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Benefietconcert Con Amore
levert ruim 2.000 euro op
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concert voor Oekraïne

BeNe League-finaleweekend
met Green Park Aalsmeer
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Absoluut Aalsmeer grote winnaar
verkiezingen, van 4 naar 6 zetels!
Aalsmeer – Een spannende en goed verzorgde uitslagavond van de
verkiezingen voor de gemeenteraad in Aalsmeer afgelopen woensdag 16
maart in de burgerzaal van het Raadhuis.
Grote winnaar is Absoluut Aalsmeer
geworden, de meeste stemmen en
nu liefst 6 zetels. Een stijging met 2
zetels. “Het resultaat van vier jaar luisteren naar de inwoners”, concludeerde Greta Holtrop, de nummer
drie op de lijst van Absoluut Aalsmeer. Het CDA en de VVD hebben
beiden moeten inleveren, maar
blijven met respectievelijk 6 en 5
zetels vast in het politieke zadel.
Zowel het CDA als de VVD zijn
tevreden over de uitslag. Uiteraard
hadden de twee tot nu toe grootste
partijen op meer steun gehoopt,
maar laten het hoofd niet hangen.
“We gaan er de komende vier jaar
weer wat moois van maken”, aldus
CDA lijsttrekker en huidig wethouder
Bart Kabout in een reactie. Ook grote
vreugde bij D66. De partij met lijsttrekker Sybrand de Vries kreeg meer
stemmen en steeg van 2 naar 3
zetels. Minder blij waren de fracties
Groen Links en de Partij van de
Arbeid. Groen Links (GL) moest in
eerste instantie inleveren, maar blijft
dankzij een restzetel op 2 zetels
staan. De PvdA blijft in Aalsmeer
vertegenwoordigd met 1 zetel.
Spannende eindrace
Na de bekendmaking van het aantal
uitgebrachte stemmen op maandag
en dinsdag steeg Absoluut Aalsmeer
gelijk naar 7 zetels, bij het CDA en de
VVD was een lichte daling te zien,

Groen Links, D66 en PvdA bleven
gelijk. Naarmate de tellingen van de
stembureaus op woensdag bekend
gemaakt werden, zakte Absoluut
Aalsmeer iets in de peiling, maar
opvallender was de toename in
populariteit van D66. Tot de telling
van vijftien stembureaus bekend was
gemaakt, stonden CDA, VVD en AA
op gelijke hoogte, elk 6 zetels. D66
bleef stand houden met 3 zetels.
Even over elf uur begon de eindrace.
Nog vier stembureaus te gaan: VZOD
en Proosdijhal in Kudelstaart, het
Middelpunt in Oosteinde en buurthuis Hornmeer. Het CDA kreeg vooral
van de stemmers in het clubhuis van
de korfbalvereniging veel steun
(27,2%), ook het ‘hokje’ voor de VVD
was hier veelvuldig rood gekleurd
(19,3%). D66 kreeg in deze eindsprint
de meeste stemmen van de kiezers
in het Middelpunt (17,6%). In dit
stembureau ook veel aanhangers
voor Groen Links (9,9%). De PvdA
scoorde vooral goed in de Hornmeer
(7,8%), maar absolute koploper hier
was Absoluut Aalsmeer (31%) en dit
leverde een uitzinnige vreugd op bij
de heren en dames van deze lokale
partij: 7 zetels. Bij het horen van dit
eindresultaat werd er gejuicht,
gingen de handen de lucht in en
werd er zelfs een traantje weggepinkt. “Dubbel zo groot geworden,
geweldig”, aldus een eerste reactie
van Absoluut Aalsmeer.

Lichte teleurstelling
De volgende dag toch een lichte
teleurstelling voor de lokale partij. Na
berekening en verdeling van de restzetels bleek Absoluut Aalsmeer toch
geen 7, maar 6 zetels behaald te
hebben. De ’titel’ grootste partij moet
Absoluut Aalsmeer dus delen met het
CDA dat eveneens 6 zetels wist te
bemachtigen. De restzetels zijn
gegaan naar CDA, VVD, D66 en Groen
Links.
Dubbel zo groot
Toch wordt er door Absoluut Aalsmeer
(AA) tevreden terug gekeken op de
verkiezingen, de fractie is tot slot
dubbel zo groot geworden, van 4 naar
6 zetels, en kreeg de meeste stemmen.
Het CDA heeft een kwart moeten inleveren, van 8 naar 6 zetels.
De volledige uitslag:
CDA: 3.053 stemmen, 6 zetels
VVD: 2.754 stemmen, 5 zetels
AA: 3.428 stemmen, 6 zetels
GL: 1.011 stemmen, 2 zetels
D66: 1.635 stemmen, 3 zetels
PvdA: 833 stemmen, 1 zetel
De opkomst bleek uiteindelijk toch iets
hoger te zijn en is nagenoeg gelijk aan
vier jaar geleden. In totaal heeft 54,9%
van de 23.322 stemgerechtigden in de
gemeente gestemd, ofwel 12.812
inwoners. Er zijn 48 blanco stemmen
uitgebracht en 49 ongeldige stemmen.
Elders in deze krant meer over de
verkiezingen en de komende periode
van afscheid en installatie van de raad
en natuurlijk de onderhandelingen
voor een nieuw college.
Door Jacqueline Kristelijn

Geen krant?
0251-674433

Neem je eigen makelaar mee!

Bel 0297 - 344 444
eveleens.nl

Onderzoek naar verkeersveiligheid
op rotondes met Kasteleinweg
Aalsmeer - Binnen tien dagen
hebben twee aanrijdingen plaatsgevonden bij de rotonde Dorpsstraat
met de Burgemeester Kasteleinweg.
In beide gevallen is een (brom)fietser
in botsing gekomen met de bus van
Connexxion. En dan zijn er ook regelmatig bijna aanrijdingen waarbij
veelal fietsers met de schrik vrij
komen. Er zijn terecht zorgen hierover bij inwoners. In beide gevallen
raakten de bestuurders licht gewond,
maar hoe lang duurt het voordat het
eerste dodelijke slachtoffer valt? Bij
het passeren van de bus bij de
rotondes gaan er lichten knipperen
voor automobilisten en springt het
verkeerslicht voor fietsers op rood.
Ook gaat er een bel rinkelen, die
duidelijk is te horen. Echter in de
Dorpsstraat klinkt er geen bel. Is dit
misschien één van de oorzaken dat
de bussen niet of te laat gezien
worden? De bel snel weer laten functioneren is een aanrader. De bussen
rijden overigens ook wel erg hard
over de rotondes, een ietwat lagere
snelheid zou in ieder geval al veiliger
zijn.
De vele klachten over de onveilige
situaties op de nieuwe Burgemeester
Kasteleinweg hebben uiteraard ook
de gemeente bereikt. In opdracht
van de gemeente wordt momenteel
een monitoringsonderzoek uitgevoerd op de vijf heringerichte

rotondes. Door adviesbureau DTV
Consultants zijn afgelopen
donderdag 17 maart camera’s
geplaatst. Het onderzoek moet
inzicht geven in de verkeersveiligheid van de rotondes en hoe ze
gebruikt worden. Een week lang, tot
en met vandaag 24 maart, is er
gefilmd op de rotondes bij de Dorpsstraat, Van Cleeffkade en Zwarteweg.
De beelden worden overigens alleen
gebruikt voor het onderzoek en
zullen na het afronden hiervan
verwijderd worden.
Hopelijk geeft het onderzoek
uitsluitsel hoe het veiliger en beter
kan, want vooralsnog zijn er veel
klachten over de heringerichte Kasteleinweg. Buiten de ‘knip’ die meer
verkeer geeft in de naastgelegen
wegen in de woonwijken is er ook
ergernis over ontbrekende of onlogische voet- en fietspaden: In de
Mensinglaan gaat het fietspad over
in een voetpad, bij de Ophelialaan
lopen passagiers voor de bussen op
het fietspad terwijl er naast best een
klein trottoir aangelegd kan worden
en wanneer wordt het voetpad naar
de Aalsmeerderbrug afgemaakt?
Er zijn verkiezingen geweest, hopelijk
gaat de nieuwe gemeenteraad voortvarend aan de slag om deze ‘klus’ af
te maken en wordt de Kasteleinweg
een veilige weg waar Aalsmeer trots
op kan zijn.
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KERKDIENSTEN

VERSCHIJNT DONDERDAG

ZONDAG 27 MAART

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

Stichting SAM zoekt stalling
du fie n
Aalsmeer - Op dinsdag 15 maart
kleurde het groen op de trappen van
het Gemeentehuis en werd er door
burgemeester Oude Kotte het startschot gegeven voor het rolstoelwandel en fietsseizoen 2022 van
stichting SAM. Alvorens dat te doen
sprak hij zijn waardering uit voor de
grote groep vrijwilligers van SAM die
keer op keer, belangeloos, hun
gasten uit de Zorgcentra of van huis
ophalen om een uurtje of langer te
gaan wandelen of fietsen. Door hun
inzet kunnen we heel veel ouderen
en mensen met een beperking ook
een keer lekker naar buiten, de frisse
lucht in. H
Nieuwe duofiets
In januari dit jaar werd Stichting SAM
verblijd door RTL4 met een groot
geldbedrag dat met een spelprogramma was gewonnen voor een
goed doel en in dit geval voor Stichting SAM. Zoals bekend wordt er al
heel veel, zo’n 110 tot 120 ritten per
maand, gefietst met thuiswonenden
in Kudelstaart en in het Dorp plus
vanuit alle Zorgcentra en de
Ontmoetingsgroep Irene, maar de
ambitie van Stichting SAM is om dat
ook te realiseren in Aalsmeer Oost.
Thuiswonenden in Aalsmeer Oost
kunnen vanaf april een telefoonnummer bellen als ze zin hebben om
een uurtje of langer mee te fietsen

op een duofiets. Echter er is tot op
heden nog geen stalling gevonden
en de tijd gaat dringen, want de fiets
wordt half april afgeleverd.
“We dachten dat het niet zo’n
probleem zou zijn om een stalling te
vinden”, aldus voorzitter Jan Kwak
van Stichting SAM. “We hadden onze
hoop gevestigd op de parkeergarage
van Eigen Haard, onder het complex
Poldermeesterplein, maar daar is nog
steeds geen uitsluitsel over”, gaat hij
verder. “Juist in die omgeving rond
het Poldermeesterplein wonen veel
ouderen die het geweldig zouden
vinden om mee te kunnen fietsen en
daarom zoeken we in eerste instantie
daar naar een stalling. Eigenlijk in het
gebied Aalsmeerderweg, Machineweg en Hornweg, zodat de fietsers
niet eerst 10 tot 15 minuten hoeven
te fietsen om de gasten op te halen”,
voegt hij er aan toe. “De stalling,
bijvoorbeeld een garage of stuk van
een kas, moet wel voorzien zijn van
elektriciteit om de accu’s op te
kunnen laden en moet op werkdagen, tussen 10.00 en 17.00 u vrij
toegankelijk, zijn zodat de vrijwilligers de fietsen kunnen ophalen en
terugbrengen.” Heeft u een stallingsruimte vrij, zodat er ook in Aalsmeer
Oost gefietst kan worden? Stuur dan
een mail naar info@stichtingsam.eu
of neem telefonisch contact op met
Jan Kwak via 06-53928043.

Zondag dienst in Oud Katholieke Kerk

Privacy
Zie onze privacyverklaring op www.
meerbode.nl/privacy
Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt
op FSC-Mix papier van verantwoorde
herkomst.
WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

Taizégebed in de
Karmel kapel
Aalsmeer - Taizégebed in de Karmel.
De broeders van Taizé in Frankrijk
met hun vieringen zijn een begrip.
Zoals ook gebruikelijk in de oecumenische broederschap van Taizé zullen
eenvoudige liederen, gebed, Bijbeltekst en stilte elkaar afwisselen. De
Karmel Aalsmeer aan de Zwarteweg
36, heeft een kleine kapel in huis. Zij
stelt deze kapel open om met elkaar
een meditatieve viering te houden
op vrijdag 25 maart vanaf 20.30 uur.
Daarna is er gelegenheid om elkaar
te ontmoeten. Aardig misschien om
eens mee te vieren! Welkom.

Soos in Parochiehuis
Aalsmeer - Woensdag 16 maart was
het Parochiehuis weer open voor de
klaverjasmiddag van de OVAK. Dit keer
waren er 20 kaarters aanwezig.

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Info: www.cama-aalsmeer.nl
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst.
Chr. Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag
diensten om 10u. en 16.30u. met
ds. C. van Atten uit Leiden.
Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 751, Rijsenhout. Zondag
dienst om 10u. met ds. A.G. v/d
Heijden uit Zaandam en 16.30u.
gez. dienst in CGK met ds. C van
Atten uit Leiden.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst
met ds. Paul F. Thimm. 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. Teus
Prins m.m.v. gospelkoor
Soul2Soul. Info: http://pgAalsmeer.nl/kerkdienstgemist/
Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag
10u. dienst met ds. G.H. de
Ruiter. Organist: Cornelis Schaap.
Zie: hervormdaalsmeer.nl.
- Oosterkerk, Oosteinderweg 269.
Zondag 10u. dienst met ds. M.J.
Zandbergen. Organist: Theo
Griekspoor. Zie: www.hervormdaalsmeer.nl.
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Zondag 10u. samenkomst.
Spreker: Gor Khatchikyan. Info:
www.leg.nl.
RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.
Zaterdag in Kloosterhof 17u.
Viering o.l.v. parochianen.

Zondag in Karmelkerk 9.30u.
Viering o.l.v. parochianen m.m.v.
Karmelkoor. Om 14u. Poolse
dienst met pastoor Krzysztof
Kicka. Woensdag 30 maart om
19.15u. Passieronde. Voorganger: Marco.
Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag
16u. dienst met pastoor Martina
Liebler. Organist: Mattijs Ploeger.
Cantor: Gertjan Arentsen.
Roemeens-orthodoxe Parochie
- Oosteinderweg 394. Zondag 9u.
Utrenia en 10.30u. Heilige
Liturgie. Voorganger: Father Ion.
Diaken: Mihai.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat.
Zondag 10u. FF zingen, ‘Stille
Tijd’. Info: www.kerkdienstgemist.nl.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat. Zondag 10u.
dienst met ds. L. v/d Dool uit
Broek op Langedijk. Info: https://
sow-kudelstaart.nl.
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg.
Zondag 11u. Dienst o.l.v. parochianen m.m.v. dames- en herenkoor. Info: sjangeboortesecretariaat@live.nl of 0297-324735.
Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maandag
om 20u. in gebouw Irene,
Kanaalstraat. Op 28 maart met
ds. Oscar Lohuis. Info:
www.begraaalsmeer.nl.
Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag
vanaf 20u. om de twee weken in
Ontmoetingskerk, Werf 2, Rijsenhout. Op 5 april met Peter
Slagter over ‘Het Bijbelboek
Openbaring’. Info: 0297-323736.
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten
verzorgen voor Radio Aalsmeer
wekelijks uitzendingen. Dinsdag
van 20 tot 24u. Kabel 99.0 en
ether 105.9.

Foto: www.kicksfotos.nl
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Aalsmeer - Het was een mooie en
soms ontroerende muziekmiddag in
het Raadhuis, het benefietconcert van
mannenkoor Con Amore voor
Oekraïne afgelopen zaterdag 19 maart.
Met grote inzet van alle koorleden,
dirigent Theo van der Hoorn, pianist
Oksano Poelman en de gemeente was
de zaal goed gevuld. Het meewerkend
ensemble Nebesni Holosi had met
ziekte te kampen, maar leider Ronald

Willemsen had toch een goede groep
bijeen weten te krijgen met onder
andere zangeres Elena Bazhenova, die
een diepe indruk maakte met haar
solo-optreden met het Oekraïnse lied
‘Drijf de paarden niet uit elkaar’. Al met
al een mooie concertmiddag, die
geopend werd door wethouder Bart
Kabout, met een prachtig financieel
resultaat: Er is 2.139.48 euro bijeen
gebracht voor giro 555.

Riet Meijer veroverde de eerste plaats
met 5958 punten, gevolgd door Rita
Pannekoek, die vorige week nog de
laatste plaats behaalde, haalde nu 5517
punten. De derde plaats was voor Loek
Pieterse met 5491 punten. Wim Reuling

was met de laatste plaats tevreden, hij
nam genoegen met 3752 punten. Er
zijn 25 marsen gespeeld waarvan Loek
er 5 binnen haalde. Woensdag 30 maart
wordt er niet geklaverjast in verband
met de jaarvergadering van de OVAK.

Aalsmeer - Zondag 27 maart wordt
vanaf 16.00 weer een kerkdienst
gehouden in de Oud Katholieke Kerk
aan de Oosteinderweg.Voorganger is
pastoor Martina Liebler en hetkoor
staat onder leiding van Gertjan
Arentsen. Iedereen die wil meezingen
wordt verzocht om uiterlijk 15.20 uur
aanwezig te zijn om onder leiding de
liederen door te nemen. Het orgel
wordt bespeeld door Matthijs Ploeger.
Voor de schriftlezingen dragen Maaike
McCurdy en Iny Waaning zorg. Er is
tijdens de dienst één collekte voor de
kosten van de dienst en het behoud
van dit unieke kerkje. Na afloop van

de dienst staan koffie en thee klaar.
Met bemiddeling van de Gemeente
Aalsmeer en dankzij de financiële
toezegging van het Schipholfonds
heeft het bestuur van de Oud Katholieke kerk opdracht kunnen
verstrekken voor de renovatie van het
prachtige Knipscheerorgel. De renovatie gaat na de zomer muzikaal
gevierd worden met belangstellenden
uit de wijde omgeving van de kerk.
Voorts bekostigt de gemeente ook
een duurzaamheidsscan die midden
volgende maand zal plaatsvinden in
en om het fraaie historische erfgoed
uit 1861
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Aalsmeer - De altijd gezellige
botendag op de Westeinderplassen
wordt dit jaar weer georganiseerd
door de stichting Dag van je Leven.
Het grote evenement vindt plaats op
zaterdag 18 juni en start en eindpunt
is Kempers Watersport. Het bestuur
en de vrijwilligers van Dag van je
Leven hebben er, net als waarschijnlijk eerdere deelnemers, heel veel zin
in, maar er is inzet van derden nodig.
Heb jij een boot en wil je voor een

paar uurtjes gastheer of gastvrouw
zijn en mensen met een verstandelijke beperking laten genieten op het
water? Stuur dan een mailtje naar
info@dagvanjeleven.org. Geen boot,
maar wil je wel iets voor deze
mensen betekenen? Een donatie
doen mag natuurlijk altijd, want er
worden flinke kosten gemaakt om
zo’n mooie dag te kunnen organiseren. Kijk voor meer informatie op:
www.dagvanjeleven.org.
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Officiële Mededelingen
GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575, fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale tel.nr: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
AANGEPASTE DIENSTVERLENING
I.V.M. HET CORONAVIRUS COVID-19
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een
afspraak maken op tel. 0297-387575. Dit doen wij om het
bezoek aan het raadhuis zo veel mogelijk te spreiden zodat
wij u nu en in de komende periode goed van dienst kunnen
zijn. Regel dringende zaken zoveel mogelijk digitaal. Als dat
om wat voor reden niet kan, overleg dan telefonisch met één
van onze medewerkers of stel uw vraag bij de receptie. Wij
proberen dan samen met u tot een passende oplossing te
komen. Wij doen er alles aan om u goed en snel te woord te
staan. De wachttijden zijn mogelijk wat langer dan normaal.
Wij vragen daarvoor uw begrip.
INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen
gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen
er geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen.
Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijdelijk alleen via de website van de gemeente inzien. Mocht u
niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te zien, kunt
u telefonisch contact opnemen met het algemene tel. van
de gemeente 0297-387575. U kunt dan aangeven om welk
stuk het gaat zodat het u per post kan worden toegezonden.
Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen stukken
uiteraard weer op het gemeentehuis in te zien zijn.
AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil
gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier
gerecycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening
gehouden met de coronamaatregelen en bij grote drukte
wordt de toegang gereguleerd.
U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout
maandag t/m vrijdag:
08.00-16.30 uur
zaterdag:
09.00-16.00 uur
Meer informatie: www.meerlanden.nl
SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen
naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar:
servicelijn@aalsmeer.nl .
WILT U EEN MELDING MAKEN VAN IETS IN DE OPENBARE
RUIMTE DAT GEMAAKT OF OPGERUIMD MOET WORDEN?
U kunt een melding maken via de website aalsmeer.nl/fixi of
de Fixi-app. Fixi is het systeem waarmee de gemeente Aalsmeer meldingen over de openbare ruimte behandelt en oplost. U geeft de locatie aan van de melding, geeft een korte
beschrijving en voegt eventueel een foto toe.
CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend via het
hoofdnummer: 0297-381777.
SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen:
tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl
WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze
wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen www.wijkoverlegaalsmeer.nl
AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u
bellen naar tel. 0297-387511. Voor een afspraak met een van
de wethouders: tel. 0297-387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.
INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken
over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van
een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De
inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds
ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker
bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt
op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer
worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.
nl, onderdeel van www.overheid.nl.
- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie
over bekendmakingen per email.
- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor
Android-smartphones via Google Play.
- De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog
op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.
VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij
een verhuizing heeft de bewoner(s) de wettelijke plicht binnen
een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting. Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe
adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om
de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel
het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt
dit v.a. 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan
heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep
te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan
men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen
zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.
SOCIAAL LOKET AALSMEER OPEN OP AFSPRAAK
De balie van het Sociaal Loket Aalsmeer is, op afspraak, weer
geopend. Bij het Sociaal loket kunt u terecht met vragen over
wonen, welzijn, zorg, inkomensondersteuning, schuldhulpverlening en jeugdhulp. Heeft u hulp of ondersteuning nodig?
Dan voeren wij met u een gesprek en kijken we samen welke
hulp u nodig heeft. We werken hierin samen met verschillende
welzijn- en vrijwilligersorganisaties in Aalsmeer. De afgelopen
maanden kon u wegens de coronamaatregelen alleen telefonisch bij het loket terecht. Nu kunt u ook weer een afspraak
maken voor een één op één gesprek. Neemt u tel. contact met
ons op voor het maken van een afspraak, via 0297-387575. Het
is mogelijk om een afspraak te maken binnen de volgende tijden:
Ma-/di-/do-/vrijdag
Woensdag

08.30-12.00 uur
13.00-16.30 uur

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
Adamajtis
Bacciarelli
Bera
Bujalski
Chojnacka
Dobrzański
Drygaś
Duczyński
Emerla
Fliśnik
Hoekstra
Hrabąszcz
Jasiński
Kawińska
Kotasiński

Voorletters

Geboortedatum

Datum
voornemen

A.K.
M.P.
K.J.
M.
A.M.
A.
N.I.
R.
M.K.
W.E.
A.C.
M.
R.
K.S.
A.T.

12-07-1985
15-03-2003
02-03-2000
20-02-2001
08-01-2000
02-04-1963
07-04-1991
03-04-1977
17-03-1999
03-04-2000
06-04-1995
12-02-1979
11-04-1995
30-05-2000
22-05-1972

14-03-2022
14-03-2022
14-03-2022
14-03-2022
14-03-2022
14-03-2022
14-03-2022
14-03-2022
16-03-2022
16-03-2022
16-03-2022
16-03-2022
16-03-2022
16-03-2022
16-03-2022

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 burgerzaken 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.
SNOEIBOOT VAART 9 APRIL 2022 UIT

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

#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s.

Op zaterdag 9 april 2022 vaart de snoeiboot voor het eerst dit
jaar uit. Eiland-eigenaren op de Westeinderplassen krijgen zo
de mogelijkheid om hun snoeihout af te voeren. Ook op zaterdag 8 oktober en zaterdag 19 november zal de snoeiboot
uitvaren. De boot ligt op de vertrouwde locaties:
09.00-12.00 uur: Schuilhaven de Winkel aan de Grote Poelzijde
13.00-16.00 uur: Baggerdepot Otto aan de doorgang Grote Brug

RECTIFICATIE
- Hornweg nabij 187A (Sectie B, nr. 10576), 1432 GH, (Z22013552), (Omgevingsvergunning, Aanvraag ontvangen) het
plaatsen van een middenspanningsruimte voor Green Park
Aalsmeer. Toelichting: omdat niet duidelijk was wat met een
I-MSR station werd bedoeld, aangepast naar middenspanningsruimte. Daarnaast was de opgegeven locatie niet juist.
- Oosteinderweg 409, 1432 BH, (Z21-095072), (Omgevingsvergunning, Aanvraag ontvangen) het maken van een
tweelaagse uitbreiding aan de achterzijde van de woning
en het vervangen van de dakpannen en de dakkapel aan
de voorzijde van de woning. Toelichting: de uitbreiding
aan de rechterzijgevel is komen te vervallen en uit de ingediende gegevens blijkt dat de aanvraag mede betrekking
heeft op het vervangen van de dakpannen en de dakkapel
aan de voorzijde van de woning
- Oosteinderweg 566, 1432 BS, (Z22-010984), (Omgevingsvergunning, Aanvraag ontvangen) het vervangen van de twee
bestaande woningen. Toelichting: uit de ingediende gegevens
blijkt dat de aanvraag geen betrekking heeft op het bouwen
van een woning en gastenverblijf maar op het vervangen van
de twee bestaande woningen voor twee nieuwe woningen.
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis.
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Verlengde Lijnbaan 8, 1431 DG, (Z22-020623), het plaatsen van
een dakkapel aan de voorzijde van de woning
- Kerkweg 59, 1432 EH, (Z22-020452), het verbreden van de bestaande in- en uitrit
- Uiterweg achter 188-196 (kad.perc. H 4296 e.a.), (Z22-020355),
het verplaatsen van twee botenhuizen, het legaliseren van een
botenhuis en steigers, het plaatsen van een botenoverkapping,
het graven van water en het plaatsen van beschoeiing
- Oosteinderweg 509, 1432 BK, (Z22-020171), het bouwen van
een loods voor stallen van caravans en campers
- Noordpolderweg 18, 1432 JH, (Z22-020169), het afwijken van
het bestemmingsplan t.b.v. het realiseren van een tijdelijk logistiek dienstverleningsbedrijf (uitbreiding Van Vliet Verhuur)
- Kudelstaartseweg nabij nr. 78 (kad.perceel D 7445), (Z22020160), het aanleggen van een in- en uitrit
- Thailandlaan 6, 1432 DJ, (Z22-019446), het wijzigen van de entree van het kantoorgebouw
- Zijdstraat 46A, 1431 ED, (Z22-019242), het transformeren van
het voormalig ABN AMRO-kantoor tot 8 woningen
- Marconistraat 50, 1433 KL, (Z22-019221), het plaatsen van een
dakkapel aan de voorzijde van de woning
INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning
is/zijn ingetrokken:
- Karperstraat 49, 1432 PC, (Z22-018003), het plaatsen van
een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden:
18 maart 2022
- Aalsmeerderweg naast nr. 235 (kad. perc. B9895, B9896 en
B9897), (Z21-046721), het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het wijzigen van de functie van bedrijven naar wonen en het bouwen van twee woningen
met een extra in- en uitrit. Verzonden: 15 maart 2022
VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE
De beslistermijn is verlengd met zes weken. De beslissing op
de volgende aanvragen zijn met toepassing van artikel 3.9, lid
2 van de wabo verlengd:
- Karekietstraat 2, 1431 WP, (Z21-080542), het legaliseren
van een reeds geplaatste schuur en overkapping op het
voorerf. Verzonden: 15 maart 2022
- Uiterweg 141, 1431 AD, (Z21-081689), het bouwen van een
woning Verzonden: 11 maart 2022
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN,
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat
op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te
verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan
de onderkant van deze advertentie:
- Rietwijkeroordweg 4 (voorheen Rietwijkeroordweg naast nr.
8), (Z21-078729), het bouwen van een opslaghal met kantoor
en het plaatsen van erfafscheiding. Verzonden: 18 maart 2022
- Koningsstraat 26, 1432 JR, (Z22-010304), het plaatsen van
een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden:
18 maart 2022
- Kudelstaartseweg 22, 1431 GA, (Z21-077330), het vervangen van de oude vissteiger door twee nieuwe exemplaren
(Waterfront). Verzonden: 18 maart 2022
- Gerberastraat 2, 1431 SG, (Z21-082608), het bouwen van
twee lokalen met bijbehorende ruimtes en speellokaal ter
vervanging van de bestaande tijdelijke noodhuisvesting
en het plaatsen van een bijbehorend bouwwerk bestaande uit een fietsenstalling, overkapping, berging en pompruimte. Verzonden: 17 maart 2022
- Zijdstraat 31 en 31a t/m 31g, 1431 EA, (Z21-068828), het wijzigen van de indeling en constructie. Verzonden: 17 maart 2022
- Kamperfoeliestraat 5, 1431 RL, (Z22-010342), het plaatsen
van een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 16 maart 2022
- Hoofdweg 76, 1433 JW, (Z22-004793), het plaatsen van
een fietsenoverkapping in het voorerfgebied. Verzonden:
15 maart 2022

-

Oosteinderweg 53B, 1432 AD, (Z22-010583), het plaatsen
van een sierhek. Verzonden: 11 maart 2022

VERKEERSBESLUITEN
Op 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties (Wep) in werking getreden. Vanaf die datum worden verkeersbesluiten niet
meer in de Staatscourant gepubliceerd, maar in het Gemeenteblad bekendgemaakt. Hieronder vindt u een attendering van
verkeersbesluiten die recent in het Gemeenteblad zijn gepubliceerd. U kunt deze verkeersbesluiten raadplegen op www.overheid.nl via de link “Berichten over uw buurt”. Informatie over de
mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift en de
termijn waarbinnen dat mogelijk is vindt u in het verkeersbesluit.
- Parkeerplaatsen voor opladen elektrische motorvoertuigen – Mastweg, ter hoogte van kruising met Stuurboordstraat te Kudelstaart
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 evenementenkalender waaruit u kunt afleiden 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 aangevraagd:
- Dreef 1B (Z22-020632) Sportkamp Aalsmeer van 18 t/m 22 juli
2022, ontvangen 21 maart 2022
COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.
EXPLOITATIEVERGUNNING MET TERRAS(VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende exploitatievergunning is verleend.
Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken.
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Machineweg 33 (Z22-078055) Griekse Specialiteiten Creta
- Aalsmeer, verzonden 16 maart 2022
TER INZAGE
t/m 15-04-22

t/m 22-04-22
t/m 28-04-22

t/m 28-04-22

De aanvraag omgevingsvergunning, de beschikking, de ruimtelijke onderbouwing, en
de overige daarop betrekking hebbende
stukken m.b.t. de (nieuw)bouw van een woning op het perceel Herenweg 78e in Kudelstaart (Z20-061559).
Ontwerp omgevingsvergunning reconstructie machineweg omgevingsvergunning met
de daarbij behorende stukken
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Green Park
Aalsmeer DG2 West’, ontwerp exploitatieplan ‘Green Park Aalsmeer DG2 West’ met bijbehorende stukken en ontwerpbesluit hogere grenswaarde
Het ontwerp Addendum Structuurvisie
Green Park Aalsmeer 2016

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een
wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die
voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de
plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen
ook vinden op www.aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending
ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00
uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 0297387575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag
van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en
donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken
voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker
van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen
en vergunningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken,
na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een
gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van
Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit
naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente
Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die
buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die
mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en
Handhaving via tel. 020-5404911.
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Optreden band Gigs in Bacchus
Aalsmeer - Op vrijdag 1 april verzorgt
de band Gigs een optreden in cultureel Café Bacchus. De inmiddels
welbekende band GIGS bestaat uit

vier multi-instrumentalisten, die ook
op het gebied van meerstemmige
zang hun mannetje staan. De leden
van de band hebben ieder voor zich

Pianoconcert voor Oekraïne
met broers Blaak in Bacchus
Aalsmeer - Op zondag 27 maart
aanstaande om 14.30 uur organiseert
Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer in
Cultureel Café Bacchus een benefietconcert 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! De broers Blaak spelen hun
hele leven al samen piano. Het quatremains spel, de specialiteit van Martijn
en Stefan Blaak, is een genre dat de
grote componisten inspireerde tot

Start Pramenracejaar
op 22 april
Aalsmeer - Op vrijdag 22 april vindt de officiële
opening plaats van het Pramenracejaar 2022. Om
20.00 uur start het ‘ouderwets gezellige’ feest in The
Beach aan de Oosteinderweg 247a met muziek van
de dj’s Kees en Marcel. Hoogtepunt deze avond is
de bekendmaking van de nieuwe thema’s voor
Juniorrace en de Pramenrace. Het SPIE-bestuur
heeft veel zin in dit samenzijn en hoopt vele
Pramenracers (in spé) te mogen verwelkomen. De
Juniorrace voor kinderen wordt gevaren in juni, de
Pramenrace op de tweede zaterdag in september.

prachtige werken. Verheug u tijdens
het benefietconcert van KCA op echte
toppers van Mozart, Schubert en
Ravel. Het complete programma is te
vinden op skca.nl. Het benefietconcert
voor Oekraïne begint zondag om
14.30 uur 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.

Zing mee met
Smartlappenkoor
‘Denk aan de Buren’
Aalsmeer - Smartlappenkoor ‘Denk aan de Buren’ neemt
op zondag 3 april feestelijk afscheid van haar geweldige
(ex) dirigent Frans Koers en zijn onvolprezen pianist Ally
Maarse. Het koor, nu onder leiding van Judith Glasbeek en
het virtuoze accordeon duo Henk en Wil, willen bezoekers
graag vermaken. Benieuwd? Kom gezellig langs en zing
lekker mee met bekende liedjes. Iedereen is zondag 3 april
van harte welkom in Bacchus XL (Parochiehuis) aan de
Gerberastraat. Het muzikale afscheid begint om 15.00 uur!

Teksten van dorpsdichter op
muziek en CD gezet
Aalsmeer - Na meer dan een jaar
uitstel wordt zondagmiddag 3 april
de CD ‘Rimpelingen’ gepresenteerd in
cultureel café Bacchus. Een serie
teksten van dorpsdichter Jan
Daalman was de basis voor de muzikanten van Mad Mennie, Menno
Boddé en Rob Bijl om een reeks
mooie nummers te maken. Een mooie
selectie aan gastmuzikanten, waaronder de Kadoband, heeft meegewerkt aan dit bijzondere project. Het
doel is om met de verkoop van de CD
geld in te zamelen voor vluchtelingen

jarenlange muzikale ervaring opgedaan in diverse muziekstijlen. Deze
verschillende muzikale achtergronden
leveren binnen Gigs een verrassende
combinatie op van onder andere pop,
(Ierse) folk en country/bluegrass uit
de jaren zestig en zeventig. De
gebruikte akoestische instrumenten
verlenen aan het repertoire van de
band een eigen karakteristiek en
markant geluid. Kortom: pure muziek,
ongekunsteld, smaakvol en enthousiast vertolkt door de rasmuzikanten:
Gerard Bouwman op viool, mandoline
en gitaar, Arjan Bruinsma op accordeon, Hans Dijksterhuis op gitaar en
bluesharp en Johan Korringa op bas.
Tickets kosten 5 euro per stuk en zijn
te bestellen via de website: www.
cultureelcafebacchus.nl. Aanvang op
1 april in Bacchus in de Gerberastraat
is 21.00 uur, zaal open vanaf 20.30 uur.

op het Griekse eiland Lesbos. Het
muziekproject kwam tot stand tijdens
de eerste coronaperiode. De meespelende muzikanten hebben elkaar
tijdens het maakproces nauwelijks
live gezien en gesproken. Dat wordt
de eerste keer tijdens dit live miniconcert. Het belooft een bijzondere
middag te worden. De presentatie
krijgt een akoestisch karakter en er is
plaats voor maximaal 50 bezoekers.
De dorpsdichter en muzikanten zullen
om en om van zich laten horen, zodat
het publiek kan ontdekken wat de

muziek met de teksten heeft gedaan
en andersom natuurlijk. Een experiment dat met de presentatie van de
CD op voorhand al geslaagd lijkt.
Volgens Menno Boddé is er niks ingewikkelds aan. “In wezen is het niet
meer dan dat Jan mij een tekst
stuurde en ik dan keek of het zingbaar was om er daarna een compositie van te maken. Die werden daarna
ingekleurd en ingespeeld door Mad
Mennie en friends.” Alles tezamen is
het een mooie collectie liedjes
geworden in een hoesje met fotowerk
van Monic Persoon. Alle basis arrangementen zijn gemaakt door Menno
Boddé en later is er vrij ingespeeld
door gastmuzikanten waarvan een
aantal een Aalsmeerse achtergrond
heeft. Bijdragen op piano, saxofoon,
basgitaar, zang, sologitaren en accordeon vonden zo hun digitale weg
naar de studio. De CD ‘Rimpelingen’ is
zo een rijke mix geworden waarbij
het plezier van de makers er vanaf
spat. Dat plezier komt zondagmiddag
3 april voor de eerste keer live bij
elkaar. Entree is 5 euro voor het
goede doel en dan kost de CD maar
12.50 euro. Bacchus in de Gerberastraat gaat open om 14.30 uur en
het optreden begint rond 15.00 uur.
Kaarten zijn te bestellen via de site
van Bacchus.

AGENDA
DONDERDAG 24 MAART:

* Koffieclub speciaal in buurthuis
Hornmeer, Dreef. 10.30-12u.
* Computerinloop in bibliotheek,
Marktstraat, 9.30 tot 12u.
* Ouderensoos in Dorpshuis
Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.
* Nieuwe expositie ‘Wonderland’
in Flower Art Museum. Open: do.
t/m zo. 13-17u. T/m 22 mei.
* Sjoelen in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
* Jazz met Swang Thang in café
Ruimzicht, Leimuiderbrug vanaf
21.30u.
VRIJDAG 25 MAART:

* Voorjaarsverkoop stichting SAM
bij Hoogvliet, Aalsmeerderweg
van 9 tot 19u.
* Fototentoonstelling ‘De
Hollandse Waterlinies’ in Fort
Kudelstaart. Te zien t/m 3 april
iedere do. t/m zo. 13 tot 17u.
* Expositie ‘Helden in de Zorg’ in
Oude Raadhuis, Dorpsstraat.
Open vrijdag, zaterdag en
zondag 14 tot 17u. T/m 3 april.
* Kaartavond BV Hornmeer in
buurthuis aan Dreef. Aanvang:
19.30u. Zaal open 19u.
* Bandbrouwerij voor en door
muzikanten in N201, Zwarteweg
van 20 tot 00u. Voor kids 19-21u.
ZATERDAG 26 MAART:

* Verkoopdag op Historische Tuin
van 9 tot 16u. Ingang via
Praamplein.
* Crash Museum in Fort Aalsmeer,
Aalsmeerderbrug. Open 10.30
tot 16.30u. Om 11 en 13u. lezing
over vliegvelden in Engeland
tijdens Tweede Wereldoorlog.
* Happy Stones maken in burgerzaal, Raadhuis van 11 tot 13u.
* Concert Jeff Heijne en Jaber
Favad in Flower Art Museum
vanaf 16u.
* Foute karaokeshow met dj Kees
Markman in café Op de Hoek,
Kudelstaart vanaf 21u.
* Optreden band B-Loose in café
Joppe, Weteringstraat v/a
21.30u.
ZONDAG 27 MAART:

* Sam’s Creatief van 14 tot 16u. in
Parochiehuis, Gerberastraat.
* Schilderijen van Henry Calvetti
bij Eveleens Makelaars, Punterstraat, Centrum. Open op werkdagen 9 tot 17.30u.
DINSDAG 29 MAART:

* Kinderboerderij Boerenvreugd,
Hornmeer open iedere dinsdag
t/m vrijdag van 9.30 tot 16.30u.
Zaterdag en zondag van 10 tot
16.30u.
* Open huis Open Hofkerk in ‘t
Baken, Sportlaan, 10 tot 11.30u.
* Taalpunt in bibliotheek Marktstraat open van 11 tot 13u.
* Afscheid oude gemeenteraad in
Raadhuis vanaf 20u.
* Pubquiz in café Joppe, Weteringstraat vanaf 20.30u.
WOENSDAG 30 MAART:

* OVAK vergadering in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 13.30u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels
in Dorpshuis Kudelstaart, 20u.
* Installatie nieuwe gemeenteraad
in Raadhuis vanaf 20u.
DONDERDAG 31 MAART:

* Sjoelen in Dorpshuis ‘t Podium,
Kudelstaart, vanaf 20u.
* Sjoelen in dorpshuis De Reede,
Rijsenhout, 19.30-22.30u.
VRIJDAG 1 APRIL:

* Optreden band Gigs in Bacchus,
Gerberastraat vanaf 21u.
*

ZATERDAG 2 APRIL:

* Voorjaarsverkoop Lions Ophelia
voor Tiflo en Binding in Historische Tuin van 10 tot 16u.
* Toneel door Rijzenspelers ‘De
dag van Bram’ in De Reede,
Rijsenhout vanaf 20u. Zondag
matineevoorstelling v/a 14u.
Ook op 8 en 9 april.
ZONDAG 3 APRIL:

* Meezingen met smartlappenkoor Denk aan de Buren in
Bacchus vanaf 15u.
* Presentatie cd ‘Rimpelingen’ met
teksten dorpsdichter Jan in
Bacchus vanaf 15u.

* 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.
MAANDAG 28 MAART:

* Wijkpunt Voor Elkaer in Kudelstaart open vanaf 10u. Ook op
dinsdag en donderdag.
* Koffieclub special in Middelpunt,
Wilhelminastraat, 10.30-12u.

STAGE
MUSIC SHOP

Dé vioolspecialist

Diverse gitaren
(klassiek, western
en elektrisch)

Ook kleurige
ukelele’s en
kindergitaren

Schoolstraat 7 | Aalsmeer | 0297-328044 | www.stagemusic.nl
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Muziek tussen de kunst in het
Flower Art Museum
Aalsmeer - Het Flower Art Museum is
niet alleen een mooie plek om kunst
te zien. Het gebouw leent zich ook
goed voor de organisatie van
concerten. Live muziek beleven
tussen de kunst heeft iets magisch,
en zeker gezien de huidige tentoonstelling ‘Wonderland’ in het museum.
Zaterdag 26 maart klinkt er, na een
stille tijd door corona, eindelijk weer
muziek in FAM. Jeff Heijne (flamenco-

gitaar) en Jaber Fayad (oed - Arabische luit) brengen deze middag vanaf
16.00 uur een gezamenlijk
programma. De musici ontmoetten
elkaar in 2016 en hadden gelijk een
muzikale en vriendschappelijke klik.
Sindsdien spelen ze regelmatig
samen, met programma’s waarbij het
verbinden van meerdere culturen
vrijwel altijd voorop staat. Onlangs
nog toerden zij met het Nederlands

Weer topmiddag Bob & Gon met
Edwin Rutten als performer 2.0
Door Janna van Zon
Aalsmeer - Zondag 20 maart liet de
alleskunner Edwin Rutten een
staaltje performen zien van grote
klasse. Lekker in zijn alledaagse
kloffie, sjaaltje om zijn hals, wist
Rutten in een mum van tijd wat voor
vlees hij in de kuip had en speelde
daar met veel enthousiasme op in.
Het werd een nostalgische middag
met een actueel tintje. Voor het
aangekondigde verhaal van Peter en
de Wolf had hij iets moderners
bedacht, een verhaal getiteld ‘De
koning, de kat en een viool’. Ooit
geschreven door de onvergetelijke
violist Benjamin Menuhin. Samen
met zijn jazzmakker Jean-Louis van
Dam, die deze middag liet horen wat

Foto: www.kicksfotos.nl

voor een geweldige pianist hij is, had
Rutten daar de muziek bij bedacht.
Waar het in dit geestige maar helaas
ook nu nog zo realistische verhaal op
neer komt is dat geld op de bank en
macht niet gelukkig maakt, maar dat
de mensen niet zonder muziek
kunnen en de wereld met muziek
zoveel mooier wordt.
Hilarisch
“Hé, laten wij dit even met elkaar
doen, zing maar mee.” Het werd een
hilarische opdracht die niet te doen
was, maar er werd wel heerlijk gelachen. Rutten had nog een verrassing
in petto en dat was het op het
podium halen van Katelijne van
Otterloo met wie hij een paar
duetten zong. Toen de naam Kate-

Blazers Ensemble door het land en
traden op in prestigieuze concertzalen. Jeff Heijne en Jaber Fayad
houden allebei van contrasten: de
introspectie die plaatsvindt bij
momenten van verstilling en krachtige ritmische muziek die je doet
bewegen. Zij zullen tijdens de voorstelling hun eigen interpretatie
hiervan ten gehore brengen en laten
zien hoe ze elkaars klankwereld
verrijken, middels eigen composities
en arrangementen. Het concert duurt
inclusief pauze tot circa 17.45 uur.
Vanwege het concert sluit het
museum deze dag een uurtje eerder
voor reguliere bezoekers (om 16.00
uur).

DE SCHIJNWERPER OP...

Mariska de Graaf: “Fijne sfeer
in het Flower Art Museum”
Door Truus Oudendijk
Aalsmeer - Deze week Mariska de Graaf-van der Zande in de Schijnwerper. Haar huiskamer hangt vol met kaarten. Ze is een kersverse, trotse
oma van een gezonde kleindochter. Naast haar voordeur hangt de ‘Wall
of Flowers and Family’ van kunstenaar AlexP, naar de Wall of Flowers bij
het Flower Art Museum. Mariska is een veelzijdig talent: creatief, muzikaal
en sportief. Ze heeft vroeger op hoog niveau gehockeyd en jarenlang training gegeven aan de jeugd. In haar vrije tijd zingt ze in Het Bindingkoor
en neemt als betrokken lid deel in verschillende commissies van de
Doopsgezinde Gemeente.

Concertlezing De Elementen
Op vrijdag 22 april komen kunst en
muziek samen tijdens de concertlezing De Elementen. Een avond met
muziek van Aalsmeers Harmonie
afgewisseld door een lezing van
Constantijn Hoffscholte, operationeel
directeur van het Flower Art Museum.
Laat u meeslepen door muziek en
verhalen rond de klassieke elementen
vuur, water, lucht en aarde. Het wordt
een gevarieerde avond waarop zowel
klinkende namen als verborgen
parels voorbijkomen. Van Earth, Wind
& Fire tot The Beatles en van William
Turner tot Arcimboldo. De concertlezing is van 20.00 tot circa 22.00 uur
(inclusief pauze). Voor beide
concerten zijn kaarten à 17,50 euro
(regulier) en 14,50 euro (Vrienden
FAM/donateurs Aalsmeers Harmonie)
verkrijgbaar via www.flowerartmuseum.nl/agenda of te bestellen via
info@flowerartmuseum.nl. Voor
vragen kan ook worden gebeld naar
0297-364400. Het museum is gevestigd in de voormalige waterkelder
aan de Kudelstaartseweg, recht
tegenover de watertoren.

Je hebt veel affiniteit met de tuinbouw. Ben je een kwekersdochter?
“Ik heb wel groene hersens, maar geen groene vingers, en ik kom ook niet
uit een groene familie. Mijn vader was beroepsmilitair en is later docent
wiskunde geworden. Wij woonden in Apeldoorn en de liefde voor de
natuur en voor bloemen heb ik van mijn moeder meegekregen. Als kind
was ik altijd langs slootjes en in het bos te vinden. In Utrecht heb ik de
hogere tuinbouwschool gevolgd. Daar heb ik Hermen ontmoet en toen
wij samen verder wilden, zochten we een plek waar voor ons allebei werk
was. In Aalsmeer zit je in het hart van de sierteelt. Ik heb een baan
gevonden bij het proefstation en daar tien jaar gewerkt als onderzoeker.
Hermen en ik runnen sinds 1996 samen een communicatie- en managementbureau en we werken vanuit huis.”

lijne viel, volgde er een luid applaus.
De zangeres maakte de verwachting
van het publiek geheel waar. Ook
echtgenoot Bas, die als altijd weer
geweldig voor het licht en geluid bij
Bob & Gon zorgt, werd betrokken bij
deze middag. Want ach, wat heeft
zijn vader Rogier van Otterloo toch
een prachtige muziek geschreven.
Jean-Louis hoefde maar enkele
noten op het keyboard te spelen en
het publiek herkende onmiddellijk
de titelsong van de film Turks Fruit
en de film Soldaat van Oranje.
Rutten raakte steeds meer op zijn
praatstoel, onder andere over zijn
muzikale avonturen samen met
Rogier die hij leerde kennen op het
Vossius Gymnasium in Amsterdam.
Hij nam het publiek mee naar de
jaren zeventig, naar de autoloze
zondag. Toverde uit zijn muzikale
hoed nog zoveel liedjes uit zijn rijke
verleden. Van het publiek had hij nog
wel een uurtje door mogen gaan.
Maar na het krijgen van de bloemen
en het gezamenlijke ‘Deze vuist op
deze vuist’ was het toch echt
afgelopen!

Wat is jouw functie bij het Flower Art museum?
“Ik ben secretaris en meewerkend vrijwilliger. Als gastvrouw geef ik ook
rondleidingen en werk ik mee in de tuin; er is een grote daktuin en die is
de laatste twee jaar flink opgeknapt. We hebben weinig middelen, alles
wordt gedaan met vrijwilligers, maar daardoor krijg je ook hele leuke
contacten. We zijn een fantastisch team dat elkaar versterkt. In de coronatijd is achter het museum een wilgentunnel aangelegd. Iemand die
wilgen ging knotten vroeg of wij de takken konden gebruiken. Dat kwam
prachtig uit, want er waren al plannen om de wilg onder de aandacht te
brengen. Als Flower Art museum hebben we ook afspraken met de
nieuwe Floriade in Almere. We mogen er drieëntwintig affiches uit de
Csizik collectie presenteren, Csizik was een Hongaarse tuinbouwkundig
ingenieur die halverwege de jaren twintig van de vorige eeuw naar
Nederland is gekomen en in Aalsmeer woonde en werkte. Als arrangeur
heeft hij veel internationale bloemententoonstellingen begeleid.
Hij was ook arrangeur bij de eerste vaktentoonstelling in Aalsmeer. De
affiches die gemaakt zijn als aankondiging van tentoonstellingen mogen
de hele periode in The Green House hangen, dat is de grote kas waar alle
teeltmethodes van bloemen en groentes worden getoond. Volgend jaar
is in het Flower Art museum een grote Csizik tentoonstelling gepland. We
laten dan honderd werken uit zijn verzameling zien.”

Jeff van den Heuvel
De bezoekers van Bob & Gon kregen
deze middag hun drankjes geserveerd door Jeff van den Heuvel, hij is
het prototype van een horecaman,
leuk vlot, goede ideeën. Jeff is samen met compagnon Bob - de
opvolger van Tom en Monique van
restaurant De Oude Veiling. Begin
mei, na een kleine verbouwing van
het restaurant, starten zij met hun
nieuwe uitdaging.

Wie wil jij volgende
week in de Schijnwerper zetten?
“Mijn buurvrouw Eva
Vrieze-Gysin, ze is Zwitserse van origine en
werkt bij Amstelring. Ik
vind het knap hoe ze zich
door bijscholing en
studie steeds verder
ontwikkeld heeft.”

Je bent actief bij het Flower Art museum, wat inspireert je?
“Ik kwam er als bezoeker al regelmatig en ik was gelijk getroffen door de
hele entourage en de fijne sfeer. Het is mooi om te zien dat zoveel kunstenaars geïnspireerd worden door bloemen en door de natuur. Iedereen
heeft een eigen verhaal. Kunstenaars zijn heel laagdrempelig en kunnen
goed vertellen wat hen beweegt. De eerste keer dat ik er kwam was er
een tentoonstelling van Bees, Bugs & Butterflys en was de focus vooral
gericht op insecten. In Wageningen heb ik onderzoek gedaan naar
insecten en voor mij kwam alles samen in het Flower Art Museum. De
ruimte leent zich akoestisch gezien uitstekend voor klassieke concerten,
maar ook voor jazz en andere muzikale uitingen. Zo starten we een serie
huiskamerconcerten met musici van wereldmuziek. We werken samen
met de Historische Tuin, KCA en Cultuurpunt Aalsmeer, want we willen als
museum niet alleenstaand zijn, maar zoeken de verbinding met andere
culturele instellingen. Het museum is ook leuk voor kinderen. Zo maakt
oud-schooldirecteur Jan van Veen bij elke tentoonstelling weer een
nieuwe speurtocht om kinderen te leren kijken en de magie van kunst te
ontdekken.”

Wat doet dit werk met jezelf?
“Het geeft veel voldoening en het is mooi om te combineren met mijn
liefde en verwondering voor bloemen en planten. Maar het doet me ook
beseffen hoe kwetsbaar alles is. In mijn bestuursfunctie leer ik heel veel
dingen en er komen
steeds nieuwe facetten
bij. Dat is een verrijking.”
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meidoorns geplant in de dijk. Vier
grote vakken die een mooie achtergrond gaan vormen in het park. Bij
de aanleg is ook rekening gehouden
met ‘sleetjes-paden’. Als er ooit nog
sneeuw valt kunnen de kinderen met
hun slee onbelemmerd de dijk af
glijden.

plus foto

Rozensnoei in het Seringenpark
Aalsmeer - De rozen in het Seringenpark waren vorige week weer aan
een snoeibeurt toe. Gelukkig kon de
Werkgroep Seringenpark weer heel
wat vrijwilligers bereid vinden om
samen met Hovenier Harmen de
handen uit de mouwen te steken. Er
werden dikke leren handschoenen
aangetrokken om de stekelige
takken te lijf te gaan. Met acht
mannen en vrouwen, waarvan de
oudste 83 jaar is en de jongste 18

jaar, was na een ochtend hard
werken de aanhanger van Harmen
tot de nok toe gevuld. Het onderhoud van het mooie park vereist veel
inspanning. Niet alleen van de hovenier maar ook van de vrijwilligers. Zij
helpen bij het snoeien van de rozen,
het bijplanten van vervangende
seringenstruiken, het zomers verwijderen van de ‘pispotjes’ uit de
struiken, enzovoort. Dit voorjaar zijn,
na lang wachten, gelukkig ook de

Verkoopdag op Historische Tuin
Aalsmeer - De bekende jaarlijkse
Verkoopdag in museum Historische
Tuin Aalsmeer is terug van weggeweest. Door corona was het de afgelopen jaren niet mogelijk deze dag
fysiek te laten plaatsvinden, maar
zaterdag aanstaande 26 maart is het
eindelijk weer zover. De Verkoopdag
vindt altijd plaats op de laatste
zaterdag van maart. In Aalsmeer en
omstreken is deze dag een feno-

meen; het is het ideale moment om
authentieke tuinproducten van hoge
kwaliteit te verkrijgen voor aantrekkelijke prijzen. Wie vroeg komt, heeft
de ruimste keus. Vanaf 9.00 uur staan
de medewerkers van de Historische
Tuin klaar om bezoekers van advies
te dienen en waar nodig te helpen bij
het naar de auto brengen van de
aankopen. Aan het assortiment zal
het ook dit jaar niet liggen. Zo is er

Laatste kans om voor 888-jarige
gemeente Happy Stone te maken
Aalsmeer - Het Happy Stones project
van de gemeente en de Kunstploeg
nadert een nieuwe fase. Aanstaande
zaterdag 26 maart is er een allerlaatste kans om nog een bijdrage te
leveren door een steen om te toveren
tot een kunstwerkje. Daarom is er van
11.00 tot 13.00 uur een inloop in de
burgerzaal van het gemeentehuis.
Het is het begin van de viering van

het 888-jarige bestaan van de
gemeente Aalsmeer. 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 Kunstploeg 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 vervaardigd zal door een professionele fotograaf een foto worden gemaakt van
de installatie met 888 stenen. En die
print, deze foto, is uiteindelijk het
finale kunstwerk, het kleine monu-

Hek verplaatsen
Nog een grote wens van de werkgroep is het verplaatsen van het hek
bij de uitgang naar de dijk langs de
Molenvliet. Dat hek is na de versterking van de dijk door Rijnland aan de
binnenbocht geplaatst waardoor nu
vanaf de dijk via een olifantenpaadje
fietsers, scooters en brommers ongehinderd het park in kunnen scheuren.
Al menigmaal hebben wandelaars en
ook honden een zijsprong moeten
maken om niet aangereden te
worden. De oplossing is eenvoudig;
plaats het hek langs de buitenbocht.
De hoop is nu dat er heel snel, of door
de gemeente of door Rijnland, iets
aan deze gevaarlijke situatie wordt
gedaan. Want behalve een heel mooi
park wil de werkgroep ook een veilig
Seringenpark!

een ruime sortering Aalsmeerse
seringen beschikbaar, zowel struiken
als bossen bloeiende seringen. Het
museum staat ook bekend om de
rozen en biedt deze dag een mooi
assortiment struikrozen aan in
diverse soorten en kleuren. Verder
zijn er klimplanten zoals kleinbloemige Clematis (wit en roze) en is er
een ruim aanbod aan fruitbomen
(appels, peren en pruimen). Ook
biedt het museum diverse heesters
aan en zijn er nog verschillende
andere producten verkrijgbaar.
Om 16.00 uur is de Verkoopdag ten
einde. De Historische Tuin is gevestigd aan het Praamplein, met een
openbaar parkeerterrein voor de
deur.

Optreden B-Loose in café Joppe
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 26
maart speelt er weer een live band in
Joppe. De band B-Loose komt optreden
in het café aan de Weteringstraat. De
afgelopen 15 jaar heeft deze band een
behoorlijk spoor van feesten achter zich
gelaten. De band speelde in kleine
kroegen en grote zalen en tenten. Op
straat en op het strand. In Nederland,

Hartstichting zoekt collectanten
in Kudelstaart
Kudelstaart - Iedereen kan iets
doen! Van 10 tot en met 16 april
vindt de jaarlijkse collecteweek van
de Hartstichting plaats. Om deze
week tot een succes te maken, is de
Hartstichting op zoek naar zoveel
mogelijk collectanten. Tijdens de
collecteweek komen de collectanten
in beweging voor een gezond hart
voor iedereen. Sabine (34) collecteert
al 10 jaar voor de Hartstichting:
“Collecteren is een mooie bezigheid
om anderen te helpen en sociale
contacten te leggen.” Iedereen een

Diversiteit deelnemers groot
Het mooie van het project is dat jong
en oud er aan deelneemt. De oudste
deelnemer is in de 90 en de jongste
is vier jaar oud. Allerlei organisaties
hebben er aan meegewerkt, zoals
het Zorgcentrum of de crea-groep
van gebouw Irene. Maar ook Ons
Tweede Thuis liet zich niet onbetuigd. Daarbij mogen de basisscholen van Aalsmeer niet ongenoemd blijven. Het is niet ondenkbaar dat vrijwel elke gezin in
Aalsmeer met het fenomeen Happy
Stones te maken kreeg. En dan
waren er ook nog de professionals
die stuk voor stuk met prachtige
ragfijne kunstwerkjes hebben bijgedragen alles bij elkaar grofweg zo’n
888 ‘Gelukkige Stenen’.

gezond hart, dat is de droom van de
Hartstichting. Al meer dan 55 jaar
wordt geïnvesteerd in onderzoek en
innovaties op het gebied van
preventie en zorg. De jaarlijkse
collecte is daarbij onmisbaar.
Meedoen is makkelijk! Je loopt in je
eigen wijk, en duurt ongeveer twee
uurtjes. Geïnteresseerden kunnen
zich aanmelden bij Ans van Berkel
per mail: fvb@caiway.nl of telefonisch
via 06-49914731. Kijk voor meer
informatie op www.hartstichting.nl/
wordcollectant of bel 070-3155695.

Dikbil tweeling
geboren, broers Nico
en Henk zijn apetrots

Seizoensstart
De Verkoopdag is tevens de aankondiging van het nieuwe publieksseizoen op de Historische Tuin. Vanaf
zaterdag 2 april is het museum weer
zes dagen per week toegankelijk,
open iedere dinsdag tot en met
zondag. Meer informatie: www.historischetuinaalsmeer.nl.

ment, dat overblijft terwijl de stenen
na een aantal weken hun gelukkige
weg mogen gaan naar mensen die
een opkikkertje nodig hebben, naar
mooie plekken in de gemeente of
gewoon bij een babbelbankje of
onder een boom!

België, Duitsland, Oostenrijk, Bonaire en
Curaçao. Kenmerkend voor B-Loose is
het gemak en enthousiasme waarmee
gespeeld wordt. Er is altijd interactie
met het publiek, waardoor het leuk is
om naar te luisteren én naar te kijken.
Het optreden van B-Loose in Joppe
zaterdagavond begint rond 21.30 uur
en de entree is zoals altijd gratis!

Aalsmeer - Al ruim twintig jaar is Nico
van der Schaft dagelijks druk met de
koeien van zijn broer Henk en van
hemzelf. In de winter is het vooral
voeren, uitmesten en de dieren zo
goed mogelijk verzorgen. Zodra een
koe tochtig is komt stier Brutus om zijn
werk te doen. En nu is het eindelijk,
voor het eerst in ruim twintig jaar,
gelukt om een dikbil tweeling te
krijgen. Henk en Nico zijn apetrots op
‘hun’ tweeling. Met dank aan Roel de
Smit en Robin van de Geest (veeverloskundigen), die de tweeling per keizersnee op de wereld hebben geholpen.

Informatieavonden ‘Verslaving’
Amstelland - Brijder preventie
verzorgt op de dinsdagavonden 5 en
12 april in Amstelveen gratis informatieavonden. De avonden zijn
bestemd voor partners, kinderen,
familieleden en vrienden van
mensen met een verslavingsprobleem. Tijdens deze avonden komt
aan bod: Welke gevolgen kan het
overmatig gebruik van alcohol en/of
drugs hebben voor het lichaam, het
denken en het gedrag? Wat is het
effect van de verschillende drugs?
Wat is verslaving? Wat zijn de
gevolgen voor de omgeving van
verslaafde persoon? Hoe kunt u het
beste met hem of haar omgaan? Hoe
kunt u iemand met een verslavings-

probleem helpen? Welke grenzen
kunt u stellen? Hoe voorkomt u dat
uzelf of andere gezinsleden te veel in
het gedrang komen? Welke hulpverlening is er voor mensen met verslavingsproblemen en voor de mensen
in hun omgeving? Deze twee
avonden horen bij elkaar. Men
schrijft zich voor beide avonden in.
De gratis bijeenkomsten op 5 en 12
april vinden van 19.30 tot 21.30 uur
plaats bij Amstelmere aan de Laan
van de Helende Meesters 433 in
Amstelveen. Voor verdere informatie
en inschrijving kan contact opgenomen worden met Brijder Haarlem
via 088-358 38 00 of stuur een e-mail
naar: preventie@brijder.nl
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meer dan 100 pallets met hulpgoederen weggebracht en afgeleverd
aan het oorlogsfront.

Inzameling voor Oekraïne gaat door
Aalsmeer - De oorlog in Oekraïne is
voorlopig helaas nog niet ten einde,
de situatie voor de mensen in de
gebombardeerde en omsingelde
steden door het Russische leger
wordt steeds slechter. Er is meer en
meer behoefte aan allerlei goederen.
Daarom gaat ‘Help Oekraïne’ door
met inzamelen van goederen. Er is
vooral een tekort aan (houdbaar)
voedsel en water, maar ook aan hygi-

enische, verzorgende en medische
producten, honden- en kattenvoer
en verder onder andere batterijen,
powerbanks, zaklampen en kaarsen.
Kijk voor de volledige lijst van te
doneren goederen en voor meer
informatie op www.helpoekraine.org.
Op de website zijn ook verslagen te
lezen en foto’s van de leveringen die
inmiddels hebben plaats gevonden
te zien. In twee weken tijd zijn al

Inzamellocaties
Inzamellocaties zijn Vaneman Automotive aan de Witteweg 6 (spullen
afgeven kan van maandag tot en met
zaterdag tussen 9.00 en 17.00 uur),
The Beach aan de Oosteinderweg
247a (van maandag tot en met
vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur) en bij
Vreeken aan de Uiterweg 373 (van
maandag tot en met zaterdag tussen
10.00 en 16.00 uur). ‘Help Oekraïne’ is
nog op zoek naar locaties in Kudelstaart, De Kwakel en Uithoorn waar
de levensreddende en verzorgende
goederen ingeleverd mogen worden.
Aanmelden kan telefonisch via
020-7609900 of stuur een mail naar
info@helpoekraine.org. De goederen
worden door ervaren bloementransporteurs vervoerd naar de grens van
Polen en Oekraïne waar veel vluchtelingen verblijven. Help ook mee de
vrachtwagens vol te krijgen en maak
samen met anderen het verschil voor
Oekraïne!

informatiebijeenkomst te wijzen. Het
is handig als een ID-kaart of paspoort
wordt meegenomen.

Onderwijs voor Oekraïense
kinderen in IKC Triade
Aalsmeer - Er komt een centrale
onderwijsvoorziening voor kinderen
die zijn gevlucht uit Oekraïne. De
voorziening wordt gerealiseerd in IKC
Triade in de Hornmeer. Elke
schooldag van maandag tot en met
vrijdag kunnen de kinderen daar
terecht voor les in de moedertaal,
Nederlandse les en sport en cultuur.
In de eerste week zijn de lessen van
dinsdag 29 maart tot en met
donderdag 31 maart. De centrale
onderwijsvoorziening is voor
kinderen van 7 tot en met 12 jaar en

wordt geleid door experts uit de taalklas. Ook voor kinderen van 0 tot en
met 6 jaar komt er een voorziening.
Informatiebijeenkomst
Alle informatie over het onderwijs
aan en de opvang van de Oekraïense
kinderen van 0 tot en met 12 jaar
wordt gegeven op vrijdag 25 maart
tussen 10.00 en 12.00 uur in IKC
Triade aan Dreef 1a. Bij deze bijeenkomst zijn ook tolken aanwezig. Met
name gastgezinnen wordt gevraagd
hun Oekraïense gasten op deze

Aalsmeer - Betalen voor de overtocht met het veerpontje tussen
Aalsmeer en Rijsenhout gaat per 1
april alleen per pin. Dat is veel

makkelijker voor de voetgangers en
fietsers die van de pont gebruikmaken én voor de medewerkers van
het pontje.

Bedankt mooi weiland in de
Schinkelpolder
Aalsmeer - Voor onze paarden hobby zijn we iedere dag op de Jac.
Takkade in de Schinkelpolder. Fietsend vanaf de Oosteinderweg, langs
het Oosterbad, de seringenakkers, het huis aan het poeltje. En daarna de
eerste blik op de paarden, staan ze er allemaal nog. 40 jaar geleden
stonden er nog geen kassen, loodsen en huizen. Kijken kon je tot het
Amsterdamse Bos. Onze paardjes stonden bij opa en oma Enzler in de
wei. Rond 1995 werd de polder bebouwd. Familie Enzler had een hectare
grond gekocht voor de verhuizing van het transportbedrijf naar de Rietwijkeroordweg onder aan de dijk van de Jac. Takkade, vlakbij molen de
Zwarte Ruiter. Wat een mooi tijd was dat, iedere dag uit school de
paarden verzorgen bij familie Enzler met wel meer dan 20 fjorden. Maar
de vergunning voor het bedrijf werd niet verleend. De polder werd meer
en meer bebouwd. En het weiland werd weer verkocht. 12 jaar lang
mochten we het gebruiken in ruil voor onderhoud. Onze kinderen
leerden paardrijden op de pony’s in de wei. Wat hebben we veel plezier
gehad. De kwekerij ging niet door en het land werd nog een keer
verkocht. Onze pony’s mochten nog steeds grazen en galopperen door
de wei. Na 4 jaar is het stuk grond nog een keer veranderd van eigenaar.
Ik mijmer en denk hoe zal de wei er over een half jaar uitzien, zal hier een
mooi boerderijtje staan met een schuurtje en een schaapje in de wei? Wat
zou dat mooi zijn voor al die wandelende en fietsende mensen op
zondag of op een mooie winterdag. En wat te denken van het
beschermde dorpsgezicht vanaf de Jac. Takkade. En de beschermde
biotoop van molen de Zwarte Ruiter. Maar geen van dit alles is de werkelijkheid. Het wordt een meters hoge loods (blokkendoos) en asfalt. Onze
pony hobby is na 40 jaar op dit mooie stukje weiland in de polder
verleden tijd. Maar misschien is het nog niet te laat om het tij te keren.
Gemeente denk na en laat dit stuk land niet in een blokkendoos veranderen. Het zou eeuwig zonde zijn...
Marina en Dorien Maarse, tel. 06-29085102

Opvang jonge kinderen
Kinderopvang Solidoe start met
ingang van 30 maart met opvang
voor jongere kinderen in de leeftijd
van 0 tot en met 6 jaar. Op elke
woensdag zijn Oekraïense ouders
met hun kinderen van 9.30 tot 11.30
uur welkom voor een speelochtend
op locatie Oostkroost aan de Machineweg 12. Meer informatie wordt
vrijdag 25 maart gegeven tijdens de
informatiebijeenkomst. Ook kan
worden gemaild naar: info@solidoe.
nl.
Voorziening oudere jeugd
Binnenkort start er een dagelijks lesen activiteitenprogramma voor
Oekraïense kinderen van 12 tot en
met 18 jaar. Dit programma zal drie
maanden duren. Na de drie maanden
wordt een passend onderwijsprogramma aangeboden. Oekraïense
vluchtelingen van 12 tot 18 jaar
kunnen zich voor de Internationale
Schakel Klassen (ISK) aanmelden bij
scholengemeenschap Panta Rhei te
Amstelveen, via mwolffenbuttel@
sgpantarhei.nl. Vragen en opmerkingen: vluchtelingen@aalsmeer.nl

Elektronisch betalen is door corona
goed ingeburgerd. Het is geen 1
aprilgrap, op het veerpontje kun je
vanaf deze datum écht alleen nog
pinnen.
Er vaart op dit moment een huurpontje heen en weer tussen Aalsmeer en Haarlemmermeer omdat de
oude dieselpont er mee ophield. Ook
op de pont zelf is met posters aangegeven dat met ingang van 1 april
alleen per pin kan worden betaald.

Alleen pinnen op het pontje aan
het einde van de Uiterweg

INGEZONDEN

Het hele jaar door
Het pontje vaart het hele jaar door
van maandag tot en met vrijdag van
07.00 tot 17.45 uur.
Vanaf 1 april tot en met 31 oktober,
vaart het ook in de weekenden. In
het weekend begint de veerdienst
om 10.00 uur. Fietsers en voetgangers betalen 1,20 euro per overtocht.
Medewerkers van De Waterwolf
Dienstverlening besturen de pont.

Antoniusschool Kudelstaart in
actie voor Oekraïne
Kudelstaart - De onveilige situatie in
Oekraïne houdt iedereen bezig. Ook
de kinderen op de Antoniusschool in
Kudelstaart willen zich inzetten voor
de mensen die op de vlucht zijn.
Woensdag 30 maart wordt op het
schoolplein van de Antoniusschool
een markt georganiseerd waar de
leerlingen geld ophalen voor Giro
555. Iedereen is welkom.
Zelf bedachte activiteiten
De kinderen bedenken in de eigen
klas zelf hoe zij geld gaan ophalen.
Samen met de juf of meester is een
plan gemaakt en er zijn mooie ideeën
bedacht. Zo wordt er eten gemaakt,
armbandjes gemaakt, spullen

verkocht, opgetreden of kunnen er
activiteiten worden gedaan op het
schoolplein. Alle 16 groepen 5 tot en
met 8 doen mee. De kinderen van
groep 1 tot en met 4 mogen met hun
ouders ook over de markt heen lopen.
Iedereen welkom
Buurtbewoners, familieleden en
andere belangstellenden zijn van
harte welkom om te komen naar de
markt op het schoolplein. Op
woensdag 30 maart gaat de markt
vanaf 11.30 open en deze zal tot 12.45
duren. Samen wordt geld opgehaald
voor de vluchtelingen uit Oekraïne.
Het bedrag dat wordt opgehaald
wordt later bekend gemaakt.

Groepen 5a en 5c hebben zin om in actie te komen voor Oekraïne.
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COLUMN TRUUS OUDENDIJK
Musical

Uitdeeldag bomen enorm
succes in Aalsmeer!
Aalsmeer – Zaterdag 19 maart
hebben Zeilfort Kudelstaart en Stichting Meer Groen, met ondersteuning
van het Hoogheemraadschap van
Rijnland en Ballast Nedam, tussen
10.00 en 16.00 uur meer dan 18.000
zaailingen van 40 soorten bomen en
struiken uitgedeeld aan inwoners
van Aalsmeer en Kudelstaart. De
actiedag paste goed in het onlangs
door de gemeente aangenomen
Bomenplan! Ook wethouder Wilma
Alink was aanwezig op de
uitdeeldag.

struiken hebben een weg gevonden
naar tuinen van zeker 800 particulieren alwaar ze kooldioxide kunnen
opnemen. Op deze wijze hebben
Aalsmeerders en Kudelstaarters
meegeholpen aan een beter klimaat
en aan de biodiversiteit in de
gemeente. Het nu lege terrein van de
waterzuivering zal binnenkort
worden ingezaaid met bloemen! Vele
zaailingen zijn op het Fortterrein
geoogst en in de gemeente Aalsmeer
op plekken waar gebouwd of
verbouwd wordt.

File op de Molenvlietweg
Er ontstond een ware file op de
Molenvlietweg. Het enthousiasme
was groot. De gratis bomen en

Positieve reacties
Van een mevrouw die met haar
dochter een boom heeft gehaald,
ontvingen de uitdelers een berichtje

‘Helden in de Zorg’: Kunstzinnig
eerbetoon in Oude Raadhuis
Aalsmeer - De tentoonstelling
‘Helden in de Zorg’ in het Oude Raadhuis is een kunstzinnig eerbetoon
aan alle zorghelden. Met prachtige
tekeningen en foto’s en bijzondere
verhalen slaagden Jennifer Bergkamp en Erik de Rijk erin een groot
aantal bijzondere zorgmedewerkers
te portretteren. Met een bezoek aan
deze bijzondere tentoonstelling
breng je een eerbetoon aan onze
zorghelden en geniet je van
geweldig mooie kunst. Kunstenaar
Jennifer Bergkamp is er geregeld om
haar bijzondere verhalen te delen
met de bezoekers en om te tekenen.

Tijdens haar recente tekensessie
maakte ze in het Oude Raadhuis
weer een prachtig portret, deze keer
niet van een zorgheld maar van
iemand die ze ‘in zorg’ heeft. Want
Jennifer is ook verpleegkundige. Ze
schreef er dit ontroerende verhaal
bij: “Voor mijn week vakantie was ik
bij hem, de laatste keer vermoedde
ik, een week zou heel lang zijn in zijn
situatie. Ik gaf hem een hand: ‘Heb
een mooie reis, mooi mens. Dank je
wel voor het stukje dat ik met je mee
mocht lopen.’ ‘Dag lieve, eigenwijze,
druktemaker. Wees voorzichtig met
dat prachtige open hart, maar laat

Cursus Digisterker in de Bieb
Aalsmeer - Tijdens de toegankelijke
cursus ‘Digisterker’ leren deelnemers
omgaan met de online omgeving van
overheidsinstanties. Als je de cursus
hebt afgerond kun je zelf onder
andere een DigiD aanvragen en
gebruiken en belastingaangifte doen.
Een DigiD aanvragen en gebruiken,
zelf je belastingaangifte doen of
toeslagen aanvragen, het gaat tegen-

woordig allemaal digitaal. Maar hoe
doe je dat? In deze cursus wordt
geleerd om te werken met de e-overheid. Onder begeleiding van twee
docenten en aan de hand van een
praktisch werkboek ga je aan de slag.
De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van twee uur. Aan het einde van
de cursus krijgen de deelnemers een
certificaat. De cursusdagen zijn op de

na afloop van de actie: “We vonden
het ontzettend leuk! Goed georganiseerd en zulke vriendelijke mensen
die hielpen. Onze tuin is weer wat
groener. Complimenten voor deze
actie!” De positiviteit van alle mensen
die een boom of struik hebben
gehaald, hebben de initiatiefnemers
goed gedaan! Met deze weggeefactie van 18.000 zaailingen heeft het
Fort Kudelstaart een positieve
bijdrage willen leveren aan het
vervangen van 80 bomen die op het
fortterrein helaas moesten worden
gekapt. Op den duur wordt het hele
fortterrein weer ingericht zoals het
bomenplan voor het fort destijds in
1906 is opgesteld.
Met de natuur meewerken
Zeilfort Kudelstaart en de stichting
Meer Groen komen graag in contact
met mensen die deze aanpak
aanspreekt. Die aanpak bestaat uit:
Handen uit de mouwen steken om
wat te doen aan wat verbetering
behoeft; Samen er iets leuks van
maken; Met de natuur meewerken, in
plaats van er tegen in; Geven maakt
gelukkiger dan bang zijn dat je te
kort komt; Waar een wil is, is een
weg: linksom of rechtsom. Elke
maandagmiddag wordt gewerkt aan
het groenbeheer van het fort. Kom
ook helpen! Neem gerust contact op
via info@zeilfort.nl of info@stichtingmeergroen.nl om mee te doen en/of
om te overleggen over de verschillende mogelijkheden.

het je wel blijven raken, mooie zuster
Voor al die mooie vakmensen die
niet alleen het hart maar zelfs de ziel
in ons prachtige vak steken; laat het
ons blijven raken.” De tentoonstelling
Helden in de Zorg is te zien in het
Oude Raadhuis aan de Dorpsstraat 9,
iedere vrijdag tot en met zondag
tussen 14.00 en 17.00 uur.

dinsdagen 1, 8, 15 en 22 april, alle
dagen van 9.30 tot 11.30 uur in bibliotheek Aalsmeer in de Markstraat.
Aanmelden
Meld je snel aan voor deze gratis
cursus! Aanmelden kan vóór 28
maart bij Anton Furnée via
020-5455556 of a.furnee@debibliotheekamstelland.nl. Meer informatie
is te vinden op de website:
www.debibliotheekamstelland.nl

Aalsmeer - Vrijdagavond zaten we zomaar in het theater. Met zijn vieren
in Studio’s Aalsmeer. Een onverwachte maar zeer welkome uitnodiging.
We hadden ons een beetje chique aangekleed, want dat hoort wel bij
zo’n mooie avond. Ik had er speciaal mijn hartjes oorbellen voor in
gedaan, toepasselijk bij het liefdesdrama dat we gingen zien. De onmogelijke liefde tussen Mira en Amon; zij een Egyptische prinses, de dochter
van koning Cheops, hij een van de arbeiders die meewerkt aan de bouw
van de piramide die de koning voor zich laat bouwen. De piramide van
Cheops is nog steeds een van de meest aansprekende bouwwerken op
aarde. De voorstelling was in één woord fantastisch. Ik ben letterlijk en
figuurlijk omvergeblazen. Letterlijk vanwege de zachte woestijnwind, die
als een koel briesje langs onze wangen streek toen de Egyptische
galjoenen de Nijl opvoeren. Figuurlijk vanwege de wervelende show,
want dat was een spectaculair hoogstandje van techniek en visuele
mogelijkheden. En wat een talent en muzikaliteit. Het toneel wordt gedomineerd door een enorme piramide, die telkens van vorm en uiterlijk
veranderd. Het ene moment kijk je naar de buitenkant met zijn steile
wanden en trappen, het andere moment word je meegezogen naar
binnen in het prachtige interieur. Soms vervagen de beelden en bevind je
je tussen de schepen op de Nijl of de graanschuren van Egypte. Overal
om ons heen gebeurde van alles. Het galjoen voer vlak langs onze stoelen
richting open water, acteurs kwamen uit alle hoeken tevoorschijn,
dansten en zongen tussen het publiek en op de brug boven ons hoofd.
Mooie jonge mannen, met strak getrainde, gebronsde lijven, in wijde
broeken, buitelden over het podium en klommen op en over de trappen
en wanden van de piramide of het niks was. Een en al energie, kracht en
souplesse. Mijn echtgenoot was er stil van. “Ik ben stinkend jaloers”, zei hij.
“Die salto’s, dat kon ik vroeger ook. En ik had ook zo’n sixpack.” Tja, ik weet
het nog. Maar ‘das war einmal’ en inmiddels vergane glorie. Dochter en ik
waren helemaal weg van de drie vriendinnen die om prinses Mira heen
wervelden en haar met raad en daad terzijde stonden. Volgens ons haar
alter ego’s, die haar lieve, haar leuke en haar rebelse kant symboliseerden.
“Die gekke wil ik zijn mam”, zei mijn dochter, “die is geweldig”. Dat snapte
ik helemaal, want in haar gifgroene tulen rokje, met tijgerprint kousen,
gouden laarzen en twee giga gouden staarten op haar hoofd, stal ze
absoluut de show. Maar zij niet alleen. Wat een talentvolle jonge mensen,
prachtige stemmen en wat een geweldige muziek. Op de kostuums
raakten we niet uitgekeken, een ware explosie van kleuren en stijlen. En
het verhaal? Ja, dat raakte ons natuurlijk ook in het hart. Na afloop
dronken we nog een glaasje in de pianobar, altijd een sfeervolle plek, dit
keer helemaal in stijl ingericht met gouden harten langs aan de wanden.
Mijn oorbellen bleken een prima keuze. We waren zeer onder de indruk
van wat we zojuist beleefd en gezien hadden. Dus lieve mensen; One the
Musical, niet te missen.
Reageren? Truus@oudendijk.gmail.com

Groei & Bloei 150 lentes jong
Aalsmeer - De Koninklijke Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde
(KMTP), beter bekend als Groei & Bloei,
bestaat 150 jaar. De oorsprong van de
tuinvereniging lag, tijdens de industriële revolutie, in een Haagse sociëteit
waar in 1872 tot oprichting werd
besloten. Vanaf 1875 was koning
Willem III beschermheer van de vereniging, gevolgd door de koninginnen
Emma, Wilhelmina, Juliana en Beatrix.
Na haar abdicatie in 2013 gaf prinses
Beatrix aan, zelf ook enthousiast
tuinier, graag beschermvrouwe te
willen blijven. Het predicaat ‘Koninklijk’
werd in 1923 verkregen.
Moederdag
De KMTP organiseerde in 1919 de
eerste Boomplantdag en introduceerde
in 1925 Moederdag in Nederland, naar
Amerikaans voorbeeld. Tot op de dag
van vandaag zijn bloemen op de
tweede zondag in mei het populairste
cadeau voor moeders. In 1960
verscheen de eerste editie van het
toonaangevende tuinmagazine Groei &

Bloei. In 2015 lanceerde de tuinvereniging de campagne ‘Tegel eruit, plant
erin’ om de biodiversiteit in Nederland
te vergroten.
Jubileumactiviteiten
Mede in het kader van het 150-jarig
jubileum organiseert Groei & Bloei
verschillende activiteiten onder meer
op Keukenhof (24 maart tot en met 15
mei), de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Expo 2022 (14 april tot en
met 9 oktober) in Almere, rond
Moederdag (8 mei), op het groenfestival Gardenista (25 tot 29 mei) nabij
Zwolle en tijdens de Groei & Bloei Nationale Tuinweek (11 tot en met 19 juni).
De vereniging is opgebouwd uit 125
afdelingen verspreid over het hele land
met in totaal 27.000 leden. Ze komen
samen, wisselen tips uit, helpen elkaar
in de tuin en organiseren bijzondere
jubileumactiviteiten om Nederland
verder te vergroenen. Ook Aalsmeer
heeft een eigen Groei & Bloei afdeling.
Kijk voor meer informatie en activiteiten op www.aalsmeer.groei.nl.
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ondergeschoven kindje. Je moet je
verantwoordelijkheid nemen, je
mind-set veranderen.” Roy Baarse
vulde aan: “Ga veel meer kijken in
eigen omgeving. Meer lokaal wordt
de toekomst.” Jan de Groot toonde
zich het meest optimistisch: “Innovatie wint steeds meer terrein.”

Zaai Mentor-panel-avond een
bron van informatie
Door Janna van Zon
Aalsmeer – Donderdag 18 maart
kwam de zesde editie Zaailingen
bijeen voor de mentor-panel avond.
Daar was echt naar uitgekeken en
terecht, want wat viel er weer veel te
leren. Kirsten Verhoef (Sylt Support)
en project organisator van Zaai had
de avond goed voorbereid en aantal
essentiële vragen voor het panel
bestaande uit Bob IJpelaar (Van Vliet
containers), Peter Janmaat (Bouquet
Net), Roy Baarse (Autobedrijf J.C.
Baarse) en Jan de Groot (De Meerse
Accountants & Adviseurs). Zij konden
met hun ervaring de deelnemers
over zoveel in en outs, de kneepjes
van het vak ondernemen, hun
successen en valkuilen, uitvoerig en
openhartig vertellen. Dat het kwartet
zeer uiteenlopende branches vertegenwoordigen maakte het extra inte-

ressant, juist omdat de verschillen
ook overeenkomsten vertoonden.
Want voor het ondernemerschap op
zich komt passie, staan voor het doel
wat je voor ogen staat, altijd op de
eerste plaats.
Duurzaamheid
Peter Janmaat ging uitgebreid in op
het thema duurzaamheid, het was
een zeer sterk betoog, dat ook
binnen het bedrijf tot in de details is
doorgevoerd. Nu geheel energie
neutraal, daar al mee begonnen toen
nog weinigen daarmee bezig waren
en nu wordt het bedrijf gezien het als
het grootste en mooiste voorbeeld!
“Duurzaamheid maakt deel uit van
onze business. Begin klein, alles
helpt.” Ook Bob IJpelaar werkt veel
samen met universiteiten om zoveel
mogelijk steden CO2 te krijgen.
“Duurzaamheid is nog een teveel

Veel vragen en antwoorden
De startende ondernemers hadden
veel vragen voor Jan de Groot. Zij
kregen duidelijke antwoorden en
veel praktische wenken waarmee zij
voor hun toekomst goed uit de
voeten kunnen. Niet meer voor
verrassingen komen te staan als de
blauwe envelop in de bus valt.
“Goede voorlichting. Zorg voor een
klankbord, heel belangrijk! Zuinig
begroten en een veilige marge
inbouwen.” Tot slot van deze avond
gaf het Panel-mentor kwartet de
Zaailingen een bron van inspiratie
mee: “Wees overtuigd van jezelf;
knoei niet met prijzen, houd je eigen
prijzen vast; durf ook gewoon een
keer ‘nee’ te zeggen; durf te delen;
realiseer je dat je door schade en
schande wijzer wordt; iemand die
alles doet voor iedereen, doet niets
voor niemand; houd focus; en straal
vooral passie uit.” Bij de levendige
naborrel in het Wapen van Aelsmeer
maakten de deelnemers nog eens
extra duidelijk hoe groot hun waardering was voor de mentoren die
hen hadden voorzien zoveel van
interessante en bruikbare informatie.
Neem voor meer informatie over
Zaai contact op met Kirsten Verhoef
via 0297-366182 of stuur een mail
naar kirsten@syltsupport.nl

die het publiek vast nog gaat
verrassen met een paar liedjes.
Winactie
Koop je 2 april iets bij de deelnemende
winkeliers of laat je je die dag
verwennen bij de deelnemende kapsalons, dan maak je ook nog eens kans op
een shoptegoedbon van 250 of 50 euro.
Kun je meteen een nieuwe outfit kopen
of je haren laten doen voor Pasen.

Fashion Paas Event in Centrum
Aalsmeer - Het is bijna Pasen en dan
wil iedereen er op ‘z’n Paasbest’
uitzien. De ondernemers in Aalsmeer
Centrum kunnen je daarbij helpen.
De winkeliers organiseren samen op
zaterdag 2 april spectaculaire modeshows op verschillende plekken in de
Zijdstraat. Om 12.00 uur en 14.30 uur
ligt de rode loper uit op het Molen-

plein en om 13.15 en 15.45 uur stelen
weer andere modellen de show op
de catwalk bij De Binding voor. De
mooiste kleding, schoenen en accessoires worden getoond en de
modellen zijn mooi gemaakt door
een aantal kappers uit Aalsmeer
Centrum. De presentatie ligt in
handen van zanger Devon Donovan

Online collegereeks over ethiek
met Bibliotheek Amstelland
Amstelland – De Bibliotheek Amstelland organiseert in april, de maand van
de filosofie, samen met Stichting Oud
Geleerd Jong Gedaan (OGJG) een collegereeks voor senioren over ethiek: een
zoektocht naar goed handelen. De
reeks wordt gegeven op vier donderdagen en bestaat uit vier op zichzelf
staande colleges. Tijdens de colleges
neemt studentdocent Lette de mensen
mee in de wondere wereld van filosofie.
Ze gaat in gesprek over uiteenlopende
onderwerpen, samen halen ze kennis

op en delen ze ervaringen.
In het eerste college, De gulden
middenweg, wordt gekeken naar wat
ethiek is en gaan de deelnemers terug
naar het oude Griekenland van Aristoteles. In het tweede college, Het meeste
geluk, wordt gekeken naar het utilitarisme en wat dat precies inhoudt. Er
wordt stil gestaan bij vragen zoals: Is
geluk meetbaar en iIs het ene soort
geluk beter dan het andere? In college
drie, De absolute plicht, gaat men terug
naar het 18e eeuwse Pruisen om de

Muziek en foodtruck
Naast de modeshows is er zaterdag 2
april nog meer te beleven in Aalsmeer Centrum. Er worden paaseitjes
uitgedeeld, je kunt zomaar muzikale
Paashazen tegenkomen die gezellige
muziek maken, er staat een springkussen voor de kleintjes en een foodtruck, klanten worden verwend met
hapjes en drankjes en Poppentheater
Zelen speelt op het Molenplein weer
verschillende voorstellingen van ‘het
rode autootje’. Kijk voor meer informatie en deelnemende ondernemers
op aalsmeercentrum.nl.

plichtethiek van Kant te bekijken. Wat
voor regels moeten er gevolgd worden
om moreel te handelen? In het laatste
college, Genot als hoogste goed, wordt
het hedonisme besproken aan de hand
van het gedachtegoed van Epicurus.
Volgens hem zal juist een behoudende
levensstijl uiteindelijk voor het meeste
genot zorgen. De colleges vinden
plaats via het programma Zoom op de
donderdagen 7, 14, 21 en 28 april van
14.30 tot 15.30 uur. De toegang is
gratis, wel graag vóór 1 april
aanmelden. Eén kaartje geeft toegang
tot alle vier de colleges. Meer informatie en aanmelden op de website
www.debibliotheekamstelland.nl

Zo’n 10 procent meer bewoners
in Hornmeer na nieuwbouw
Aalsmeer - Na de hele lange coronapauze was het fantastisch om te zien
dat veel Hornmeer bewoners op 7
maart voor een wijkoverleg naar het
buurthuis waren gekomen. De
nieuwbouw, het verkeer en de zorg
stonden op de agenda en ter plekke
is daar de waterstand bijgekomen.
Dat alles nog aangevuld met diverse
vragen van het publiek, onder meer
aan de aanwezige wethouder Robert
van Rijn.
Woningen
De nieuwbouw maakt het straks
mogelijk dat de Hornmeer er zo’n
tien procent meer bewoners bij krijgt
maar daar moet nog even op
gewacht worden. De procedures
zorgen ervoor dat de eerste bewoners voor de 80 koopwoningen aan
de Meervalstraat pas in het eerste
kwartaal van 2025 hun intrek kunnen
nemen. Voor de 61 huurwoningen
aan de Roerdomplaan zal dat eind
2024, begin 2025 worden. Voor de 24
starterswoningen op het VVA terrein
ligt dat een stuk gunstiger: die
kunnen er dit jaar al in. Datzelfde
geldt voor de ‘flitsbouw’ van de huurwoningen van Eigen Haard die
dankzij vergaand prefabricage ook
eind van dit jaar klaar kunnen zijn. De
nieuw te bouwen woningen worden
allemaal gerealiseerd zonder gasaansluiting. De eerste drie projecten met
warmtepompen en de laatste met
een Warmte Koude Opslag.
Een belangrijk onderwerp kwam nog
expliciet aan de orde: in het project
Roerdomplaan is op de benedenverdieping een ‘zorgplint’ opgenomen.

Gepland zijn een huisartsenpraktijk
en een ruimte voor Participe. . De
aanwezige bewoners gaven aan een
huisartsenpraktijk in de wijk belangrijk te vinden. Op de vraag naar de
parkeermogelijkheden bij de nieuwe
woningen werd medegedeeld dat
deze volgens de geldende parkeernormen in de gemeente worden
aangelegd.
Waterhuishouding
De geplande nieuwbouw heeft
mogelijk invloed op de waterhuishouding in de vogelwijk. Dit is
sowieso een gevoelig onderwerp dat
al jaren slepend is en daarom was
een deskundige van de gemeente
aanwezig om een en ander toe te
lichten. De bewoners zitten op
diverse locaties al te lang met natte
kruipruimtes en de gevolgen
daarvan door het vocht.
Verkeer en Waterfront
Bewoners stelden tijdens het overleg
voor om de kruising Dreef/Beethovenlaan te verhogen om de snelheid
te verlagen. Bijna het tegengestelde
geldt voor de Bachlaan: de
geplaatste ‘druppels’ fungeren goed,
de snelheid is fors afgenomen. De
‘druppels’ gaan overigens vervangen
worden door drempels. Ook werd
gevraagd naar het verbeteren van de
op- en afgangen van het pad langs
het Waterfront en om meer comfort
bij de hier geplaatste bankjes. “Ze zijn
van het type snel wegwezen”, aldus
een bewoner. Er wordt teruggekeken
op een geslaagd en goed bezocht
wijkoverleg.

Spirituele dames bij ‘Echt
Esther’ op Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Sommige mensen raken je
diep. Wanneer je ze volgt, vullen ze je
dagen met vreugde doordat ze de
wereld bekijken vanuit een positieve
hoek. Ze proberen ook anderen te
helpen. Donderdag 24 maart om
19.00 uur staat Esther Sparnaaij
daarbij stil. Ze spreekt met MarieClaire van der Brugge. Zij was zich als
kind al bewust van een wereld die
anderen niet konden waarnemen. Met
alles wat ze doet, wil ze mensen inspireren om zich te gaan herinneren wie
ze werkelijk zijn. Ze wil zoveel mogelijk angst rondom de dood
wegnemen. Daarnaast is in de studio
een andere spirituele dame, Mercedes
Sharrocks. Zij is medium, intuïtief
coach, schrijver en een onwrikbare
optimist, toegewijd om jou te helpen
de persoon te worden die je het liefst
wil zijn!
‘All About Music’ verhuist
Jouw wekelijkse portie nieuwe muziek
update is vanaf 25 maart te horen op
Radio Aalsmeer op de vrijdagavond
tussen 18.00 en 20.00 uur. Twee uur
lang de allerbeste nieuwe muziek die
dezelfde dag nog is uitgekomen.
Presentator Stevan van der Voet gaat
op zoek naar de pareltjes uit de New
Music Friday playlisten en zorgt ervoor
dat jij met een goed gevoel de vrijdagavond in gaat. Items als ‘Remix It’, ‘Het
Koffertje’ en ‘De Hitnotering’ verhuizen
uiteraard gewoon mee.
Jos van der Wal in ‘Door de Mangel’
Afgelopen maandag ontving ‘Door de

Mangel’ de 340e gast. Coen van der
Wal, woont in Aalsmeer en is werkzaam bij de beroepsbrandweer in
Amsterdam als hoofdbrandwacht.
Daarnaast is hij ook actief bij de vrijwillige brandweer in Aalsmeer. Skiën,
varen, lekker uiteten en feestjes zijn de
andere bezigheden van de stoere
Aalsmeerder. Hij noemde zichzelf
sociaal, druk en gezellig. Ook Coen is
op zoek gegaan naar een opvolger
voor volgende week en heeft zijn
vader Jos gevraagd plaats te nemen
achter de microfoon. Jos was ook
betrokken bij de brandweer en is nu
met pensioen en opa van kleinzoon
Mees. Coen wil van zijn vader weten
hoe het bevalt om niet meer te
werken en hoe blij hij is met zijn kleinzoon. Al weet Coen het antwoord
eigenlijk stiekem al. Het antwoord dat
Jos gaat geven op deze vraag en meer
is maandag 28 maart vanaf 19.00 uur
te horen op Radio Aalsmeer. De lokale
omroep is te beluisteren via 105.9 FM
in de ether, 99.0 FM op de kabel, DAB+
kanaal 5A, digitaal radiokanaal 868
(Caiway) en via de website www.radioaalsmeer.nl. Volg Radio Aalsmeer ook
op Twitter, Facebook en op televisie.
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Dacia Jogger: Rijden met de
nieuwe zevenzits gezinsauto
Aalsmeer - Dacia geeft zijn ambities
in het C-segment vorm met een
nieuwe, zevenpersoons gezinsauto
met 1.819 liter bagageruimte en
meer dan 60 mogelijke tussenvarianten die betaalbaar is voor iedereen.
Afgelopen weekend was de sneak
preview van het nieuwste model bij
Nieuwendijk, wat met vele proefritten
en orders een groot succes is
geweest. De Dacia Jogger is een veelzijdige gezinsauto die het beste van
de diverse modelvarianten verenigt:

de lengte van een stationwagen, de
ruimte van een MPV en de stoere
looks van een SUV. Het nieuwste
Dacia-model vormt een segment op
zichzelf met de beste prijs-ruimteverhouding en de veelzijdigheid van een
alleskunner voor een onovertroffen
prijsstelling. Achter het stuur biedt
de nieuwe Jogger de rijbeleving die
in het C-segment wordt verwacht.
Zijn wielbasis van 2,90 meter maakt
hem stabiel en de 16-inch wielen
zorgen voor een goede wegligging.

Bovendien maakt zijn stijve carrosseriestructuur hem robuust. Aan
boord zorgen de ergonomie, geluidsisolatie en hoofdruimte voor het
comfort van alle passagiers tot op de
derde zitrij. De Jogger is de ideale
gezinsauto voor het dagelijks leven,
maar ook voor wie er even tussenuit
wil en van het buitenleven wil
genieten. Als een echte Dacia biedt
de Jogger alle essentiële voorzieningen zonder concessies te doen
aan de veiligheid en het welzijn aan
boord. De Dacia Jogger is verkrijgbaar met keuze uit vijf of zeven
zitplaatsen, drie uitrustingsniveaus
en zes carrosseriekleuren. Vanaf de
introductie is de Jogger leverbaar
met keuze uit twee motorvarianten,
beide met een handgeschakelde
versnellingsbak: de nieuwe TCe 110
benzinemotor en de TCe 100 Bi-Fuel
die geschikt is voor benzine en LPG.
Begin 2023 verschijnt de Dacia
Jogger ook met hybride-aandrijving.
De Dacia Jogger is nu bij Dacia Nieuwendijk te bestellen voor prijzen
vanaf 19.150 euro voor de TCe 100
Bi-Fuel in de uitvoering Essential met
vijf zitplaatsen. De private leasetarieven van de Dacia Jogger beginnen
bij 349 euro (o.b.v. 60 mnd/10.000
km/jr).

klein, knuffels en geborduurde tafelkleden en keukenspullen te koop
tegen zeer attractieve SAM Creatief
prijzen. Heeft u een wens of wilt u iets
speciaal gemaakt hebben dan kan
dat, indien mogelijk, door de enthousiaste ouderen gemaakt worden.

Voorjaarsverkoop Sam Creatief
Aalsmeer - Op vrijdag 25 maart van
9.00 tot 19.00 uur zal er een verkoopstand van SAM Creatief staan bij de
ingang van Hoogvliet supermarkt in
Aalsmeer Oost. SAM Creatief is een
activiteit voor ouderen die gezellig
bij elkaar komen om te handwerken
of op andere manieren creatief bezig
te zijn. De deelnemers worden van
huis opgehaald en na afloop weer
thuisgebracht. De groep komt drie
keer per maand bij elkaar in het Parochiehuis in de Gerberastraat en het is
altijd een reuze gezellige bezigheid.

Paasartikelen
Nu het voorjaar voor de deur staat en
het over een paar weken al weer
Pasen is wordt het tijd om te denken
aan leuke Paasartikelen zoals kleine
gehaakte paasmandjes, kipjes,
geverfde eitjes voor in een paastak,
tafeldecoraties zoals eierwarmers, kip
en kuikens en geborduurde paaskleedjes. Daarnaast zijn er tijdens de
voorjaarsverkoop volop gebreide
sokken, sokslofjes, bedsokken voor
groot en klein, truitjes en vestjes in
diverse maten, dekens voor groot en

Kaarten
Wilt u eens schitterende verjaardagsof wenskaarten versturen dan moet u
ook zeker komen kijken. De kaarten
zijn door ouderen en vrijwilligers van
SAM Creatief met de hand gemaakt
van materialen van kaarten van voorgaande jaren. Die kaarten worden
verknipt en weer tot een prachtige
kaart geplakt. Er zijn verbluffend
mooie exemplaren bij. Zoals altijd
wordt er van de opbrengst van deze
verkopen weer nieuw handwerkmateriaal gekocht, zodat het sociale
werk van SAM Creatief kan worden
voortgezet
Wilt u zelf handwerken of misschien is
het iets voor uw moeder, schoonmoeder of een ander familielid?
Aanmelden voor SAM Creatief kan bij
Ingrid v/d End via 06-38263892 Er is
nog plaats! Kijk voor meer informatie
op de website www.stichtingsam.eu

Sjoelen bij de uitvaart
Jules (78) was gek op spelletjes.
Samen met een paar kameraden
maakte hij de dienst uit in het
plaatselijke dorpshuis. Wilde je
een feestje organiseren, dan kon
je daar terecht. Ondanks dat Jules
al meer dan 14 jaar met pensioen
was, werkte hij bijna dagelijks in
het dorpshuis. Na de dood van zijn
vrouw wilde hij graag een zinvolle
invulling van de dag en dat vond hij
daar.

wensen van Jules. Ja, het moest wel een
echte zijn. Gemaakt van Beukenhout, 2
meter lang en 40 centimeter breed. Ook
keek hij goed naar de sjoelstenen. Die
moesten goed over het hout kunnen
glijden. Jules won ook bijna altijd met
sjoelen. Daarom noemde iedereen de
sjoelbak de julesbak. Daar was hij maar
wat trots op.

Toen Jules overleed, kwamen de kameraden van het dorpshuis bijeen en een
mooi idee ontstond: we zouden de sjoelJules was ook verantwoordelijk voor de bak gebruiken voor de deksel van Jules’
Jeu de Boulesbaan en de grote kast met kist!
spellen. Alles moest compleet zijn en De opbaring in het dorpshuis volgde.
blijven. Daar deed hij zijn uiterste best Met gesloten kist, want Jules wilde geen
voor. Van alle spellen die hij kende, was poppenkast, zei hij altijd. Iedereen herhij het meest verknocht aan de sjoelbak. kende direct de sjoelbak (kist). Dit was
Er werd soms een sjoelbak aangeboden, nou echt typisch Jules, zeiden ze. Geen
die iemand nog in een hoekje had staan, poppenkast, maar wel een sjoelkist,
maar niet iedere sjoelbak voldeed aan de dacht ik…
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Snoeiboot vaart uit op 9 april
Aalsmeer - Op zaterdag 9 april vaart
de snoeiboot voor het eerst dit jaar
uit. Eilandeigenaren op de Westeinderplassen krijgen zo de mogelijkheid om hun snoeihout gratis en op
een verantwoorde manier af te
voeren. De boot ligt op de
vertrouwde locaties: Van 9.00 tot
12.00 uur bij Schuilhaven de Winkel
aan de Grote Poelzijde en tussen
13.00 en 16.00 uur bij Baggerdepot
Otto aan de doorgang Grote Brug
Overhangend groen
Particuliere eilandeigenaren zijn
verplicht hun overhangend groen
boven het water van de sloten en
vaarwegen te snoeien. Om de eige-

naren daarbij te helpen, biedt de
gemeente de mogelijkheid om op
zaterdag 9 april hun snoeiafval gratis
af te voeren. Bedrijfsafval, zoals seringenhout en kluiten, wordt niet geaccepteerd. Als de boot op de aangegeven tijd niet aanwezig is, is deze
waarschijnlijk even aan het lossen.
Hij komt dan zo snel mogelijk weer
terug. Op de zaterdagen 8 oktober
en 19 november zal de snoeiboot
ook uitvaren. Voor meer informatie
over de takkeninzameling en de
snoeiboot kan contact opgenomen
worden met de servicedesk van Aalsmeer via telefoonnummer 0297387575 of stuur een mail naar
info@aalsmeer.nl.

Voorjaarsmarkt Lions Ophelia
en de B nd ng
Aalsmeer - De Lionsclub Aalsmeer
Ophelia presenteert op zaterdag 2
april van 10.00 tot 16.00 uur een
kleinschalige Voorjaarsmarkt ten
gunste van Scouting Tiflo en de
kindervakantieweek van de Binding
op de Historische Tuin.
Al twee jaar hebben de Lions dames
hun gezellige kerstmarkt aldaar niet
kunnen organiseren. Nu de beperkende maatregelen zijn opgeheven
kregen zij zodanig de voorjaarskriebels dat zij besloten het concept naar
het voorjaar uit te rollen.
Er zijn diverse kraampjes met onder

andere verse Hollandse asperges,
paasbroden, paaseitjes, wijnen,
bloemen, planten en leuke voorjaarsen Paasdecoraties. Ook worden er
spullen van Jij & Ik verkocht.
2 april is ook de dag dat de Historische Tuin haar seizoensopening
heeft. Om 13.00 uur en om 15.30 zijn
er daarom veilingen. Voor de gelegenheid is de toegang de hele dag
gratis! Kom gezellig langs om het
voorjaar te beleven en leuke Paasinkopen te doen! U/jij steunt er ook
nog eens twee mooie organisaties
voor de jeugd mee.

Boekstart babycafé in de Bieb
Amstelland – Op vrijdag 25 maart
vindt de eerste editie van het Boekstart babycafé in de Bibliotheek
Amstelveen Stadsplein plaats. Het
Boekstart babycafé laat je samen met
je baby genieten van heel veel leuke
Boekstartboekjes in het gezelschap
van andere voorleesliefhebbers. Het
maandelijkse Boekstart babycafé is
de plek om samen boekjes te lezen,
plaatjes aan te wijzen en verhaaltjes
te vertellen. Plezier in samen lezen
staat voorop. Kinderen die als baby
zijn voorgelezen zijn later beter in
taal. Je kunt hier dus niet vroeg
genoeg mee beginnen. De biblio-

Weer activiteiten
in/bij De Boswinkel
Amstelland - De Boswinkel van het
Amsterdamse Bos start weer activiteiten op. Op zondag 27 maart
kunnen kinderen met hun ouders
een heerlijk vogelbuffet maken of
een vogelvoorjaarswandeling maken
met de boswachter. En zondag 3 april
is er een workshop Duurzaam Wildplukken op het Vogeleiland. Een
week later, zondag 10 april kan er
weer meegewandeld worden met de
boswachter, met een Hooglanderwandeling. De boottochten met De
Fluistervink moeten nog even
wachten, er zijn door de stormen een
flink aantal bomen in en over het
water gevallen. De activiteiten vinden
plaats in en rond De Boswinkel aan
de Bosbaanweg 5. De winkel is iedere
woensdag tot en met zondag
geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Kijk
voor alle informatie, details en tickets
op De Boskalender op www.amsterdamsebos.nl of bel 020-2517840.

theek heeft heel veel leuke boekjes
om uit te kiezen, het geeft niet als je
kindje een dutje doet en er is ruimte
om te voeden en te verschonen.
Ouders kunnen leuke (voor)leestips
uitwisselen met elkaar! Tijdens deze
eerste editie is er ook live muziek
aanwezig speciaal toegespitst op de
leeftijd. Je bent van harte welkom
Aanmelden kan via de website www.
debibliotheekamstelland.nl. Het
Boekstart babycafé is 25 maart van
9.30 tot 10.30 uur in de bibliotheek
Amstelveen op het Statsplein. Leden
betalen 2,50 euro voor deelname,
niet-leden 5 euro.

Bieden en winnen
met Adamas
Veiling
Nieuw-Vennep - Een groep van
10 lokale ondernemers, waaronder Hugo van Luling, doet
mee aan de Adamas Lock Up op
vrijdag 25 maart om geld in te
zamelen voor mensen die leven
met kanker. Geld geven is een
hele mooie geste, maar hoe leuk
is het als je daarvoor - naast een
fijn gevoel - ook iets anders
terugkrijgt. Met de Adamas
Veiling zijn diverse mooie
prijzen te winnen. Een lekkere
fles wijn, een privé diner, bollenpakket, F1 arrangement of een
middag varen over de Kaag zijn
enkele van de kavels die op deze
speciale veiling te vinden zijn.
Tot vrijdag 25 maart 17.00 uur
kan iedereen bieden op een
favoriete kavel. Bied mee via
www.adamasveiling.nl

22 POLITIEK

inderegio.nl • 24 maart 2022
duurzaamheid op verschillende
vlakken: energie, klimaat en duurzame mobiliteit. Het hart van Green
Square Business Campus ligt in een
zone langs de Middenweg. Hier komt
ook een collectieve parkeergarage.
De Ecuadorlaan wordt iets opgeschoven ten opzichte van het vorige
plan (structuurvisie 2016) om grotere
kavels voor logistieke bedrijven
beschikbaar te maken.

College stemt in met plannen
voor Business Campus
Aalsmeer – De plannen voor een
Green Square Business Campus in
Green Park Aalsmeer liggen sinds 18
maart gedurende 6 weken ter inzage
voor inspraak. Voor het gebied is
door de beoogde ontwikkelaar DCD
een masterplan opgesteld. Dit plan is
door de gemeente verwerkt in een
Addendum op de structuurvisie voor
Green Park Aalsmeer uit 2016. Hierin
worden onder meer hoge duurzaamheidsambities vastgelegd.
Na de inspraak stelt de gemeenteraad het Addendum op de structuurvisie vast. Met het vrijgeven van de
plannen ligt een grootschalige
gebiedsontwikkeling van maar liefst
17 hectare ter inzage. De campus

komt te liggen in het hart van ondernemend Aalsmeer, centraal in de
Metropool Regio Amsterdam en op
een steenworp afstand van de Royal
FloraHolland en luchthaven Schiphol.
Structuurvisie en Addendum
In de structuurvisie Green Park Aalsmeer van 2016 is Green Square
genoemd als nader uit te werken
gebied tussen de N201 en de Machineweg. In het nieuwe Addendum op
de structuurvisie wordt ingezet op
een breder programma, met maakindustrie, onderzoeksfaciliteiten,
onderwijs, leisure en sport en
recreatievoorzieningen.
Ook worden hoge eisen gesteld aan

Afscheid huidige gemeenteraad
en installatie nieuwe raad
Aalsmeer - De definitieve uitslag van
de gemeenteraadsverkiezingen is
bekend: niet alleen hoeveel zetels
elke partij behaald heeft, maar ook
wie van de kandidaten daadwerkelijk
tot raadslid gekozen is. De nieuwe
raadsleden moeten nog wel geïnstalleerd worden. Daarom zijn er
volgende week twee bijzondere
raadsvergaderingen.
Onderzoek geloofsbrieven
De huidige gemeenteraad komt op
dinsdag 29 maart nog eenmaal
bijeen. In deze vergadering onderzoekt de gemeenteraad het procesverbaal van het centraal stembureau
over de uitslag van de verkiezingen.
Daarnaast besluit zij of de gekozen
raadsleden daadwerkelijk in de
nieuwe gemeenteraad zitting mogen
nemen. Dat gebeurt aan de hand van
het onderzoek van de zogenaamde
geloofsbrieven. In deze schriftelijke
stukken geeft een kandidaat raadslid
aan dat hij of zij de benoeming
aanvaardt en voldoet aan de eisen
om raadslid te mogen worden. Zo
dient iemand in de gemeente Aalsmeer te wonen, ouder dan 18 jaar te
zijn en aan te geven welke functies
– al dan niet betaald – hij of zij
vervult naast het raadslidmaatschap.
Sommige functies zijn namelijk niet
toegestaan naast het raadslidmaatschap. Zo mag je bijvoorbeeld geen
ambtenaar in de gemeente Aalsmeer
zijn. Ook is het van groot belang dat
raadsleden integer handelen.
Vandaar dat sommige functies als

ongewenst beschouwd worden.
De raadsleden Nanda Hauet, Tom
Verlaan en Willem Kikkert vormen
samen de commissie die onderzoekt
of de geloofsbrieven voldoen aan de
vereisten. Zij brengen verslag uit aan
de raad. Na deze formele taak is het
tijd om afscheid te nemen. De burgemeester zal een toespraak houden
en in het bijzonder stil staan bij
raadsleden die definitief afscheid
nemen.
Eed of belofte
De dag erna, woensdag 30 maart,
worden alle gekozen raadsleden
door de burgemeester geïnstalleerd
tot raadslid. Hierbij leggen zij de eed
of de belofte af: ze zweren trouw te
zullen zijn aan de Grondwet. Hierna
zijn zij officieel in functie als
gemeenteraadslid.
Raadsleden die voor het eerst
raadslid worden zijn Daniëlle PrentBouten en Werner Koster voor Absoluut Aalsmeer, Peter van den
Nouland voor het CDA, Sissi Mijwaart
en Joost de Vries voor de VVD en tot
slot Sybrand de Vries en Marion
Geisler voor D66.
Vergaderingen en recepties
De raadsvergaderingen zijn ook
online te volgen via de website en
beginnen om 20.00 uur, maar op
beide avonden is publiek uiteraard
van harte welkom. Na afloop van de
vergaderingen is er in de Burgerzaal
voor inwoners en familie en
bekenden een receptie. Naar

Werken en recreëren
De campus wordt een (werk)locatie
waar lokale, regionale en internationaal georiënteerde bedrijven zich
kunnen vestigen. Er komen verschillende voorzieningen gericht op de
werknemers in Green Square die ook
publiek toegankelijk zullen zijn. Een
plek om te ondernemen, te leren, te
overnachten en te recreëren. Een
circulair gebouwde omgeving, een
duurzaam energiesysteem en een
klimaatrobuust groen landschap
staan hoog op de agenda.
Informatieavond
Op www.ruimtelijkeplannen.nl zijn
de plannen in te zien, zoeken kan op
trefwoord ‘addendum’. Inspraakreacties worden zeer op prijs gesteld. Op
dinsdag 12 april organiseert de
gemeente in samenwerking met
Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling en DCD een informatiebijeenkomst over Green Square Business
Campus. Tijdens de bijeenkomst
wordt het plan verder toegelicht en
kunt u vragen stellen. Ook is het
college benieuwd naar uw reacties
en ideeën rond de inrichting van het
gebied van de omgeving Zwanenwater. De bijeenkomst vindt plaats in
het gemeentehuis en start 12 april
om 19.30 uur.

verwachting starten deze op beide
avonden rond 21.00 uur.
DE NIEUWE RAAD:

Aalsmeer - De volgende raadsleden worden geïnstalleerd op
30 maart.

Geen bezwaren op uitslag van
gemeenteraadsverkiezingen
Aalsmeer - Vandaag, maandag 21
maart, vond in de ochtend in de
raadzaal een openbare zitting plaats
van het centraal stembureau. Tijdens
deze bijeenkomst werd de definitieve uitslag bekend gemaakt met
verdeling van de restzetels en vertelt
of er kandidaten zijn die met voorkeursstemmen in de gemeenteraad
mogen plaatsnemen. Er was tijdens
de verkiezingsavond enige verwarring rond het aantal behaalde zetels
door Absoluut Aalsmeer. De teller
zweeg bij 7 zetels, maar uiteindelijk
heeft de lokale partij 6 zetels toegewezen gekregen. De uitslag heeft te
maken met het aantal inwoners die
zijn gaan stemmen (12.812) en de
kiesdeler die hierdoor ontstaat. Er
bleken vier restzetels te verdelen en
deze zijn gegaan naar het CDA, de
VVD, Groen Links en D66. Absoluut
Aalsmeer viel vanwege de kiesdeler
net buiten de boot en is dus blijven
steken op 6 zetels (wel een verdubbeling ten opzichte van vier jaar
geleden: 4 zetels). Er ging het
gerucht dat Absoluut Aalsmeer van
plan was om bezwaar aan te tekenen
tegen de uitslag, maar de partij heeft
hier geen gebruik van gemaakt. Er
zijn geen bezwaren, niet door fracties
en niet door inwoners, ingediend. De
definitieve uitslag is nu:
CDA (3.054): 6 zetels (-2)
VVD (2.754): 5 zetels (-1)
AA (3.428): 6 zetels (+2)
GL (1.011): 2 zetels (gelijk)
D66 (1.635): 3 zetels (+1)
PvdA (833): 1 zetel (gelijk)
Burgemeester Gido Oude Kotte
versprak zich bij het oplezen van de
definitieve lijst, mogelijk vanwege
het vergeten van zijn leesbril, en gaf
Absoluut Aalsmeer liefst 11 zetels.
Door de zaal werd hij nagenoeg
direct gecorrigeerd.
Voorkeursstemmen
Er zijn bij een viertal fracties voorkeursstemmen uitgebracht. Bij het
CDA kreeg Peter van den Nouland
163 stemmen en steeg hiermee van

plaats zeven naar plaats vijf en komt
als nieuwkomer in de gemeenteraad.
Voor Gerard Winkels is het hierdoor
nog even afwachten of hij weer
zitting mag nemen in de gemeenteraad voor het CDA, hij zakte van
plaats vier naar plek zeven. Bij de
VVD wist Joost de Vries liefst 424
stemmen te krijgen en eindigde
achter lijsttrekker Dirk van der Zwaag
en Marjanne Vleghaar op nummer
drie (stond op plaats zes). De voorkeursstemmen voor Joost de Vries
gaan ten koste van Erik Abbenhues,
die op vijf stond, maar nu gezakt is
naar plaats zes en dus qua aantal
zetels voor de VVD op de zijlijn is
beland.
Voorkeursstemmen waren er ook
voor Judith Keessen van Absoluut
Aalsmeer (van vier naar drie) en
Marion Geisler van D66 (van drie naar
twee), maar dit zorgt niet voor verandering qua deelname aan de
gemeenteraad. Joost de Vries (VVD)
en Marion Geisler zijn beiden nieuwe
gezichten in de gemeenteraad,
evenals Sissi Mijwaart (VVD) en
Werner Koster en Daniëlle Prent
(beiden Absoluut Aalsmeer).
Na het oplezen van de definitieve lijst
met gemeenteraadsleden, “naast
twee Dirken (Van Willegen en Van
der Zwaag) en nu ook twee De
Vriesen (Joost en Sybrand)” aldus
burgemeester Oude Kotte, werd de
zitting even voor elf uur in de
ochtend beëindigd.
Vervolgproces
Nu de uitslag bekend is, gaan de
partijen met elkaar om de tafel hoe
verder te gaan voor de komende
raadsperiode van vier jaar. Absoluut
Aalsmeer heeft als grootste partij
met 3.428 stemmen en zes zetels in
de gemeenteraad het initiatief
genomen om gesprekken te gaan
voeren met alle overige partijen. De
eerste gesprekken vinden deze week
plaats. Zodra er iets bekend is over
de uitkomst van deze gesprekken
volgt meer informatie.

Lijst 1 CDA:
Bart Kabout
Thirsa van der Meer
Dirk van Willegen
Eppo Buskermolen
Peter van den Nouland
Marlon van Diemen-Kreeft
Lijst 2 VVD:
De heer Dirk van der Zwaag
Marjanne Vleghaar
Joost de Vries
Jan Bouwmeester
Sissy Mijwaart
Lijst 3 Absoluut Aalsmeer:
Dick Kuin
Chantal van Hilst-Dekker
Judith Keessen
Greta Holtrop
Werner Koster
Daniëlle Prent
Lijst 4 Groen Links:
Ronald Fransen
Sunny Lakerveld
Lijst 5 D66:
Sybrand de Vries
Marion Geisler
Willem Kikkert
Lijst 6 P.v.d.A.:
Jelle Buisma

Minder coronabesmettingen in
Aalsmeer en regio
Aalsmeer - Het aantal coronabesmettingen begint nu toch ook in
Aalsmeer en regio af te nemen. In
Aalsmeer zijn van 9 tot en met 22
maart 1.328 inwoners positief getest
op corona en dat zijn er 59 minder
dan de vorige periode. Er zijn 4 inwoners opgenomen in het ziekenhuis,
er zijn gelukkig geen inwoners overleden aan het virus.
Ook in Amstelveen en Haarlemmermeer zijn dalingen te zien, in Amstelveen 3.019 (-34) en in Haarlemmermeer 5.821 (-218) besmettingen. In
Uithoorn echter een lichte stijging
1.041 (+139) van het aantal positief
geteste inwoners. Vanuit Uithoorn

zijn 2 inwoners opgenomen in het
ziekenhuis, vanuit Amstelveen 6 en
vanuit Haarlemmermeer 10. In Haarlemmermeer zijn 3 inwoners overleden aan het virus, in Amstelveen 1.
Wie denkt besmet te zijn met corona
wordt aangeraden om een thuistest
te doen en bij een positieve uitslag te
gaan testen bij de GGD.
In Aalsmeer kunnen inwoners zich
zonder afspraak gratis laten testen bij
de GGD Unit op het parkeerterrein
aan de Dreef.
Het coronatestcentrum blijft hier tot
en met 3 april en is alle dagen open
van 9.00 tot 12.00 uur en tussen
13.00 en 16.00 uur.
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consumptie en wat lekkers. Ook de
garderobe is inclusief. Verdere
consumpties worden voor 2,20 euro
verkocht. Het Groep 8 Feest is een
initiatief van Eric Spaargaren en
wordt georganiseerd in samenwerking met Gro-Up Buurtwerk. Een line
up van verschillende lokale DJ’s
zorgen voor de beste muziek. Via de
Instagram pagina (@groep8feest)
kun je jouw lievelingslied alvast
aanvragen.

Foto: Laurens Niezen

Groep 8 Feest in N201 gaat door!
Aalsmeer - Alle groep 8 leerlingen
van Aalsmeer en Kudelstaart opgelet!
Op zaterdag 14 mei zijn jullie eindelijk aan de beurt om een geweldig
feest te beleven. Club N201 opent
zijn deuren voor een speciaal feest
voor alle aanstaande brugklassers.
Alle negen basisscholen van Aalsmeer en Kudelstaart zijn uitgenodigd
en het belooft voor de zeventiende
keer een gigantisch feest te worden.

Na het ontbreken van het feest
vanwege corona was de spanning
hoog. Komt er dit jaar wel een groep
8 feest? Jazeker! Na het zwoegen
voor de toetsen en voor de eindmusical of film nog even uit je dak gaan!
De kaarten worden uitgedeeld door
de meesters en juffen van groep 8. Bij
binnenkomst van het feest wordt aan
de deur de entreeprijs van 6 euro
betaald. In deze kosten zit een

‘Aalsmeerse Artis’ in Centrum
Aalsmeer - Middenin het centrum
van Aalsmeer. In de kleuterlokalen
van obs Samen Een staan: ‘Aalsmeerse Artis’ en ‘Alle Dierentuin’. Zo
heetten de dierentuinen die de kleuters hebben gemaakt. Onder begeleiding van de leerkrachten is er veel
denkwerk verricht om samen in de

klas een dierentuin te maken. Welke
dieren zijn er in een dierentuin te
zien? Wat eten en waar leven ze? Wie
werken er allemaal in een dierentuin?
En wat doen een verzorger en een
dierenarts dan allemaal? Ook
moesten er afspraken gemaakt
worden over op welke dagen en

‘Wij staan hier sterk’ voor Oekraïne

Op avontuur met Anastasia en
Djonnik in het Poppentheater
Amstelland - Kom zondagmorgen 27
maart op avontuur met Anastasia en
haar hondje Djonnik in het Amstelveens Poppentheater. Als door een
storm hun huis verdwijnt moeten
Anastasia en Djonnik op zoek gaan

naar een nieuw huis. Tijdens hun zoektocht door de meest verschillende
landschappen, ontmoeten ze allerlei
dieren. Zouden ze in één van de
huizen van hun dierenvrienden
kunnen wonen? Het huis van de giraf

White en Neon
De meesters en juffen van groep 8
zijn van harte welkom om te komen
kijken/feesten. Het Groep 8 Feest
begint op 14 mei om 19.30 uur en de
deur sluit om 20.30 uur. Tot 22.30
wordt er gefeest in de discotheek
langs de Zwarteweg. De deur zal
opengaan vanaf 22.15 uur. Daarna
kunnen de ouders de kinderen weer
ophalen bij de deur van de N201. De
organisatie roept alle groep 8-ers op
om in witte en neon/fluor kleding te
komen. Ouders dienen rekening te
houden met beperkte parkeerruimte.
Meer informatie (ook voor ouders) is
te vinden op de website:
www.groep8feest.nl

tijden de dierentuin open zou zijn.
Daarna knippen, plakken, schrijven,
stempelen en rekenen. Door de
methodiek ‘spelend te leren’ zijn de
kinderen vanaf het begin gemotiveerd en betrokken bij het proces. De
leerkrachten van de onderbouw zijn
de aanwezige kennis aan het
ophalen en verdiepen zich verder in
deze methodiek. Zij volgen deze
maanden de training ‘spelend leren’.
Juf Patricia vertelt: “We kunnen het
geleerde meteen in praktijk brengen.
De kinderen zijn vanaf het begin
gemotiveerd en komen met de
mooiste ideeën en oplossingen,
welke we vervolgens met de groep
uitwerken. En het resultaat mag er
zijn.” Als afsluiting van het thema
mochten de andere groepen van
Samen Een en de (groot)ouders van
de kinderen een bezoekje komen
brengen aan de dierentuin(en). Wel
eerst een kaartje ‘kopen’ bij de
dierentuin shop. Een souvenir of ijsje
mocht natuurlijk niet ontbreken.

Aalsmeer - Op woensdag 16 maart
om 11.55 uur hebben alle groepen
van OBS de Zuidooster en ouders het
lied ‘ Wij staan hier Sterk’ op de wijs
van ‘We are The Word’ van Michael
Jackson gezongen. Het lied is een
landelijk initiatief van Jiska Voortman
en Hubert-Jan Horrocks en aan alle
basisscholen in Nederland werd
gevraagd mee te doen. De Zuidooster gaf hier graag gehoor aan. De
jongens en meiden van groep 8 zijn
vervolgens met de pet rond gegaan.
Er is bijna 180 euro opgehaald wat
gestort wordt voor Oekraïne. “Het
was een kippenvel moment, zo
mooi”, aldus juf Marjonne de Niet.

is te groot, het huis van de pinguïn
koud, maar ze geven niet op! Uiteindelijk lukt het ze een huis te vinden waar
ze zich thuis voelen. Na de voorstelling
mogen de kinderen op het podium
hun eigen wenshuis tekenen. De voorstelling ‘Thuis’ is geïnspireerd op het
persoonlijke verhaal van de Oekraiense maker Anastasiia Liubchenko.
Anastasiia zal na de voorstelling haar

Samen Een op kamp naar Texel
Aalsmeer - Afgelopen week zijn de
twee groepen 8 van Samen Een vier
dagen op kampweek naar Texel
geweest. Een fietstocht over het
Waddeneiland, een bezoek aan de
schapenboerderij en een spooktocht
‘s avonds in het bos stonden onder
andere op het programma, evenals
meevaren met de garnalenboot TX20
Walrus. Daar hebben de jongens en
meiden gezien hoe de vangst binnen
boord werd gehaald en was er uitleg

over welke soorten vis in de netten
werd gevonden. Garnalen werden
uitgedeeld en geproefd door de
leerlingen.
Tot slot lekker als superhelden
dansen op de bonte avond en als
afsluiting souvenirs kopen in het
plaatsje Den Burg. Donderdagmiddag bracht de bus ze weer naar
huis en konden de Samen Een leerlingen thuiskomen met alle verhalen
van deze bijzondere mooie week!

Basketballers U10 in actie op
toernooi in Landsmeer
Aalsmeer - De jongste leden van
Basketbal Vereniging Aalsmeer (de
U10) spelen dan weliswaar nog geen
competitie, maar dat wil niet zeggen
dat ze nog geen wedstrijdmentaliteit
hebben. Zondag 13 maart mochten
ze weer in actie komen tijdens het
tweede toernooi van dit jaar, deze
keer georganiseerd door Landslake
Lions in Landsmeer. De kinderen van
de U10 hadden er super veel zin in.
Zij werden tot twee teams geformeerd en na een welkomstpraatje
werd het startsein gegeven voor de

eerste wedstrijd. Niets was voor hen
te gek, ook niet dat de tegenpartij
een kop groter was. Vol enthousiasme speelden ze de wedstrijden.
Echt spannend werd het natuurlijk
toen team U10-1 en team U10-2
tegen elkaar moesten spelen. Met
een lach knokten beide teams voor
elke punt. Uiteindelijk ging team
U10-2 er met de winst vandoor. Na
drie wedstrijden zat het toernooi
erop. De kinderen (en hun begeleiders) kunnen terugkijken op een
sportieve, geslaagde middag!

Gastles van Yes-R op De Brug
Aalsmeer - Groep 8 van De Brug
leert over rap als taaluiting en werd
dinsdag getrakteerd op een gastles
van de bekende rapper Yes-R. Hij
vertelde de klas over taalgebruik in

zelfgemaakte t-shirts verkopen en
tevens een deel van de ingezamelde
knuffels in ontvangst nemen voor haar
contacten in de Oekraïne. De voorstelling voor iedereen vanaf 2 jaar begint
zondag om 10.30 uur in het Amstelveens Poppentheater Toegangsprijs: 9
euro per persoon. Kaarten reserveren
kan via de website:
www.amstelveenspoppentheater.nl

raps en over de vorm van een rap.
Zijn les werd afgesloten met een
klein optreden voor de hele school
en uiteraard werd er gezellig gedanst
met elkaar.
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Atletiek: Gezellige editie Open
Cross bij AV Aalsmeer

KORT

Aalsmeer - Zondag 20 maart werden
de AVA Open Clubkampioenschappen Cross gehouden. Er
stonden ditmaal zo’n 50 atleten,
verdeeld over vier startgroepen, aan
de start voor de cross over het
vernieuwde parcours rond de atletiekbaan in de Sportlaan. Dit keer
golden er geen coronamaatregelen
meer, waardoor iedereen kon
meedoen en ook publiek weer
welkom was. Om 11.00 uur klonk het
eerste startschot voor de jongste
pupillen, die 1 ronde mochten
afleggen op het uitdagende parcours
van ongeveer 1 kilometer met daarin
natuurlijk de AVA-heuvel. Na een
spannende eindsprint kwam Fien
Middelkoop als eerste over de finishlijn, op de voet gevolgd door Theo
Clocotici en Fleur van Dijk. Hierna
was het de beurt aan de oudere
pupillen, een strijd die na twee
rondes werd gewonnen Kaj van
Teylingen, waarna opnieuw een spannende finish volgde tussen Eloy
Hageman, Indy de Boer en Krijn Celie.
Vervolgens was het tijd voor de
eerste junioren, die respectievelijk
drie of vier rondes liepen. Hier was de

strijd een stuk minder spannend, bij
de jongens U14 was Mats van
Teylingen na drie rondes duidelijk de
snelste, over vier rondes waren Justin
Alewijnse en Gwen Alewijnse een
klasse apart. Tot slot stonden de
oudste junioren en de senioren en
masters aan de start voor hun
crosswedstrijd over vijf (dames) of zes
(heren) rondes. Aan de startlijn was
het nog droog, maar tijdens de race
kregen de deelnemers (en toeschouwers) een flinke bui regen te
verwerken. Maar de prestaties leden
er zeker niet onder, bij de heren liep
Wessel Heil afgetekend naar de eerste
plaats voor Angelo Visser en Daniel
Winkels, bij de dames pakte Tara
Ozinga de overwinning voor Lotte
Zethof en Melissa van Eenennaam.
Ondanks dat het weer misschien een
klein beetje tegenviel was het zeker
weer een gezellige en geslaagde
cross, dank aan alle vrijwilligers voor
hun hulp! Kijk voor meer foto’s en de
volledige uitslag op de website
avaalsmeer.nl. De volgende wedstrijd
bij Atletiekvereniging Aalsmeer in de
Sportlaan is de AVA Waterdrinker
Baanloop op woensdag 13 april!

De oudste pupillen trotseren de AVA-heuvel. Foto: Erik Witpeerd

BeNe League-finaleweekend
met Green Park Aalsmeer
Aalsmeer/Den Bosch - Aanstaande
zaterdag 26 en zondag 27 maart
wordt in de Maaspoort Den Bosch
gestreden om het kampioenschap
van de BeNe League Handbal. Tijdens
de Final Four strijden de vier beste
teams om de titel. Achilles Bocholt
heeft de reguliere competitie als
eerste afgesloten. Op de tweede plek
eindigde Kembit Lions. De ploeg uit
Sittard/Geleen gaat het opnemen
tegen hun grote rivaal uit Nederland:
Green Park Aalsmeer. De andere

finale is een Belgisch onderonsje.
Titelverdediger Bocholt speelt tegen
Sporting Pelt (vierde in de reguliere
competitie) om een plek in de finale.
Deze wedstrijd begint zaterdag om
13.30 uur. Vervolgens gaan vanaf
16.00 uur Kembit Lions en Green Park
Aalsmeer de strijd om een finaleplek
met elkaar aan. De finale is op
zondag en begint om 16.00 uur.
Green Park Aalsmeer aanmoedigen?
Tickets zijn te koop aan de kassa van
sporthal Maasport.

Tafeltenniscompetitie: Eerste
winst voor Bloemenlust 1
Aalsmeer - Na het gelijkspel van
vorige week heeft Bloemenlust 1 in
de uitwedstrijd tegen concurrent
Amsterdam 78 7 de eerste overwinning weten te boeken. David
Klaassen en Johan Berk wisten ieder
twee enkelspelzeges te boeken en
samen zegevierde ze ook in het
dubbelspel. Door een winstpartij van
Bart Spaargaren kwam de overwinning van 4-6 tot stand. Bloemenlust 3
won overtuigend met 1-9 bij hekken-

sluiter AMVJ 4. Alleen Frans Ravesteijn moest zich een keer gewonnen
geven, verder werden alle partijen in
Aalsmeers voordeel beslist. Ook het
dubbelspel werd knap gewonnen
door Philippe Monnier en Peter
Velleman. Achter koploper Rijsenhout 1 staat Bloemenlust 3 nu op een
verdienstelijke derde plaats met
slechts 2 punten achterstand op
nummer twee.

OUDERENSOOS IN
HET MIDDELPUNT

Green Park Dames 1 thuis tegen ZAP uit Breezand. Foto: www.kicksfotos.nl

Handbal: Toch winst Green Park
Dames 1 tegen ZAP
Aalsmeer - De Green Park Dames 1
handbalsters speelden afgelopen
zaterdag 19 maart een thuiswedstrijd
tegen ZAP Dames 1 uit Breezand. De
vraag was of de Greenpark Dames
het goede spel van de laatste weken
eindelijk kon omzetten in een winst.
ZAP kwam al heel snel aan de leiding
door een penalty. Maar het bleef
lange tijd het enige wapenfeit van de
dames uit Breezand. Aalsmeer knalde
er werkelijk overheen, de score liep
op door doelpunten van onder
andere Lisa Hölscher en Britney
Fanger. Na 20 minuten een 9-2 voorsprong voor Aalsmeer, een ongekende luxe. ZAP kwam langzaam wat
terug in de wedstrijd. De rust gingen
de teams in met een comfortabele
10-5 voorsprong voor Green Park. In
de tweede helft kon Aalsmeer het
goede spel doorzetten, maar niet
verder uitlopen. De marge bleef rond
de vijf doelpunten. Maar dan toch
een moeilijke periode, de focus is
even weg. ZAP krijgt weer het geloof
dat er iets te halen valt en weet het
gat stapje voor stapje verder te
dichten. In de laatste minuten werd
het toch nog serieus spannend als de
stand op 19-18 komt. Maar tot
opluchting van iedereen, die Aalsmeer een warm hart toedraagt, werd
er niet meer gescoord en blijven de

punten dus verdiend in Aalsmeer.
Eindstand: 19-18. Doelpunten:
Britney Fanger (10), Lisa Hölscher (6),
Robin Sahalessi (2) en Renée de Rooij
(1)
Meiden A gaan goed!
Ze doen het goed, de meiden van
Green Park Aalsmeer A1 afgelopen
zaterdag 19 maart tegen HVBS. Dit
Spakenburg staat verdienstelijk op
een vierde plaats, een beetje
oppassen is dus wel noodzakelijk.
Aalsmeer gaat lekker in het begin,
goed aanvallend spel en goed in de
break. De score loopt op, Aalsmeer
neemt afstand, geen vuiltje aan de
lucht, of toch wel? Ineens zit er zand
in de motor, het loopt niet lekker, het
tempo is te laag. HVBS maakt er
gebruik van. Het gaat wordt gedicht
en de meiden van HVBS nemen zelfs
een voorsprong. Aalsmeer raakt niet
in paniek, maar er is wel werk aan de
winkel. Ook in de tweede helft loopt
het niet echt lekker, Aalsmeer lijkt
het te laten afleggen. Wie staat er op,
wie maakt het verschil? En dan is er
toch een omslag. Achterstand
dichten en verder. Aalsmeer doet wat
het moet doen en wint uiteindelijk
met 24-20. De Green Park meiden
blijven door deze winst in de race
voor het kampioenschap.

Handbal: Voorlopige selectie
voor WK play-off bekend
Aalsmeer - Bondscoach Erlingur
Richardsson heeft 32 spelers opgenomen in zijn voorlopige selectie
voor de WK play-off, die halverwege
april gespeeld wordt. De TeamNL
Handbalheren kunnen zich voor het
eerst sinds 1961 plaatsen voor het
wereldkampioenschap als zij in een
onderlinge strijd winnen van
Portugal of Zwitserland.
Aalsmeerse handballers
Het land dat het beste resultaat
behaalt over twee wedstrijden in de
WK play-off kwalificeert zich voor het
wereldkampioenschap in Polen en
Zweden, dat volgend jaar (2023) van
11 tot en met 29 januari plaatsvindt.
De TeamNL Handbalheren zijn afgelopen maandag 14 maart gevraagd
naar Papendal te komen, het was het
eerste treffen na de knappe tiende
plaats op het EK. Tijdens de trainingsstage komende week bereiden zij
zich voor op de play-off wedstrijden.
In de selectie zijn twee handballers
van Green Park Aalsmeer opgenomen. Aanvoerder Samir Benghanem mag weer knallen voor

Nederland en nu ook keeper Rene de
Knegt, die als invaller tijdens het EK
een prima prestatie heeft geleverd.
De oud-Aalsmeer spelers Niko
Blaauw, Jeffrey Boomhouwer en Lars
Kooij maken eveneens deel uit van
de voorlopige selectie. En fysiotherapeut is opnieuw Robert Baardse uit
Aalsmeer.
Uit- en thuiswedstrijd
De WK play-off wordt gespeeld met
een uitwedstrijd op 13 of 14 april en
een thuiswedstrijd op 17 april in het
Indoor-Sportcentrum Eindhoven. De
directe tegenstander is nog niet
bekend, aangezien Portugal en Zwitserland eerst onderling uitmaken wie
het tegen Nederland gaat opnemen.
De organiserende landen Polen en
Zweden en de regerend wereldkampioen Denemarken zijn al zeker van
deelname aan het WK. De drie beste
landen op het EK, met uitzondering
van de al geplaatste landen, plaatsen
zich rechtstreeks voor het eindtoernooi. Spanje, Frankrijk en Noorwegen
hebben hierdoor ook een direct
startbewijs veroverd.

Aalsmeer - Het klaverjassen
tijdens de ouderensoos afgelopen 17 maart in het Middelpunt is gewonnen door Tiny
Amsing met 5242 punten .Op
twee is Joke Bakker geëindigd
met 4976 punten en de poedelprijs mocht Jan van der Zwaard
met 4362 punten in ontvangst
nemen. Bij het rummikuppen
was de hoogste eer voor Lycke
Valentijn met 46 punten,
gevolgd door Anthonia van der
Voort met 47 punten en de
poedelprijs is uitgereikt aan
Dora van de Beek met 216
punten. De volgende soos is op
donderdag 31 maart in Het
Middelpunt aan de Wilhelminastraat 55. Kaartliefhebbers vanaf
55 jaar zijn van harte welkom.
Koffie en thee staan vanaf 13.00
uur klaar, om 13.30 uur start
vervolgens de kaartmiddag.
KLAVERJASSEN BIJ DE
GELUKSVOGELS

Kudelstaart - Zin in een gezellige avond klaverjassen?
Iedereen is van harte welkom bij
klaverjasclub De Geluksvogels.
Er wordt iedere woensdagavond
vanaf 20.00 uur gekaart in het
Dorpshuis van Kudelstaart. Op
16 maart is het klaverjassen
gewonnen door Gerard Pouw
met 5634 punten. Hannie
Houthuys werd tweede met
5221 punten en Gerard Presser
derde met 5175 punten. De
poedelprijs was deze week voor
Gudo Kluinhaar met 3890
punten.
OOK FIETSENDE OLD STARS
55-PLUS BEGONNEN AAN
NIEUW SEIZOEN

Regio - Met de coronabeperkingen achter de rug en het
zomerse weer in het vooruitzicht
laten ook de fietsende Old Stars
de wielen weer draaien. Liefhebbers van 55 jaar en ouder,
mannen en vrouwen uit de
brede regio, kunnen zich op
sport- of racefiets bij de groep
aansluiten. Elke vrijdag wordt
om 10.00 uur gestart op het
verkeersvrije UWTC-parcours De
Randhoorn in Uithoorn. Voormalig wielrenner en tri-atleet
Anton Bouter heeft de leiding.
Na een korte warming-up wordt
een uur ontspannen gefietst
met aandacht voor behendigheid en geleidelijke opbouw van
de conditie. Het tempo ligt
tussen de 18 en 23 kilometer per
uur. Alle sessies worden afgesloten met een gezellige
koffieronde in het clubgebouw
van UWTC. Wie graag sportief
fietst en sociaal contact als een
meerwaarde ziet kan eerst
komen kijken of meteen
meedoen. Wel helm opzetten.
Meer info bij:
bouteranton@gmail.com
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Voetbal: FCA (zat) laat zich in de
kaart kijken door Jong Holland

KORT

Door Jack van Muijden
Aalsmeer - FC Aalsmeer heeft zich
op het winderige Jong Holland
complex afgelopen zaterdag 19
maart lelijk in de kaart laten kijken.
Behoudens de eerste 20 minuten
toen Aalsmeer drie goede kansen
kreeg om op voorsprong te komen,
maar het niet kon afmaken,
verzandde het in een onsamenhangend geheel. Aalsmeer dacht het
voetballend wel even te regelen,
maar daar dacht Jong Holland anders
over. Met veel enthousiasme gaf men
Aalsmeer geen kans om een knappe
aanval op te zetten. Achterin kraakte
het regelmatig bij Aalsmeer. Het was
keeper Nick van der Wiel die als
enige de stand bij de rust op 1-0
hield. Het doelpunt viel in de 30ste
minuut toen een overtreding tegen
Aalsmeer niet als zodanig door
scheidsrechter J.P. Jager werd beoordeeld. Toen de verdediging bleef

staan was het een koud kunstje om
de 1-0 op het scorebord te brengen.
Met wind mee in de tweede helft
dacht men het klusje wel te klaren;
niet dus. Met Thomas Steinhart voor
de onzichtbare Criss Dias bleef het
aanmodderen. Geen knappe aanval
werd er opgezet. Keeper Nick Blaauw
van Jong Holland had een rustige
middag. Ook wissels in de 68ste
minuut - Brandon Stevens en Thierry
van Kooyen voor Jodi van Gelderen
en Stefan de Bruin - konden geen
ommekeer brengen. Nick van der
Wiel kreeg daarentegen veel werk te
verrichten, maar hield met knappe
reddingen de stand nog op 1-0. In de
blessuretijd werd het toch nog 2-0 en
moet FC Aalsmeer aanstaande
zaterdag 26 maart tegen S.V. Zandvoort uit een ander vaatje gaan
tappen om aansluiting te houden bij
de subtop. Aanvang wedstrijd 14.30
uur aan de Beethovenlaan. Uiteraard
is publiek van harte welkom.

Goud voor turnsters Bente, Iris,
Esmee en Tessa van SV Omnia
Aalsmeer - Zondag 20 maart vond
de tweede Rayonwedstrijd plaats van
het wedstrijdturnen. Van SV Omnia
2000 deden er vier teams mee. Elk
team mag vier tot zes turnsters
inzetten, de beste drie scores per
toestel tellen voor het totaal aantal
punten. In wedstrijd twee turnde er
een team van niveau 5: Noortje,
Fleur, Jayda, Evi en Mila. Jayda liet
mooie hoge zwaaien zien op de
brug, ze werd beloond met het
hoogste brug cijfer voor Omnia. Fleur
turnde een nieuw onderdeel op de
vloer; een mooie spagaatsprong.
Noortje liet twee fraaie overslagen
zien bij het onderdeel sprong, met
een goede landing. Evi koos voor een
moeilijk onderdeel bij de vloer;
arabier flik flak. Mila kan heel netjes
turnen, dit werd beloond met het
hoogste cijfer op balk en vloer voor
Omnia. In wedstrijd 3 turnden er drie
teams van Omnia. Bij niveau 5 dit
keer: Mia, Wendy, Bente, Anna en
Lou. Anna deed een mooie spagaat
in haar balkoefening, onwijs origineel! Lou liet een mooie overslag met
plank zien op de vloer. Voor Mia was
dit haar eerste echte wedstrijd, ze
heeft zich goed herpakt. Uiteindelijk
was Mia individueel de beste van
haar team, een knappe prestatie!
Wendy liet een mooie salto van de
brug zien. Bente was in topvorm bij
de sprong, daar kreeg zij de hoogste
score voor haar team. Het team van
niveau 5 eindigde op de vierde
plaats. Bij niveau 6 deden er twee

teams mee. Een team 6B bestond uit
Bente, Esmee, Iris en Tessa. Deze
meiden begonnen op het spannendste toestel: de balk! Alle meiden
bleven de hele oefening op de balk
staan, voor Tessa was dit een
persoonlijke overwinning. Bente
turnde een hele goede meerkamp. Al
haar punten telden mee voor het
totaal. Iris liet een hele mooi sprong
zien en kreeg daar 13.575 voor.
Esmee liet een mooie vloeroefening
zien en scoorde daar 11.000 voor.
Team 6B had een eindtotaal van 138
punten gehaald en werd daarmee
ruim eerste! Team 6A bestond uit:
Amia, Elke, Gwen en Lieke. Gwen liet
een mooie sprong zien en haalde
13.325 punten voor haar team
binnen. Amia turnde een mooie
brugoefening en kreeg daar 10.000
voor. Elke liet een hele mooi balkoefening zien. Ze bleef de hele oefening op de balk staan, maar helaas
ging het bij de afsprong mis.
Ondanks de val met de overslag af,
had Elke de hoogste balk- score van
alle Omnia- turnsters van niveau 6.
Lieke liet een mooie vloeroefening
zien, zij kreeg daar 11.300 voor. Team
6A had een einde score van 132.250
en behaalde daarmee de bronzen
medaille.
De trainsters Charon, Guo Xin en Ilse
kunnen terug kijken op een
geslaagde wedstrijddag. De turnsters
gaan nu verder trainen voor de
onderlinge wedstrijd op maandag 11
april in Aalsmeer.

ANNIE VERKERK OP ÉÉN BIJ
BV OOSTEND

Voetbal: RKDES 1 wint met
gemak van Zwanenburg
Kudelstaart - Afgelopen zondag
speelde RKDES 1 een uitwedstrijd
tegen Zwanenburg. De beide teams
hadden dezelfde aantal punten en
stonden beide in het onderste rijtje
van de competitie, dus allebei vechtend om aan de degradatie te
ontkomen. Vanaf het begin was er
een potje voetbal op het veld te zien
die snel op en neer ging. Zwanenburg die in de eerste 20 minuten de
grotere kansen zelf knap om zeep
hielp verloor zo de overtuiging in
hun verdere spel. RKDES daarentegen kon wel de kansen benutten,
zoals in de 16e minuut met Ruben
Onderwater die een knappe cross bal
op Roy Endhoven kon geven die
goed doorliep en de bal op maat op
de ingekomen Rick Verkuyl gaf die
tussen de benen van de uitkomende
keeper de 0-1 neerzette. Het was
RKDES in de opvolgende 15 minuten
die aanval na aanval op het doel van
Zwanenburg afvuurde, met prachtig
voetbal waar de bal zich golvend van
de ene kant naar de ander kant van
het veld verplaatste. Dit resulteerde
in de 26de minuut met alweer een
doelpunt van Rick Verkuyl die de bal
van Mike v/d Bergen kon ontvangen
en 0-2 intikte. De doelpunten gingen

gepaard met meerdere corners en
kansen van DES op het Zwanenburgse doel. RKDES speelde goed en
geconcentreerd. Het team straalde
vertrouwen uit. Wat resulteerde net
voor rust in weer een doelpunt, deze
keer van Indy van Koert, die diep
gestuurd door Rick Verkuyl, alleen op
de keeper afging en met een subtiel
stiftje de bal in het doel verwerkte.
Heerlijk om naar te kijken: 0-3. In de
tweede helft was er voor RKDES geen
urgentie meer om nog heel veel druk
op de tegenstander te zetten. Viel
het voetbal een beetje weg in een
spelletje van tijd vol voetballen waar
de tegenstander op geen enkele
manier nog bij machte was om het
RKDES moeilijk te maken. Dit betekende niet dat er helemaal niets
gebeurde. Het was nog een keer dat
de goed in gevallen keeper Tim v/d
Linden een prachtige bal al zwevend
uit de kruising kon plukken. Zwanenburg nog 1 extra kans kreeg van DES,
maar deze hopeloos over het lege
doel zag verdwijnen. Zodoende werd
het een heerlijke 0-3 overwinning die
veel vertrouwen geeft voor de
volgende (inhaa)wedstrijd thuis aan
de Wim Kandreef tegen RHC op
donderdagavond.

Ritmische Gymnastiek:
Goud voor Dana van Beem
Aalsmeer - Zondag 20 maart deden
de gymnasten van RDGA (Rythmic
Dreams Gymnastics Academy) uit de
tweede divisie mee met de eerste
districtswedstrijd Mid-West in Almere.
Na 2 jaar geen officiële Nederlandse
wedstrijden was het heel leuk en
spannend voor de gymnasten om
weer te kunnen deelnemen aan een
wedstrijd en hun oefening te mogen
tonen aan de jury. Om half elf begon
de wedstrijddag voor de senioren. Al
de gymnasten deden hun oefening
met knots. Dana van Beem behaalde
met haar mooie uitvoering de eerste
plaats in de leeftijdsklasse 2006-2005.
Fabienne Roof en Manon van der
Ploeg deden als senioren mee in de
leeftijdscategorie 2004+. Manon
behaalde een mooie vierde plaats en

Fabienne werd vijfde. In het begin
van de middag mochten de junioren
de vloer op. Mandy Wei en Nine
Wentzel kwamen uit in de leeftijdscategorie 2008. Beide meiden lieten
hun knotsoefening zien. Er was een
podiumplaats weggelegd voor
Mandy met haar tweede plaats. Zoe
van der Weele deed mee met alle
gymnasten uit 2009 en werd vierde.
Later in de middag deden Sophia
Pipera en Noreen Wei als pre-junioren
een duo oefening zonder materiaal
en behaalde de zesde plek.
Na de prijsuitreiking gingen de
gymnasten van RDGA tevreden naar
huis gaan. De komende weken zal er
weer hard getraind worden voor de
tweede districtswedstrijd op 23 april
aanstaande.

Aalsmeer - Er werd afgelopen
donderdag bij BV Oostend met
20 personen gestreden om de
eerste plaats. Na de derde ronde
komt de beslissing en het resultaat: Annie Verkerk eerste met
5183 punten, Ton Könst tweede
met 5176 punten en Lida de
Nooij derde met 4922 punten.
De poedelprijs was voor Jan de
Nooij met 3990 punten.
Deze avond was er ook een
nieuw lid, die kwam klaverjassen, en het beviel hem goed.
Ook een keer klaverjassen? Kom
gezellig naar Het Middelpunt in
de Wilhelminastraat 55. De
volgende kaartavond is op
donderdag 31 maart. Aanvang
20.00 uur, zaal open vanaf 19.30
uur open voor inschrijving,
koffie en thee. Deelname kost
1,50 euro per persoon per
avond.
NK BEACHVOLLEYBAL
IN THE BEACH

Aalsmeer - De elite van het nationale beachvolleybal komt in
het weekend van 9 en 10 april
bijeen om te strijden voor de
titel Nederlands kampioen
beachvolleybal indoor. De twaalf
beste dames- en herenteams
van Nederland gaan op zaterdag
in The Beach aan de Oosteinderweg 247a van start en zullen
via een knock-out systeem
uiteindelijk toewerken naar de
finales op zondagmiddag. Titelverdedigers op het NK zijn de
koppels Emi van Driel en Madelein Meppelink en Alexander
Brouwer en Robert Meeuwsen.
Publiek is van harte welkom.
WEDSTRIJDEN
VELDVOETBAL

ZATERDAG 26 MAART:
F.C. Aalsmeer
F.C.A. 1 - sv.Zandvoort 1
14.30 u
F.C.A. 2 - Z.O.B. 3
11.45 u
F.C.A. 4 - sv R.A.P. 9
14.30 u
Sv.Hoofddorp 3 – F.C.A. 7 15.00 u
F.C.A. 8 - N.I.T.A. 4
14.30 u
F.C.A. 9 - vv.U.N.O. 6
12.00 u
Rijnvogels VR3 - F.C.A. VR1 12.15 u
F.C.A. VR2 - de Foresters VR1 12.00 u
Sloten VR1 - F.C.A. VR3
12.30 u
F.C.A. VR35+1 - Assendelft 14.30 u
Real Sranang 35+ - FCA 35+ 16.45 u
C.S.W.J019-1 - F.C.A. J019 -1 14.30 u
F.C.A. M019-1 - V.V.IJ M019-1 12.00 u
R.K.D.E.S.
Hoofddorp VR2 – RKDES VR111.30 u
S.C.W.
S.C.W. 1 - Wartburgia 1
14.30 u
Abcoude 2 – S.C.W. 2
12.15 u
S.C.W. 3 - RKAVIC 2
14.30 u
S.C.W. 4 - Kon.H.F.C. 4
12.00 u
S.C.W. 5 - Onze Gazellen 3 14.30 u
Roda’23 45+1 - SCW 45+1 14.30 u
Legm.vogels 023 - SCW 023 13.00 u
ZONDAG 27 MAART:
F.C. Aalsmeer
F.C.A. 1 - vv.Zwanenburg 1
F.C.A. 2 - sv.Geel wit’20 3
F.C.A. 3 – Leg.meervogels 3
R.K.D.E.S.
Swift 1 - RKDES 1
R.O.A.C 2 - RKDES 2
Velsen 5 - RKDES 3
RKDES 4 – D.S.O.V. 6
RKDES 023 - Pancratius 023
RKDES J019 - Martinus J019

14.00 u
11.30 u
12.00 u
14.00 u
10.30 u
13.00 u
12.00 u
12.00 u
12.00 u
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Schoolkorfbaltoernooi bij VZOD
Kudelstaart - Op woensdag 13 april
vindt weer het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi plaats bij VZOD. De
groepen 3 tot en met 8 van de basisscholen van Aalsmeer, Kudelstaart,
Rijsenhout en De Kwakel kunnen
hieraan meedoen. De opgaves lopen
via de scholen tot uiterlijk 25 maart.
Het toernooi begint om 15.30 uur en
rond 19.30 uur vindt de prijsuitreiking 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 VZOD aan de Wim Kandreef 2.

Daan wint, Joris gooit 132 uit bij
dartclub Poel’s Eye
Kudelstaart - Vorige week vrijdag
was in de sporthal Proodijhal de
zevende speelavond van de dartclub
Poel’s Eye. Daan Broekhuizen kwam
na een maandenlange afwezigheid
weer opdraven. In de eerste vier
speelavonden van het seizoen won
hij twee keer. Een excuus voor zijn
afwezigheid was natuurlijk de corona
periode waarbij de hele dartclub een
lange tijd stil lag. Daarna miste hij
echter twee speelavonden. Hoe dan
ook, hij maakte een geslaagde come
back; hij kwam, zag en overwon.
Danny Zorn was de finalist. Een
prima prestatie, want Danny dart
eigenlijk niet meer. Hij kan echter
altijd terugvallen op zijn ‘oude’ klasse.
In het verleden werd hij vijf keer (!)
kampioen van het seizoen en won
maar liefst 25 speelavonden. Danny
de Hartog en Rene Kruit bereikten de
halve finale. De finale van het tweede
niveau ging tussen de buurmannen
John Guldemond en Martin Bax. Dit
was niet de eerste keer dat zij elkaar
troffen in een finale van het tweede
niveau. Hoewel Martin qua statis-

tieken de betere darter is (eenmalig
kampioen en winnaar van drie speelavonden) won John (eenmalig speelavond winnaar) de vorige twee
finales. Martin doorbrak echter deze
reeks en won hun derde onderlinge
finale. De hoogste uitgooi van de
avond kwam op naam van Joris
Voorn. Hij gooide een keurige 132
finish. Hierbij had hij enigszins geluk,
want zijn eerste pijl ging onbedoeld
in de dubbel 20. Desalniettemin was
het vervolg uitstekend en tekende hij
voor de tweede keer ooit voor de
hoogste uitgooi van de avond.
Volgende week vrijdag 1 april is de
volgende speelavond. Elke darter kan
zonder opgave vooraf meedoen, de
Poel’s Eye is laagdrempelig en
geschikt voor alle niveaus. Dankzij
het vier niveau systeem komt
iedereen ‘automatisch’ op zijn eigen
niveau terecht. Deelname is geheel
vrijblijvend. De inschrijving sluit
20.00 uur. Deelname kost vier euro
en de minimum leeftijd is 15 jaar. Op
de website www.poelseye.nl is nog
meer informatie te vinden.

De winnaars bij Poel’s Eye: John, Daan, Danny, Martin en Joris.

Christiaan aan kop
bij Schaakclub AAS
Door Ben de Leur
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag was
ronde 11 van de jeugdcompetitie bij
Schaakclub AAS. Nu was Luuk V wel
aanwezig en Luuk B niet. Wederom
wonnen de oudere jongeren en gaat
Christiaan met 8 punten aan kop met

een punt voorsprong op beiden
Luuken. En AAS had er weer een
nieuwe jeugdspeler bij, Sam, het
broertje van Max. Meestal moeten de
jongsten op hun knieën zitten om de
achterste rij te kunnen halen, maar
Sam moet er voor staan. Als een
echte AAS ging hij er vol voor, maar
verloor van Naksh die al langer een
AAS is. Kijk voor de stand en de
uitslagen op: www.aas.leisb.nl

KORT
WINST LOES EN JOPIE
BIJ OUDERENSOOS

Turnen: Twee keer brons voor
teams van SV Omnia 2000
Aalsmeer - Op zaterdag 12 maart
werd door het rayon Amsterdam de
tweede voorwedstrijd georganiseerd. SV Omnia 2000 nam deel met
13 turnsters, verdeeld in drie verschillende teams. De turnsters uit niveau
4 mochten deze dag beginnen. Dit
team bestaat uit: Lotte Berbee, Fien
Bax, Zoë Lodder, Desi Boots en Jackie
Kleerebezem. Op een wedstrijd
ondanks de zenuwen een goede balk
oefening laten zien is echt een prestatie. Het lukte Zoë en Lotte om op
de balk te blijven. Jackie liet een zeer
mooie brugoefening zien en kreeg
hiervoor een heel hoog cijfer. Fien
besloot door pijn de sprong over te
slaan, maar heeft toch nog goed haar
best gedaan bij de andere onderdelen. Lotte deed het zeer goed bij
sprong en door een zeer mooie
arabier flikflak scoorde Desi goed bij
vloer. Ze behaalde hierdoor een
bronzen medaille. In de derde
wedstrijd kwamen Jet van Kooten,
GuoXin Verhoef, Noa Verbeek en
Roosmarijn Rond da Silva Futre in
actie. Zij turnen het hoogste niveau
van de vereniging. Niveau E. Roosmarijn hoort oorspronkelijk niet in dit
team, maar mocht gelukkig invallen,
zodat het team toch nog mee kon
doen. Naast haar invaldeelname
heeft ze ook nog in haar eigen

wedstrijd meegedaan. Ze turnden
alle vier een zeer mooie vloeroefening. Noa deed een mooie hoepeltje
loopflikflak. En Jet deed als afsprong
van de balk een radslag achteruit
salto. GuoXin had naast haar eigen
wedstrijd ook bij twee wedstrijden
geholpen als trainster. Dit team
behaalde de vierde plaats. Direct
aansluitend aan deze wedstrijd
startte de wedstrijd voor het team in
niveau F. Hier kwamen in actie Jente
Tolsma, Jente Spaargaren, Noël Tan,
Amy Egberink en wederom Roosmarijn Rond da Silva Futre. Voor Noël
was dit weer haar eerste wedstrijd in
twee jaar tijd. Zij liet een zeer mooie
brugoefening zien en kreeg hiervoor
een hoog cijfer. Jente Spaargaren
twijfelde over welke sprong zij zou
springen, zij koos uiteindelijk voor
half in half uit en werd hiervoor
beloond met het hoogste cijfer uit
haar team. Jente Tolsma en Amy
lieten beiden een zeer mooie vloeroefening zien. Ze behaalden uiteindelijk een bronzen medaille.
Trainsters en turnsters van SV Omnia
2000 mogen terugkijken op een
geslaagde wedstrijddag! De
volgende wedstrijd waar de turnsters
naar toe gaan trainen is de onderlinge wedstrijd op maandag 11 april
in de eigen zaal.

Introductiecursus stijldansen
bij DanceSport Academy NL
Aalsmeer - Vanaf zondag 10 april en
op dinsdag 12 april start de nieuwe
introductiecursus stijldansen bij
DanceSport Academy NL. Tijdens de
cursus maak je kennis met zes basis
dansen en in elke dans leer je een of
meerdere figuren. Deze cursus is de
ideale gelegenheid om te leren stijldansen of om het stijldansen weer
op te pakken. De introductie cursus
duurt 10 weken en wordt gegeven
op zondag (19.00 tot 20.00 uur) en
dinsdag (19.30 tot 20.30 uur).
Opgeven voor deze cursus is vanaf
nu mogelijk via www.dancesportacademy.nl.
Streetdance en Yoga
Naast de introductiecursus stijldansen zijn er nog meer nieuwe
lessen die van start gaan! Op maandagmiddag komt de les streetdance
erbij op het programma. Deze les
voor kinderen (6 tot 9 jaar) staat op

het rooster van 16.00 tot 17.00 uur.
Op de woensdagavond is er de
mogelijk voor een uur volledig voor
jezelf tijdens de les Yoga. In de les
wordt Yin en Yang Yoga gecombineerd tot een ideale mix om even tot
rust te komen. Uiteraard is deze les
toegankelijk voor iedereen, met of
zonder ervaring. De les Yoga wordt
gegeven van 18.30 tot 19.30 uur en is
zodoende de perfecte afsluiting van
een drukke werkdag. Uiteraard zijn er
nog heel veel meer lessen die gedurende de week worden gegeven. Kijk
voor een volledig overzicht van alle
lessen op www.dancesportacademy.
nl.
Proeflessen
Een gratis proefles is voor (bijna) alle
lessen mogelijk. Een proefles vraag je
eenvoudig aan via de website of stap
even binnen in de studio’s aan de
Oosteinderweg 287f.

Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers van
13.30 tot 16.30 uur een gezellige
kaartmiddag in het Dorpshuis ’t
Podium. Klaverjassen en jokeren
staan op het programma.
Nieuwe kaarters zijn altijd
welkom. Op donderdag 17
maart is het klaverjassen
gewonnen door Loes Versteeg
met 5082 punten, gevolgd door
Regina Geleijn met 5024 punten
en Hans van Schuilenburg met
4800 punten. Bij het ging de
hoogste eer naar Jopie de
Grauw met 190 punten, op twee
Agheet Schilders met 383
punten en plaats drie voor
Guusje Kok met 464 punten. De
volgende kaartmiddag is 24
maart. Voor inlichtingen kan
contact opgenomen worden
met penningmeester
Hans van Schuilenburg via
06-12699009.
POEDEL VOOR GEORGE BIJ
BV HORNMEER

Aalsmeer - Het kan raar lopen
zo zit je elke week bovenin, en
zo ben je laatste. Dat overkwam
George Lemmerzaal afgelopen
vrijdag tijdens de wekelijkse
kaartavond bij Buurtvereniging
Hornmeer. Er over praten wilde
hij niet, troostende woorden
hadden geen invloed op hem.
Maar George kennende gaat hij
vrijdag weer fanatiek voor de
winst. Het gemiddelde lag
aardig hoog deze keer, drie
partijen in de vijf duizend. Op
één is Corrie Feenstra geëindigd
met 5395 punten, gevolgd door
Piet Gortzak met 5262 punten
en Rob Feenstra met 5250
punten. De poedelprijs was deze
keer voor George Lemmerzaal
met 3521 punten. Komende
vrijdag 25 maart is er weer
koppel kaarten bij BV Hornmeer.
Ook zin in een gezellige klaverjasavond. Iedereen is vanaf 19.30
uur welkom in buurthuis Hornmeer aan de Dreef 1.
OP STAP, WIE LOOPT
ER MEE?

Aalsmeer - Op donderdag 31
maart gaat er van 19.00 tot 20.30
uur gewandeld worden in het
prachtige Amsterdamse Bos en
meelopen staat vrij voor
iedereen die daar zin in heeft.
Ontspannen aan de conditie
werken van hoofd en hart.
Verzamelen op de parkeerplaats
halverwege de Bosrandweg
tegenover de Rietwijkeroordweg. De wandeling is voor
iedereen (man, vrouw, jong,
oud) die zin heeft om lekker te
lopen, anderen te ontmoeten:
gezellig en gezond. Na de
wandeling is er koffie en thee bij
de startlocatie. Om op de
hoogte te blijven van de wandelingen en voor vragen kan een
e-mail gestuurd worden naar
opstapmetoosterkerk@hotmail.
com of mail je 06 nummer door,
dan kan er (zo nodig) een appje
gestuurd worden. Anne Marie
van Elswijk en Ina van Willegen
nodigen jou/u uit om mee te
wandelen.
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Beginnerscursus gestart bij
handboogvereniging Target
Kudelstaart - Na bijna twee jaar van
gedwongen pauze en moeilijkheden
vanwege corona is bij handboogvereniging Target met ingang van 14
maart de beginnerscursus weer
opgestart. Er was in de afgelopen
periode een behoorlijke wachtlijst
opgebouwd en ook de instroom van
nieuwe leden was gestopt omdat elk
nieuw lid eerst een beginnerscursus
moet doorlopen. Dit heeft te maken
met het feit dat de handboogsport
geen ongevaarlijke sport is, zeker bij
beginners. De cursus bestaat uit zes
lessen en benadrukt de basistechnieken en de veiligheidsregels. Na
zes lessen bestaat er vrijwillig nog de
mogelijkheid om vier lessen extra te
krijgen die men kan invullen met het
traditioneel boogschieten of het
instinctief schieten. Traditioneel
schieten is zoals je het ziet bij de
Olympische spelen en instinctief
schieten is veel minder statisch; je
zou kunnen zeggen: zoals de indianen schoten. Bij HBV Target is de

laatste vorm van handboogschieten
nieuw. Voor de huidige cursus zijn
trainers Peter Bouwmeester en Jos
de Vries actief. Voor het vervolgtraject met extra lessen instinctief
schieten heeft Target een mastertrainer voor deze discipline, Willem
Eveleens. Willem is zeer begaan met
deze tak van de handboogsport en
staat te popelen om zijn kennis over
te dragen aan de nieuwe Target
leden. Meer weten over HBV Target
of deelnemen aan een cursus? Kijk
dan op: www@hbvtarget.nl

op de tribune. VZOD was goed op
schot: er werden maar liefst 93 doelpunten gemaakt, waar grif voor
betaald werd. De actie heeft het
mooie bedrag van 706,50 euro
opgebracht. Dank aan alle gulle
gevers! Het bedrag wordt overgemaakt naar giro 555.

Badminton: J2 van Volant’90
voor laatste maal in actie
Aalsmeer - Afgelopen zondag 20
maart was de allerlaatste wedstrijd
uit de Opstapcompetitie, de leukste
competitie voor beginnende
badminton talenten. De heren van J2
van Volant ’90 stonden weer de
popelen om de baan op te gaan! Om
11.00 uur waren Guus, Paskal, Robin
en Owen te gast bij badmintonvereniging Huizen in hun prachtige
sporthal De Meent. De stemming zat
er meteen goed in. En omdat het de
laatste wedstrijd uit de competitie
was, kwam hun trainer Yordan hen
ook nog aanmoedigen. Net als voorgaande keren was er opperste
concentratie bij de spelers binnen de
blauwe lijnen en werd er flink
gestreden voor de punten. Er werden
drie dubbels en drie enkels gespeeld
in verschillende combinaties. Inmiddels zijn de heren van J2 goed op
elkaar ingespeeld en weten ze wie
wanneer het beste kan spelen en met
wie. De deelnemers regelen onder-

TAFELTENNISCOMPETITIE:
EERSTE WINST VOOR
BLOEMENLUST 1

Van links naar rechts: Melissa, Lisanne, Amber, Amy, Mille, Philly, Sienna, Kaya en
Sjors. Onder: Tamara, juf Samora, Ala en Sam.

Dansers Dance Improvement
halen prijzen binnen
Door: Nicôle van der Meer

VZOD scoort voor Oekraïne: 93
doelpunten leveren 706,50 op
Kudelstaart - Korfbalvereniging
VZOD heeft afgelopen zaterdag 19
maart een actie gehouden waarvan
de opbrengst bestemd is Oekraïne.
Elk doelpunt dat door een team van
VZOD gescoord werd deze dag, werd
gesponsord door supporters. Een
gezamenlijke actie dus: in het veld en
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ling de wedstrijd, van punten telling
tot de discussies over in of uit. Zo leer
je het badminton spel goed kennen
en weet je ook wat sportief gedrag is.
De volwassenen staan er bij als begeleiding, maar hebben eigenlijk meer
de functie van publiek. En dat is hartstikke leuk! Het publiek heeft van
alles gezien, van snelle rally’s tot
harde smashes en mooie drop shots.
De heren van J2 hebben zich goed
staande weten te houden in deze
voor hun nieuwe competitie, ze
hebben sets gewonnen en verloren.
Maar ze zijn vooral enorm gegroeid in
hun spel en hebben veel van elkaar
geleerd. Wat zeker weer gebruikt gaat
worden in de volgende wedstrijden.
De Opstapcompetitie is klaar, maar
het trainen gaat gewoon door, elke
dinsdagavond van 18.30 tot 19.30 uur
in de Proosdijhal in Kudelstaart. Een
keer meedoen? Je bent van harte
welkom! Kijk voor meer informatie
op: www.volant90.nl

Aalsmeer - De jonge, talentvolle
dansers van Dance Improvement
mochten zondag 20 maart
ein-de-lijk weer eens aan hun eigen
publiek laten zien hoe live dansen er
uit ziet tijdens een goed georganiseerde danswedstrijd. Op een groot
podium in Nieuw-Vennep konden
alle dansers hun moves showen aan
de met publiek gevulde zaal. En zij
werden ook weer direct beoordeeld
door professionele juryleden. De
danswedstrijden van Dance Competitions zijn voor de beginnende en de
gevorderde dansers, zowel voor
Solo’s en Crews, in verschillende categorieën en dansstijlen. Doel van deze
dans competitie is om deel te mogen
nemen aan hun Nederlandse Kampi-

oenschappen 2022, die eind mei
worden gehouden. Voor de kwalificatie van dit NK waren er naast de
ranking punten ook mooie prijzen te
winnen. Voor de organisatie staat
vooral centraal dat dansers hun
plezier in dansen laten zien op een
groots podium. Voor Dance Improvement deden mee: Solo’s: Saige (1e
plaats), Ala (1e plaats) en Sam (2e
plaats). Bij de Crews behaalde team
Turbulance de zesde plaats (van de
totaal 19 teams in hun categorie) en
pakte team Sabotage de bronzen
medaille. Alle dansers van Dance
Improvement ontvingen een beker
en medailles voor hun zeer goede
ranking. Zij werken in de dansschool
in Aalsmeer weer gezamenlijk verder
aan verbetering van hun
dansprestaties.

Tweede plaats voor Theo van
Leijden bij Sjoelclub Aalsmeer
Aalsmeer - Voor de derde week op rij
moesten de sjoelers van Sjoelclub Aalsmeer afgelopen donderdag 17 maart
aan de bak in Dorpshuis ’t Podium in
Kudelstaart om voor de competitiewinst te strijden. Iko van Elburg verbeterde deze avond zijn persoonlijk
record tot 1352. Cock Tucker gooide
twee maal 148 punten. Wim Voorbij,
Tim van Tiem en Pia Mulder deden dat
ieder één keer. Tim van Tiem won deze
avond in de Hoofdklasse met 21
punten. Wim Voorbij werd tweede met
20 punten, op enige afstand gevolgd
door Albert Geleijn met 13 punten.
De A-Klasse won Pia Mulder met 24
punten, voor Theo van Leijden met 23
punten en Marja Springin’tVeld werd
derde met 21 punten. Dat je op blote
voeten ook prima kunt sjoelen bewees
Anouschka Ploeger. Met 24 punten

veroverde zij plaats één in de B-Klasse.
Mahjan Yari werd tweede met 23
punten en Wijnand Springin’tVeld werd,
mede door zijn drie scores in de 140,
derde met 15 punten. De volgende
competitieavond is weer over twee
weken, op donderdag 31 maart om
20.00 uur in Dorpshuis ’t Podium in
Kudelstaart. Kijk voor uitslagen en
informatie op de website van Sjoelclub
Aalsmeer www.sjoelclub-aalsmeer.nl.
Open NK in Barneveld
Twaalf wedstrijdsjoelers hebben zich
inmiddels aangemeld voor het Open
NK Individueel, dat op Paaszaterdag 16
april plaatsvindt in de Veluwehal in
Barneveld. Nederlands Kampioene bij
de Dames, Petra Houweling, zal haar
titel (van 2019) niet verdedigen wegens
eerder geplande afspraken.

Schaken: AAS A verpulvert met de Zwarte Pion
Door Ben de Leur
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag stond de
uitgestelde vierde ronde van de hoofdklasse LeiSB op het programma. Door
met vier teams vele wedstrijden te
moeten inhalen maken de tramleiders
overuren. Door allerlei omstandigheden
ontbrak een aantal vaste spelers in AAS
A, maar gelukkig zijn er dan nog de Killer
Kids van Hoofddorp die door ronselaar
Ben al aan hun tweede seizoen bij AAS
bezig zijn. De sterkste Killer Kid, Chenwu
Zhu, was al na een uurtje of zo klaar, de
aanval van zwart was dodelijk, stukken
werden geofferd en de zwarte dame trok
een verwoestend spoor in de witte stel-

ling, Ipon 1. Niet lang daarna beukten
Henk N en FM Jeff door de stellingen van
hun tegenstanders. Normaal gesproken
wordt Jeff alleen in stelling gebracht
tegen meester-tegenstanders, maar nu
was de nood zo hoog dat AAS hem
bereid vond om mee te spelen. Jeff
moest tegen Ewout Mueller toch flink
aan de bak om een sterke aanval te
krijgen en het punt te scoren. Henk
scoorde een Henkpunt, onduidelijke
opening, tegenstander let niet op, Henk
gaat er doorheen. Met 3-0 voor moet het
eigenlijk wel goed gaan, maar Jeroen
had op zet 16 nog 6 minuten en het
werd niet beter, het tegenpunt viel. Op
het bord van Ron gebeurde niet veel en

Aalsmeer - Na het gelijkspel van
vorige week heeft Bloemenlust 1
in de uitwedstrijd tegen concurrent Amsterdam 78 7 de eerste
overwinning weten te boeken.
David Klaassen en Johan Berk
wisten ieder twee enkelspelzeges te boeken en samen zegevierde ze ook in het dubbelspel.
Door een winstpartij van Bart
Spaargaren kwam de overwinning van 4-6 tot stand. Bloemenlust 3 won overtuigend met 1-9
bij hekkensluiter AMVJ 4. Alleen
Frans Ravesteijn moest zich een
keer gewonnen geven, verder
werden alle partijen in Aalsmeers voordeel beslist. Ook het
dubbelspel werd knap
gewonnen door Philippe
Monnier en Peter Velleman.
Achter koploper Rijsenhout 1
staat Bloemenlust 3 nu op een
verdienstelijke derde plaats met
slechts 2 punten achterstand op
nummer twee.
WINST VOOR THOMAS VAN
BRAKEL BIJ SJOELCLUB
RIJSENHOUT

Rijsenhout - De tiende speelavond van Sjoelclub Rijsenhout
afgelopen donderdag 17 maart
is in de Hoofdklasse gewonnen
door Thomas van Brakel met
1932 punten, gevolgd door Jan
Joore met 1745 punten en op
plaats drie Rien Ravensbergen
met 1718 punten. In klasse A
was Riet Schijf eerste met 1716
punten, Corrie Balder gooide
1672 punten bij elkaar en op
drie eindigde Elly Lanser met
1628 punten. De eerste plaats in
klasse B was een prooi voor Leo
van Faassen met 1669 punten,
op een mooie plaats twee Bertus
Baas met 1618 punten, gevolgd
door Hans Schijf met 1565
punten. Janny Ritmeester was in
klasse C de beste met 1579
punten, op twee Femmy Korte
met 1527 punten en op plaats
drie To van Emden met 1482
punten. In klasse D werd de
eerste plaats behaald door Clara
Bos met 1382 punten, op plaats
twee met 1375 punten Diny
Mans en als nummer drie Truus
Arendse met 1282 punten.
De volgende sjoelavond is op
donderdag 31 maart in dorpshuis De Reede aan de Schouwstraat vanaf 19.30 uur.

een remise was een feit, AAS kroop naar
het matchpunt. Killer Kid 2, Ivo, had wel
een wat betere stelling, maar zag niet
hoe door de taaie verdediging te komen,
geen probleem, stand: 4-1, het eerste
matchpunt binnen. Bryan zag kans om
vanuit een CaroKann verdediging met
zwart een betere stelling te krijgen, wat
pionnen te snoepen en in een dameindspel de vrijpion naar de overkant te
brengen. Punt nummer 5, de wedstrijd is
binnen! Alleen Achyuth was nu nog over,
de kleinste speler (10 jaar) speelde de
langste partij. Hij had de gehele partij
positioneel overwicht en bracht dat heel
geduldig tot een gewonnen eindspel.
Hiermee werd het 6-3 en staat het AAS
A-team tweede in de Hoofdklasse LeiSB.
Zie ook: www.leisb.nl

