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Zo’n 1.200 ‘gelukkige stenen’
voor 888 jaar Aalsmeer

Vrijheid centraal in week van
het openbaar onderwijs

Green Park Heren 1 in actie
voor Handbal NL League
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Cadeaus voor de leden van de gemeenteraad en alle fractie-assistenten

Feestelijke uitzwaai gemeenteraad
Aalsmeer - In een met bloemen opgeluisterde raadzaal is afgelopen
dinsdag 29 maart afscheid genomen van de ‘oude’ gemeenteraad of
beter: zijn de leden van de raad uitgezwaaid. “Afscheid is zo’n beladen
woord en doet denken aan een uitvaart”, zo merkte scheidend raadslid
Paul van Soelen op en hier werd instemmend op gereageerd. Vier jaar
hebben de dames en heren van de zes partijen zich ingezet voor en
uitvoering gegeven aan tal van complexe onderwerpen.
In totaal zijn, zo vertelde burgemeester Gido Oude Kotte, 244
besluiten genomen, zijn 38 amendementen en 98 moties ingediend en is
zo’n 400 keer gestemd tijdens 61
raadsvergaderingen, waarvan in
coronatijd 21 keer in de burgerzaal
en twee maal digitaal. “Er gebeurt
ontzettend veel in Aalsmeer”, zo
memoreerde Oude Kotte. “Aalsmeer
is een gigantisch economisch kruispunt met aan haar ene grens plaaggeest en werkgever Schiphol en aan
de andere kant bloemenveiling Royal
Flora Holland. Aalsmeer en Kudelstaart is de nieuwe goudkust met nu
weer een eigen ambtelijke organisatie. We gaan de eigen Aalsmeerse
werkwijze herintroduceren.”
Natuurlijk ging de burgemeester ook
in op de politiek en het besturen van
de gemeente. “Politiek is niet voor
bange mensen. Er moeten belangrijke keuzes gemaakt worden na
zorgvuldige afwegingen. Politiek is
absoluut niet eenvoudig.” Vervolgens

richtte hij een persoonlijk woord aan
de zeven raadsleden, waarvan zes
definitief afscheid nemen van de
politiek en één wellicht terugkeert
bij een wethoudersfunctie voor het
CDA. En dit raadslid, Gerard Winkels,
zette hij eerst in het zonnetje. Bijna
12 jaar is hij al actief als eerst fractieassistent en nu al vele jaren als lid
van de gemeenteraad voor het CDA.
Ook uitgezwaaid zijn Nanda Hauet (8
jaar raadslid VVD), Paul van Soelen (8
jaar raadslid CDA), Jochem van
Leeuwen (4 jaar raadslid VVD), Erik
Abbenheus (4 jaar raadslid VVD) en
René Martijn (20 jaar raadslid Aalsmeerse Belangen en Absoluut Aalsmeer). De nestor van de raad was
niet aanwezig tijdens deze bijzondere raadsvergadering.
Koninklijke onderscheiding
Als laatste werd vertrekkend raadslid
Tom Verlaan van het CDA gevraagd
naar voren te komen. Sinds 2002 is
hij politiek actief, de eerste jaren in

Koninklijke onderscheiding voor afscheid nemend raadslid Tom Verlaan.

Uithoorn, de laatste jaren in Aalsmeer als raadslid en tijdens de
roerige politieke jaren twee jaar als
wethouder. “Mijn installatie als
wethouder startte met een motie
van wantrouwen. De sfeer binnen
het college was overigens prima en
de laatste acht jaar gelukkig ook
binnen de gemeenteraad.” Tom
Verlaan heeft zich tijdens zijn politieke jaren ingezet voor onder
andere jongerenhuisvesting en
openbaar vervoer. Burgemeester
Gido Oude Kotte mocht de gedenkwaardige woorden ‘het heeft Hare
Majesteit behaagd’ uitspreken en dit
betekent natuurlijk een lintje. Tom
Verlaan kreeg de versierselen opgespeld behorende bij een Koninklijke
onderscheiding. Hij is benoemd tot
lid in de Orde van Oranje Nassau.
Hierna volgde een luid applaus.
Bloemen, vaas en boek
Tot slot was er een traktatie voor alle
raadsleden en fractie-assistenten.
“Binnen het daarvoor bestemde
budget”, zo merkte de burgemeester
na de overhandiging nog even op.
Alle politiek actieve dames en heren
kregen een prachtige boeket
(geurende) bloemen, een Aalsmeerse vaas met de inscriptie (retine
quod habes: houdt wat gij hebt) en
een boek, met veel dank aan Carin
Müller, over de afgelopen
raadsperiode.
Nieuwe raad
Gisteren, woensdag 30 maart, is
tijdens opnieuw een bijzondere
vergadering de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Nieuwe leden zijn:
Peter van de Nouland (CDA), Joost de
Vries en Sissy Mijwaart (VVD), Werner
Koster en Daniële Prent (Absoluut
Aalsmeer) en Sybrand de Vries en
Marion Giesler (D66). Over deze
installatie is meer te lezen op de site
van de krant: www.meerbode.nl.
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Gewonde na kleine brand in
leegstaand kassencomplex
Aalsmeer – Afgelopen donderdag 24
maart zijn rond half acht ’s avonds de
hulpdiensten opgeroepen voor een
brand in een leegstaand kassencomplex aan de Aalsmeerderweg. Vanuit
de omgeving waren vlammen waargenomen. De gealarmeerde brandweer, politie en ambulancedienst
waren snel ter plaatse.
Volgens omstanders verbleven er
illegaal Poolse mensen in het leegstaande complex en heeft er korte
tijd geleden ook al een incident
plaatsgevonden. Het is volgens hen
zelfs al de derde keer dat de politie
en de brandweer hier in actie
moesten komen. Dit keer betrof het
een kleine brand, die de brandweer
snel onder controle had.
Er is een persoon aangetroffen met

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

Palmpasen in de
Oosterkerk
Aalsmeer - Op 10 april is het Palmzondag. Op deze bijzondere zondag
mogen kinderen, net zoals in de
afgelopen jaren, mooie Palmpasen
stokken maken in gebouw ’t Anker
tijdens de kerkdienst in de Oosterkerk. Gestart wordt om 10.00 uur en
deze activiteit duurt tot ongeveer
11.15 uur. Na afloop van de kerkdienst kunnen de kinderen de Palmpasenstok aan iemand geven die een
bemoediging goed kan gebruiken.
Om alles goed te kunnen voorbereiden is vooraf aanmelden een
vereiste. Doe je mee? Meld je dan
aan bij Mandy Nagtegaal (creaflora@
live.nl) of bij Moniek Eigenhuis
(gerald.moniek@kpnmail.nl).
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Alphakerk organiseert concert
en paaswake in Kudelstaart
Kudelstaart - In aanloop naar de
landelijke Passion op Witte
Donderdag is er The Passion veertigdaagse waarbij er overal in Nederland kleine concerten en paaswakes
worden gehouden. De Alphakerk in
Kudelstaart doet hier ook aan mee.
Iedereen is welkom om erbij te zijn.
Op woensdag 13 april is er in het
Dorpshuis een concert van Gerald
Troost. Het concert heeft het thema
van The Passion: Alles komt goed?!
en begint om 20.00 uur. Belangstellenden zijn hartelijk welkom, boek
van tevoren wel even een ticket(s).
Het concert duurt tot 22.00 uur.
Op dezelfde dag wordt er rond het
winkelcentrum in Kudelstaart ook
een paaswake rond een replica van
het Passionkruis georganiseerd. Deze
paaswake is een laagdrempelig
moment van bezinning en ontmoeting rond het bekende, witte kruis. Je
kunt er een kaarsje branden of een
kaartje schrijven voor iemand die
bemoediging nodig heeft. Er is ook

alle ruimte om gedachten te delen,
vragen te stellen of gewoon even stil
te worden. De paaswake in het
winkelcentrum op 13 april wordt
gehouden tussen 15.00 en 18.00 uur
en is voor iedereen gratis toegankelijk. Kijk voor meer informatie en
aanmelden voor het concert:
https://zingenindekerk.nl/evenementen/gerald-troost-kudelstaart
Meer over de Alphakerk en haar activiteiten is te vinden op: www.alphakerk.nl

Bevestigingsdienst dominee
Bruwer bij SOW-gemeente
Kudelstaart - Na bijna een jaar
wachten en het overwinnen van
diverse ambtelijke en juridische
hindernissen, kan komende zondag 3
april eindelijk de bevestiging plaats
vinden van de nieuwe predikant in de
Protestantse Gemeente Samen-opWeg te Kudelstaart als opvolger van
de in 2019 vertrokken voorganger
dominee Hans van Dalen.
Om 15.00 uur begint de feestelijke
bevestigingsdienst van ds. J.S.
(Strydom) Bruwer. Dominee Bruwer is
62 jaar oud en woonde tot voor kort
in Zuid-Afrika in de plaats SomersetWest, een voorstad van Kaapstad.
Vorige week is dominee Bruwer met
zijn vrouw Marlene aangekomen in
Kudelstaart en hebben zij de pastorie
aan de Einsteinstraat betrokken. De
bevestigingsdienst vindt plaats in

kerkgebouw De Spil aan de Spilstraat
5. Voorgangers zijn dominee Bruwer
zelf en dominee Dubbink uit
Uithoorn. Er worden veel belangstellenden verwacht. Kudelstaarters
worden opgeroepen zoveel als
mogelijk te voet of per fiets naar De
Spil te komen.

Gespreksgroepen bij Mantelzorg
rond psychische problemen
Amstelland - Op 11 en 12 april organiseert Mantelzorg & Meer gespreksgroepen GGZ. Deze worden aan de
Bouwerij 4d in Amstelveen gehouden.
De deelnemers aan deze gespreksgroepen GGZ komen elke acht weken
bij elkaar. De maandaggroep begint
om 13.00 uur en de dinsdaggroep om
14.30. In de gespreksgroepen GGZ
ontmoet u anderen die ook zorgen
voor iemand met psychische
problemen. U vindt er herkenning,
erkenning en steun en u krijgt tips van
elkaar. De gesprekken worden geleid
door een mantelzorgconsulent. Tijdens
gesprekken kan ingegaan worden op
het gebruik van eigen krachtbronnen,
de dynamiek in de relatie en familie,

omgaan met emoties: angst, onmacht
en verdriet, afbakening van problemen,
loslaten in verbinding en contacten
met hulpverleners. De gespreksgroepen zijn voor mantelzorgers die
wonen in de gemeenten Aalsmeer,
Amstelveen, Uithoorn, Haarlemmermeer en in Ouderkerk aan de Amstel.
Er is nog ruimte voor deelname.
Aanmelden kan door een mail te
sturen naar info@mantelzorgenmeer.nl
of bel met 020 5127250. Aanmelden
kan ook via het formulier op de
website. In onze agenda op de website
vindt u ook meer informatie over deze
gespreksgroepen. Na aanmelding volgt
een kennismakingsgesprek met een
mantelzorgconsulent.

KERKDIENSTEN
ZONDAG 3 APRIL

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. met ds. M.
Hogenbirk uit Bennekom en
16.30u. met ds. B.J. Eikelboom uit
Rotterdam.
Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg
751, Rijsenhout. Zondag dienst
om 10u. met ds. W.H. Louwerse
uit Apeldoorn en 16.30u. gez.
dienst in CGK met ds. B.J. Eikelboom, Rotterdam.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst
met br. Nico Eveleens en de
Theehuisclub. Collecte voor
project 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. Sicco
Zijlstra, 5e zondag Veertigdagentijd. Info: http://pgAalsmeer.nl/
kerkdienstgemist/
Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag
10u. dienst met ds. G.H. de Ruiter.
Organist: Rogier Postma. Om
18.30u. Zangdienst. Zie:
hervormdaalsmeer.nl.
- Oosterkerk, Oosteinderweg 269.
Zondag 10u. Zangdienst met ds.
M.J. Zandbergen.
Organist: Jan Teeuw. Zie:
www.hervormdaalsmeer.nl.
RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.
Zaterdag in Kloosterhof 17u.
Woordcommunieviering. Voorganger: B. Dullens. Zondag in
Karmelkerk 9.30u. Eucharistieviering. Voorganger: Marco. Om 14u.

Aantal corona-besmettingen
daalt verder in Aalsmeer
Aalsmeer - Het aantal positief op
corona geteste inwoners is van 16 tot
en met 29 maart opnieuw en in een
groter aantal gedaald. In totaal werd
bij 1.056 inwoners besmetting met
corona vastgesteld en dit zijn er 272
minder dan de vorige periode. Er
liggen momenteel 5 inwoners in het
ziekenhuis ter behandeling tegen
corona. Opnieuw gelukkig geen
inwoners overleden aan het virus.
Ook in de omliggende gemeenten
nemen de besmettingen af: In
Uithoorn 913 (-267) positieve testen,
in Amstelveen 2.383 (-636) en in
Haarlemmermeer 4.423 (-1.398).
Vanuit Uithoorn liggen momenteel 5
inwoners in het ziekenhuis vanwege

Koffie-inloop De Spil
Oecumenische vesper
in Open Hofkerk
Aalsmeer - Op Goede Vrijdag 15 april
is er een oecumenische vesper in de
Open Hofkerk aan de Ophelialaan 247,
waarin het lijden en sterven van Jezus

herdacht gaat worden. Medewerking
wordt verleend door leden van de
Karmel Parochie, de Open Hofkerk en
de Doopsgezinde Gemeente, waarbij
Jan Raadgever zal zorgen voor de
muzikale omlijsting. Iedereen is van
harte welkom. Aanvang is 19.30 uur.

Poolse dienst met pastoor
Krzysztof Kicka. Woensdag 6 april
om 10.30u. Eucharistieviering en
18u. Poolse dienst.
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Zondag 10u. samenkomst.
Spreker: Pieter-Jan van der Wolf.
Om 19u. Baan7 jongerendienst.
Info: www.leg.nl.
Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394.
Zondag geen dienst.
Roemeens-orthodoxe Parochie
- Oosteinderweg 394. Zondag 9u.
Utrenia en 10.30u. Heilige
Liturgie. Voorganger:
Father Ion. Diaken: Mihai.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat.
Zaterdag 19.30u. Goede Vrijdag
viering met ds. A. Christ uit
Katwijk. Zondag 10u. dienst met
ds. R.J. Bakker uit Amsterdam.
Info: www.kerkdienstgemist.nl.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat. Zondag 10u.
dienst. Om 15u. intrede- en
bevestigingsdienst ds. J.S. Bruwer
door ds. J. Dubbink uit Uithoorn.
Info: https://sow-kudelstaart.nl.
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg.
Zondag 11u. dienst. Info: sjangeboortesecretariaat@live.nl of
0297-324735.
Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maandag
om 20u. in gebouw Irene, Kanaalstraat. Op 4 april met ds. Steve
van Deventer. 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.

Kudelstaart - Na lange tijd gaan de
koffie-ochtenden weer starten. Op
woensdag 6 april hoopt de SOW
gemeente vele gasten te mogen
begroeten tijdens de maandelijkse
koffie inloop in gebouw de Spil aan
de Spilstraat 5, zijstraat van de

het virus, vanuit Amstelveen eveneens 5 en uit Haarlemmermeer 14. In
Uithoorn en Haarlemmermeer ook
gelukkig geen inwoners overleden
door corona, in Amstelveen 1
inwoner.
Het gaat de goede kant op, corona
verandert geleidelijk in een flinke
griep, maar alertheid blijft geboden,
zeker wat betreft de kwetsbare inwoners. Hou indien gevraagd afstand en
een blijvertje: Was regelmatig de
handen! De corona testbus van de
GGD staat overigens nog tot en met
zondag 3 april op het parkeerterrein
aan de Dreef. Ga testen bij klachten
en blijf thuis om anderen niet (ook)
te besmetten.

Bilderdammerweg. Van 10.00 tot
11.30 uur is Iedereen welkom en de
toegang is gratis. Uiteraard staan de
koffie en thee dan klaar. Er zijn
mogelijkheden om een kaartje te
schrijven aan zieke mensen of om
een gesprek van mens tot mens te
hebben. U/jij komt toch ook en
neem gerust iemand mee.
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Officiële Mededelingen
GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575, fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale tel.nr: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
AANGEPASTE DIENSTVERLENING
I.V.M. HET CORONAVIRUS COVID-19
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een
afspraak maken op tel. 0297-387575. Dit doen wij om het
bezoek aan het raadhuis zo veel mogelijk te spreiden zodat
wij u nu en in de komende periode goed van dienst kunnen
zijn. Regel dringende zaken zoveel mogelijk digitaal. Als dat
om wat voor reden niet kan, overleg dan telefonisch met één
van onze medewerkers of stel uw vraag bij de receptie. Wij
proberen dan samen met u tot een passende oplossing te
komen. Wij doen er alles aan om u goed en snel te woord te
staan. De wachttijden zijn mogelijk wat langer dan normaal.
Wij vragen daarvoor uw begrip.
INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen
gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen
er geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen.
Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijdelijk alleen via de website van de gemeente inzien. Mocht u
niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te zien, kunt
u telefonisch contact opnemen met het algemene tel. van
de gemeente 0297-387575. U kunt dan aangeven om welk
stuk het gaat zodat het u per post kan worden toegezonden.
Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen stukken
uiteraard weer op het gemeentehuis in te zien zijn.
AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil
gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier
gerecycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening
gehouden met de coronamaatregelen en bij grote drukte
wordt de toegang gereguleerd.
U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout
maandag t/m vrijdag:
08.00-16.30 uur
zaterdag:
09.00-16.00 uur
Meer informatie: www.meerlanden.nl
SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen
naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar:
servicelijn@aalsmeer.nl .
WILT U EEN MELDING MAKEN VAN IETS IN DE OPENBARE
RUIMTE DAT GEMAAKT OF OPGERUIMD MOET WORDEN?
U kunt een melding maken via de website aalsmeer.nl/fixi of
de Fixi-app. Fixi is het systeem waarmee de gemeente Aalsmeer meldingen over de openbare ruimte behandelt en oplost. U geeft de locatie aan van de melding, geeft een korte
beschrijving en voegt eventueel een foto toe.
CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend via het
hoofdnummer: 0297-381777.
SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen:
tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl
WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze
wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen www.wijkoverlegaalsmeer.nl
AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u
bellen naar tel. 0297-387511. Voor een afspraak met een van
de wethouders: tel. 0297-387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.
INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken
over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van
een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De
inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds
ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker
bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt
op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer
worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.
nl, onderdeel van www.overheid.nl.
- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie
over bekendmakingen per email.
- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar
voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Androidsmartphones via Google Play.
- De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog
op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.

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:
08.30-12.00 uur
13.00-16.30 uur

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

Voorletters
F.R.M.
J.H.
K.N.

GeboorteDatum
datum beschikking
29-06-1998
19-04-1992
16-06-2000

24-03-2022
22-03-2022
24-03-2022

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v.
Juridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend
binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd.
Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een kopie van het besluit mee te sturen?
In het bezwaarschrift zet u:
- uw naam en adres;
- de datum van uw bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen
u bezwaar maakt;
- waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- uw handtekening;
- zo mogelijk uw e-mailadres;
- het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.
Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.
aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een
elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor meer
informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het
gemeentehuis.

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

#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s.

Geslachtsnaam
Blaauwbroek
Narkevitsj

Voorletters

Geboortedatum

Datum
voornemen

M.C.
O.V.

12-06-1992
08-08-1965

23-03-2022
24-03-2022

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

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!

Ma-/di-/do-/vrijdag
Woensdag

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.

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING
PERSOONSLIJST
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding

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 u.: Schuilhaven de Winkel aan de Grote Poelzijde
13.00-16.00 u: Baggerdepot Otto aan de doorgang Grote Brug
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis.
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Hoofdweg 192, 1433 JX, (Z22-021661), het bouwen van
een opslag voor agrarische producten
- Van Cleeffkade 12, 1431 BA, (Z22-021603), het plaatsen
van een afvalcontainer op de in- en uitrit t.b.v. een verbouwing
- Midvoordreef 29, 1433 DH, (Z22-021445), het uitbreiden
van de woning op de eerste en tweede verdieping
- Dorpsstraat 44, 1431 CD, (Z22-021322), het vervangen van
de huidige aanbouw
- Middencirkelstraat, naast nr. 10, (Z22-021278), het plaatsen van een zeecontainer op een parkeerplaats naast de
woning voor een periode van 5 weken t.b.v. een verbouwing
- Ophelialaan 104, 1431 HM, (Z22-021165), het vervangen
van de bestaande berging aan de achtergevel door een
aanbouw
- Koolwitjestraat 59, 1432 NN, (Z22-021027), het plaatsen
van een woonunit op gemeentegrond (tijdelijk) en het
verlengen van de woning t.b.v. mantelzorg
- Dreef 5, 1431 WC, (Z22-020873), het plaatsen van brug nr.
9 t.b.v. de herinrichting van het voormalig voetbalterrein
naar recreatiepark
- Dreef 5, 1431 WC, (Z22-020868), het aanleggen van een tijdelijke in- en uitrit t.b.v. de herinrichting van het voormalig
voetbalterrein naar recreatiepark
- Pieter van Lisselaan 18, 1431 MM, (Z22-020848), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning
- Burgemeester Hoffscholteweg naast nr. 301 t/m 3022 (kad.
perc. C nr. 7836), (Z22-020832), het bouwen van een nieuw
bedrijfsverzamelgebouw
INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning
is/zijn ingetrokken:
- Meervalstraat 20, 1431 WG, (Z22-014073), het plaatsen van
een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden:
24 maart 2022
- Kerkweg 59, 1432 EH, (Z22-020452), het verbreden van de
bestaande in- en uitrit Verzonden: 24 maart 2022
- Marktstraat 16, 1431 BE, (Z21-086028), het plaatsen van een
overkapping achter in de tuin Verzonden: 22 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:
- Oosteinderweg 56, 1432 AM, (Z21-092015), het wijzigen
van de kap en het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning en een dakopbouw en veranda aan de
achterzijde van de woning. Verzonden: 28 maart 2022
- Kudelstaartseweg 223, 1433 GG, (Z22-006525), het verbouwen en uitbreiden van de woning. Verzonden: 28
maart 2022
- Berkenlaan 26, 1431 JE, (Z22-010419), het plaatsen van
twee dakkapellen aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 28 maart 2022
- Kudelstaartseweg 96, 1433 GL, (Z22-006828), het stabiliseren van verouderde steigers in de jachthaven door het aanbrengen van extra palen en jukken. Verzonden: 24 maart
2022

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten
behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de
onderkant van deze advertentie:
- Legmeerdijk 241, 1432 KB (Z21-094267), het veranderen
en vergroten van de woning aan de zij- en achtergevel.
Verzonden: 25 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:
- Pontweg 12a, 1432 BW, (Z22-012414), het plaatsen van een
dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 24
maart 2022
- Leeghwaterstraat 6, 1433 BJ, (Z22-009685), het verbreden
van de bestaande in- en uitrit tot 6 meter Verzonden: 24
maart 2022
- Aalsmeerderweg 284, 1432 CX, (Z22-003374), het vervangen van de bestaande woning Verzonden: 22 maart 2022
- Albrechtstraat t.h.v. nrs. 22, 23 en 24, (Z22-010427), het
plaatsen van een toilet, container en keet langs de openbare weg vanwege werkzaamheden voor Liander tot 1
april 2022. Verzonden: 22 maart 2022
- Clematisstraat 16, 1431 SE, (Z21-094169), het uitbreiden
en wijzigen van het entreegebied van het zorgcentrum.
Verzonden: 21 maart 2022
- Fuchsiastraat t.h.v. nrs. 4-24, (Z22-012455), het plaatsen
van een hoogwerker (1 week) en mobiel toilet (4 weken)
in de periode van 14 maart tot en met 8 april 2022 t.b.v.
schilderwerk aan het complex. Verzonden: 21 maart 2022
- Tartinihof t.h.v. nrs. 7-15, Vivaldihof t.h.v. nrs. 7-15 en Corellihof t.h.v. nrs. 7-15, (Z22-011352), het inrichten van een
viertal bouwplaatsen t.b.v. het verduurzamingproject “De
Hofjes” gedurende 12 maanden. Verzonden: 21 maart 2022
- Lisdoddestraat 162, 1433 WH, (Z22-007095), het plaatsen
van een vuilcontainer (van 4 maart tot en met 4 april 2022).
Verzonden: 21 maart 2022
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 (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25
van de APV de volgende evenementenvergunning is verleend.
Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de
onderkant van deze advertentie.
- Zijdstraat 51(016354) Fashion Paas Event op 2 april 2022,
verzonden 25 maart 2022
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een
wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die
voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de
plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen
ook vinden op www.aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending
ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00
uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 0297387575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag
van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en
donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken
voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker
van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen
en vergunningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken,
na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een
gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van
Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit
naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente
Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die
buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die
mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en
Handhaving via tel. 020-5404911.
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Officiële Mededelingen
MEERJARIGE EVENEMENTENVERGUNNING (VERLEEND)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25
van de APV de volgende evenementenvergunning is verleend.
Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de
onderkant van deze advertentie.
- Raadhuisplein 1 (Z22-019688) Dodenherdenking periode
geldigheid vergunning: 4 mei 2022 tot en met 3 mei 2027,
datum gebruikmaking vergunning: 4 mei 2022, verzonden
25 maart 2022

COLLECTES

-

Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.
GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Copernicusstraat 20, Speeltuin (Z22-021167) Sport in de
wijk op 2 april 2022, melding akkoord 23 maart 2022
- Raadhuisplein (Z22-019545) Aubade en Oranjerectie op 27
april 2022, melding akkoord 23 maart 2022

T.o. AH t.h.v. Einsteinstraat 103 (Z22-019549) Paaswake op
13 april 2022, melding akkoord 23 maart 2022
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
TER INZAGE
t/m 15-04-22

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 Kudel-

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

t/m 28-04-22

staart (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
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Alle kinderen welkom
Klein, groot, jong, oud, dun, dik, geel,
wit, zwart, het maakt Buurtgezinnen
niet uit. Iedereen hoort bij de Buurtgezinnen-familie. Buurtgezinnen
gaat na de vraag als een soort matchmaker voor het vraaggezin aan de
slag. Ze zoeken een gezin in de buurt
dat een ander kind uit een gezin wil
helpen of ondersteunen.

Esther Karssing van Stichting Buurtgezinnen met de leden van de kinderraad.

Kinderraad Aalsmeer omarmt
Stichting Buurtgezinnen
Aalsmeer - De kinderraad heeft
tijdens hun vergadering eerder deze
maand kennis gemaakt met Stichting
Buurtgezinnen. Esther Karssing van
Buurtgezinnen kwam vertellen wat zij
precies doen. Ze liet de leden van de
kinderraad daarbij zelf meedenken bij
het zoeken naar het perfecte gezin
voor een jongetje van 11 jaar. Buurtgezinnen is een initiatief voor alle

gezinnen in Aalsmeer. Als een gezin
een steuntje in de rug kan gebruiken,
kunnen ze vragen om daarvoor een
ander gezin te zoeken. Het gezin wat
vraagt wordt het vraaggezin genoemd,
het gezin wat steunt het steungezin.
Dit steungezin hoeft geen gekke
dingen te doen zoals alleen maar leuke
uitstapjes. Het kind van het vraaggezin
draait gewoon mee in het steungezin.

Teveel alcohol na
avondje uit
Aalsmeer - Afgelopen weekend
heeft de politie Aalsmeer-Uithoorn
op zowel vrijdag- als op zaterdag-

Aalsmeer – Donderdag 31 maart weer
een leuke uitzending van ‘Echt Esther.
Ed Peetoom en Monique Zwebe
startten de Westeinder Vinkhoeve en
halen daarmee weer een stukje
toerisme naar de regio. Hoe vonden zij
elkaar en wat maakte hen enthousiast
voor toerisme. Als je zin hebt in een
love story met een mooi einde, dan
moet je echt even meeluisteren.
Natuurlijk slaat Eshter de column van
Truus Oudendijk niet over en belt ze
met Linda Kroezen van Stijl & Meer
over een evenement wat zaterdag in
Aalsmeer Centrum wordt
georganiseerd.
Een slof van Sem
De aardbeiensloffen zijn er weer. Voor
Sem reden om weer eens een zoektocht in zijn programma ‘Sem op
Zaterdag’ te verwerken. De winnaar
ontvangt een aardbeienslof. Sem start
de zoektocht direct vanaf de aanvang
van zijn programma op zaterdag 2 april
om 10.00 uur.
‘Door de Mangel’ met Marco
‘Door de Mangel’ ontving dit keer opa
Jos van der Wal. Zijn zoon vroeg hem
vorige week hoe blij hij was met zijn
kleinzoon. Nou, opa zat te glimmen
van trots toen hij het over Mees had.
Jarenlang was Van der Wal een
vertrouwd gezicht binnen het Aalsmeerse brandweerkorps. Zoals gebruikelijk ging ook Jos op zoek naar een
nieuwe gast. Nadat Marco Schouten de
uitzending met zoon Coen had
gehoord, mocht Jos hem ‘opgeven’.

“Een echte Aalsmeerder werkzaam in
de bloemen met een grote passie voor
Johan Cruijff. Hopelijk kan hij daar
mooie verhalen over vertellen”, aldus
Van der Wal. Of dat ook gaat lukken, is
maandag 4 april te horen vanaf 19.00
uur.
Oud-raadsleden bij ‘RAP’
In het politieke programma ‘Radio Aalsmeer Politiek’ zijn enkele, sinds kort,
oud-raadsleden te gast. Met hen kijken
programmamakers Joop Kok en Sem
van Hest terug op hun raadsperiode en
wat verwachten ze van de komende
periode. Uiteraard ook aandacht voor
de actualiteit met betrekking tot de
vorming van een nieuw college. Luister
mee met de ‘RAP’-presentatoren op
woensdag 6 april van 19.00 tot 20.00
uur. Radio Aalsmeer is te beluisteren
via 105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de
kabel, DAB+ kanaal 5A, digitaal radiokanaal 868 (Caiway) en via de website
www.radioaalsmeer.nl.

Kudelstaart - Afgelopen week is in
de avond of nacht een aantal aan de
Nobelhof geparkeerde auto’s beschadigd door vandalen. Op dinsdag 29
maart trof een gedupeerde haar auto
vol krassen aan. De auto’s is rondom
bekrast, dus de dader(s) is wel enige
tijd bezig geweest. Er is aangifte
gedaan bij de politie, maar mogelijk
zijn er omwonenden of passanten
die de vernieling aan de auto’s
hebben gezien of meer informatie

hebben over de daders. De politie
hoort het graag via 0900-8844 of
meld info anoniem: 0800-7000.

hadden de mensen nog even de tijd
om bij te praten. Na zo’n een lange
tijd, doordat er wegens corona niets
georganiseerd kon worden, waren de
mensen blij elkaar weer te zien.
Om half drie ging de muzikale bingo
van start. Iedere gast kreeg op papier
de titels van Nederlandse liedjes die

zij aan moesten kruisen als het liedje
op hun lijstje stond. Ook hing er een
groot scherm waarop de tekst van
het liedje stond, zodat iedereen
gezellig mee kon zingen. Er werd
goed meegezongen met de liedjes
van vroegere tijden. De zangeres liep
door de zaal om samen met een gast
het liedje te zingen. In de pauze werd
iedereen voorzien van een drankje
en een hapje. Voor de eerste drie
gasten die alle titels hadden aan
gekruist was er een mooie prijs. Geen
van de gasten ging met lege handen
naar huis, zij kregen allemaal viooltjes en zonnebloem zaadjes mee.
De muzikale bingo werd gepresseerd
door de ‘Muzikale Meiden’, een
aanrader voor een gezellige meezing
middag. De gasten hebben erg van
deze middag genoten en gingen met
een voldaan gevoel naar huis.
Wilt u meer weten over de Zonnebloem of gast worden bij de afdeling
Kudelstaart? Neem dan contact op
met Els Schaefers via 0297-342414.

avond alcoholcontroles gehouden.
Ongeveer zestig automobilisten
zijn onderworpen aan een ademtest. Liefst zes bestuurders moesten
mee naar het bureau omdat ze
teveel alcohol hadden gedronken.

Twee bestuurders zijn hun rijbewijs
voorlopig kwijt. Aan het einde van
de dienst kregen de agenten nog
een melding van een aanrijding
met letsel bij een rotonde. Ook hier
was alcohol in het spel. De verzeke-

ring zal hoogst waarschijnlijk niets
uitkeren aan de betrokkenen van
dit ongeval. Heb jij schade veroorzaakt omdat je alcohol op had? Dan
heeft de verzekeraar het recht om
je autoverzekering te beëindigen.

Je bent dan onverzekerd vanaf de
dag dat de verzekering is opgezegd. Een nieuwe verzekering is
dan niet zomaar geregeld. Het
moraal van dit verhaal: Don’t drink
and drive!.

Muzikale bingo bij Zonnebloem
Kudelstaart - Dinsdag 22 maart
heeft de Zonnebloem afdeling
Kudelstaart weer een gezellige
middag georganiseerd voor haar
gasten. Om twee uur werden de
gasten ontvangen met een kopje
koffie of thee met wat lekkers.
Voordat de muzikale bingo begon

Mooi initiatief
De kinderraadsleden mochten na de
uitleg van Esther meedenken als
matchmaker voor een jongetje van
11 jaar uit een groot gezin. Ze
zochten in twee groepjes het
perfecte steungezin. Unaniem kozen
de twee groepen voor hetzelfde
gezin en wisten dit ook goed te
onderbouwen. Na de presentatie en
het uitvoeren van de opdracht
noemden alle leden van de kinderraad de Stichting Buurtgezinnen een
mooi initiatief. De kinderraadsleden
kregen een informatiepakket mee
voor op school.
Meer informatie en aanmelden
Voor meer informatie, ervaringen van
tien koppels van vraag- en steungezinnen en aanmelden ga naar de
website www.buurtgezinnen.nl.

Liefde, aardbeiensloffen en
Cruijff bij Radio Aalsmeer

Ed Peetoom en Monique Zwebe te
gast bij ‘Echt Esther’

Auto’s bekrast bij het Nobelhof
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AGENDA
DONDERDAG 31 MAART:

Burgemeester Gido Oude Kotte met Rick en fotograaf Erik de Rijk.

Tentoonstelling Helden in de Zorg:
Verbinding tussen zorg en cultuur
Door Truus Oudendijk
Aalsmeer – Woensdag 23 maart
bezocht burgemeester Oude Kotte
de tentoonstelling ‘Helden in de Zorg’
in het Oude Raadhuis. Sinds de
opening van op 18 februari heeft de
tentoonstelling een groot aantal
bezoekers getrokken. En terecht, de
expositie laat een indrukwekkend
beeld zien van wat onze zorghelden
betekenen en leggen een verbinding
tussen zorg en cultuur. Zorg is kunst,
dat maakt deze expositie wel
duidelijk.
“Voor vele van ons is de coronacrisis
nog steeds een ver van mijn bed
show”, zei Gido Oude Kotte, “de stress
en de surrealistische omgeving
waarin verpleegkundigen in een
beschermend pak een stervende
begeleiden, kunnen we ons nauwelijks voorstellen. In ons mens-zijn zit
de directe verbinding van elkaar
aanraken, een knuffel, een kus geven
of een hand bij een ontmoeting.
Maar het laat ons een paar gekke
dingen zien; en wel dat in de
normale omgang met elkaar risico’s
zitten, je kunt elkaar ziek maken; dat
is de afgelopen twee jaar pijnlijk
duidelijk geworden. Dat zal in de
toekomst zo blijven, onze maatschappij is kwetsbaar en dat hebben
we ons heel lang niet gerealiseerd.”
Bijzondere sfeer
Erik de Rijk en Jennifer Bergkamp
geven een indringend beeld van die
kwetsbaarheid. Erik door middel van
foto’s die een bijzondere sfeer
uitstralen. Ze doen denken aan de
schilderijen van Johannes Vermeer,
zowel qua compositie als qua kleur.
De foto’s stralen een vage duisterheid uit, als symboliek van de moeilijke situatie waarin de personen vaak
verkeren, maar bij iedere foto valt,

net als bij de Oude Meesters, het licht
precies op de plek of persoon die
aandacht vraagt of hoop uitstraalt.
Een knap staaltje fotografie.
Naast elke foto hangt een bijbehorend verhaal. De moeder met haar
negenjarige dochter die ze al sinds
haar geboorte dagelijks verzorgt. De
jongen die samen met zijn moeder
zo blij is met zijn frame runner die
hem in staat stelt te sporten. De
zusjes die voor hun oudere, maar
toch ‘kleine broertje’ zorgen. “We
spelen vaak met hem, maar wel vet
irritant dat hij niet tegen zijn verlies
kan.” Of het verhaal van mevrouw
Floor, die deze morgen met haar
mantelzorger aanwezig is, maar in
het echt bijna niet herkenbaar in
haar feestelijke kleding met bijpassende hoed en stralende lach.
Pareltjes
In de tweede zaal hangen de prachtige pasteltekeningen van Jennifer
Bergkamp. Portretten van mensen
die ze als verpleegkundige verzorgd
heeft of van collega-helden in de
Zorg. “In de linkerkamer van mijn
hart jubelt het”, zegt ze in haar
openingswoord. “Daar ontstaat de
inspiratie, maar in de rechterkamer is
het stil, daar heerst verslagenheid
door alle indrukken van angst die ik

gesust heb en handen die ik vastgehouden heb.” Jennifer blijkt niet
alleen een virtuoos met haar
pastelkrijt, ze is dat zeker ook in haar
teksten. De door haar zelf geschreven
verhalen bij haar schilderijen zijn
stuk voor stuk pareltjes van inleving,
begrip en mededogen.
Nog wennen
Bijzondere bijkomstigheid is het feit
dat sinds 23 maart de mondkapjes
zijn afgeschaft. Absoluut iets om te
vieren. “Maar wij moeten er nog aan
wennen”, zegt mevrouw Keulemans,
directeur van Zorgcentrum Aelsmeer.
“Het voelt een beetje onzeker, net als
handen geven, maar we willen graag
een volgende stap doen.” Ze sprak
haar dank uit naar zowel KCA als de
kunstenaars. “Deze tentoonstelling is
voor ons niet alleen een schouderklopje in woorden, maar laat ook zien
wat wij met elkaar doen. Hoe hard
we elkaar nodig hebben. Het helpt
ons uit de coronacrisis te komen.”
De expositie ‘Helden in de Zorg’ is tot
en met aanstaande 3 april te zien in
het Oude Raadhuis aan de Dorpsstraat 9 in het Centrum. De deur staat
nog deze vrijdag, zaterdag en
zondag open tussen 14.00 en 17.00
uur. De toegang is gratis. Aanrader!

* Happy Stones te zien in burgerzaal,
Raadhuis. T/m 22 april.
* 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.
* Expositie ‘Wonderland’ in Flower
Art Museum. Open: do. t/m zo.
13-17u. T/m 22 mei.
* Fototentoonstelling ‘De Hollandse
Waterlinies’ in Fort Kudelstaart. Te
zien t/m 3 april iedere do. t/m zo.
13 tot 17u.
* Sjoelen in Dorpshuis ‘t Podium,
Kudelstaart, vanaf 20u.
* Sjoelen in dorpshuis De Reede,
Rijsenhout vanaf 19.30u.
* Kaartavond Oostend in het Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
VRIJDAG 1 APRIL:

* Laatste weekend expositie
‘Helden in de Zorg’ in Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open vrijdag,
zaterdag en zondag 14 tot 17u.
* Kaartavond BV Hornmeer in
buurthuis aan Dreef. Aanvang:
19.30u. Zaal open 19u.
* Darten bij Poel’s Eye in Proosdijhal
Kudelstaart. Inschrijven tot 20u.
* Nachtruis DJ-café in N201, Zwarteweg, 20 tot 01u.
* Optreden band Gigs in Bacchus,
Gerberastraat vanaf 21u.
ZATERDAG 2 APRIL:

* Opening seizoen Historische
Tuin. Ingang via Praamplein.
* Voorjaarsverkoop Lions Ophelia
voor Tiflo en Binding in Historische Tuin van 10 tot 16u.
* Talentendag voor jongens en
meisjes 2007-2009 bij handbalvereniging Green Park in De
Bloemhof van 10 tot 12u.
* Crash Museum in Fort Aalsmeer,
Aalsmeerderbrug. Open 10.30
tot 16.30u.
* Fashion Paas Event in Centrum
met vanaf 12u. modeshows, livemuziek en activiteiten voor
kinderen.
* Open dag kwekerij Ubink, Mijnsherenweg 20, van 9 tot 16u.
* Opening expositie schilderijen
van Carry Bijlo in foyer Oude
Veiling, Marktstraat v/a 16u. Te
zien tot en met 29 mei.
* Toneel door Rijzenspelers ‘De
dag van Bram’ in De Reede,
Rijsenhout vanaf 20u. Zondag
matinee 14u. Ook 8 en 9 april.
* Voorronde Popprijs Amstelland
in N201, Zwarteweg vanaf 20u.
ZONDAG 3 APRIL:

Moeder en zoon. Foto gemaakt door
Erik de Rijk.

STAGE
MUSIC SHOP

Dé vioolspecialist

Groot
assortiment
(western)gitaren

Leuk voor Pasen:

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

Twee vriendinnen op leeftijd.
Schilderij van Jennifer Bergkamp.

Bezoek escaperoom
The Passion in de
Dorpskerk
Aalsmeer - Sinds kort bevindt zich in
een kleine ruimte achterin de Dorpskerk een mysterieuze tafel en deze is
onderdeel van escaperoom The
Passion. Bezoekers die de kerk in
wilden kwamen er achter dat alle
toegangsdeuren gesloten waren.
Lukt het jou om de sleutel te vinden?
Maar pas op! Uit betrouwbare bron is
vernomen dat je eenmaal in de kerk,
je middels een tijdmachine, in het

* Voetbal streekderby RKDES
tegen FCA in Kudelstaart, Wim
Kandreef vanaf 14u. Met muziek
van dj Kees Markman.
* Presentatie cd ‘Rimpelingen’ met
teksten dorpsdichter Jan in
Bacchus vanaf 15u.
* Meezingen met smartlappenkoor Denk aan de Buren in
Bacchus vanaf 15u.

jaar 30 belandt. Mogelijk kom je door
het oplossen van raadsels nog weer
terug in het jaar 2022. Een bezoek
aan escaperoom ‘The Passion’ is gratis
te reserveren van zaterdag 9 tot en
met zaterdag 16 april. De groepsgrootte minimaal 4 en maximaal 6
personen. De escaperoom is familie-

MAANDAG 4 APRIL:

* Wijkpunt Voor Elkaer in Kudelstaart open vanaf 10u. Ook op
dinsdag en donderdag.
* Koffieclub special in Middelpunt,
Wilhelminastraat, 10.30-12u.
* Schilderijen van Henry Calvetti
bij Eveleens Makelaars, Punterstraat, Centrum. Open op werkdagen 9 tot 17.30u.
* Kaartavond Allen Weerbaar in
het Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
* Lezing Viva Aquaria over expeditie in Columbia in buurthuis
Hornmeer, Dreef vanaf 20u.
* Partijveiling bij Postzegelvereniging in Parochiehuis, Gerberastraat v/a 20u. Open: 18u.
DINSDAG 5 APRIL:

* 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.
* Fietstocht PCOB Senioren. Start
13.30u. bij Parochiehuis,
Gerberastraat.
WOENSDAG 6 APRIL:

* Koffie-inloop in De Spil in Kudelstaart, 10 tot 11.30u.
* OVAK Soos in Parochiehuis,
Gerberastraat vanaf 13.30u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels
in Dorpshuis Kudelstaart, 20u.
DONDERDAG 7 APRIL:

* Fietsen met de Pedaalridders
van OVAK. Start 13.30u. bij
zwembad aan de Dreef.
* Huurdersvergadering van de
wijk Stommeer en Seringenstraat, locatie Zwarteweg 133d.
Aanvang 20u. Inloop: 19.45u.
VRIJDAG 8 APRIL:

* Historische Film over Witte Kruis
op TV Aalsmeer vanaf 11u. Op 9
april vanaf 13u.*
* Bandbrouwerij voor en door
muzikanten in N201, Zwarteweg
van 20 tot 00u. Voor kinderen
van 19 tot 21u.
ZATERDAG 9 APRIL:

* Snoeiboot vaart uit op Westeinder. Van 9 tot 12u. bij Schuilhaven De Winkel en 13 tot 16u.
bij Baggerdepot Otto.
* Aanschuiftafel met Dirk Postma
in bibliotheek, Marktstraat vanaf
16.30u.
* Funkjazz van Band Tettero in
Bacchus, Gerberastraat vanaf
20.30u.
ZONDAG 10 APRIL:

* Sport- en cultuurdag op terrein
Waterlelie, Dreef van 10 tot 16u.
* Korenmiddag met De Brulboeien, FF Anders en Out Cider
in Dorpshuis Kudelstaart van 14
tot 17.30u

vriendelijk. Kinderen en volwassenen
kunnen samen alle opdrachten
oplossen. Jongeren onder de 12 jaar
moeten wel begeleid worden door
tenminste een volwassene. Meer
informatie en reserveren via de
website hervormdaalsmeer.nl. Wees
er snel bij. Want vol is vol.
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rapper Tama Justice en de Nederlandstalige funky rockband Het
Verbondt. De voorronde is
aanstaande zaterdag 2 april in N201
aan de Zwarteweg. De finale wordt
gehouden in P60 Amstelveen op 20
mei.

De Aalsmeerse rockers van ‘Lifeblood’ doen ook een gooi naar de hoofdprijs. Deze
veelbelovende band is In Aalsmeer allang bekend van de Bandbrouwerij.

Voorronde Popprijs Amstelland
zaterdag in N201
Aalsmeer - N201 en P60 proberen
continu zoveel mogelijk te doen om
nieuw muzikaal talent te stimuleren
en het lokale bandjescircuit de
mogelijkheid te geven om te groeien
en bekend te worden voor een zo
groot mogelijk publiek. Samen organiseren zij de Popprijs Amstelland, de
jaarlijkse bandcompetitie waarbij
steeds de beste lokale bands van dat
moment voor het voetlicht gezet
worden. Dit jaar is alweer de 22e
editie waarbij zes bands de strijd

aangaan voor een plek in de finale in
P60 Amstelveen. De Popprijs is in het
leven geroepen als wedstrijd en
opstap voor talentvolle bands uit de
regio Amstelland. Hierin krijgen zij de
kans om podiumervaring op te doen
en mooie prijzen te winnen waarmee
de bands zichzelf verder kunnen
ontwikkelen. Dit jaar doen er zes
bands mee met heel uiteenlopende
stijlen: Aalsmeerse rockband Lifeblood, rockduo Charlie, rapper Bazes,
singer-songwriter Jason Gwen,

Een deel van het bestuur van Con Amore tijdens de jaarvergadering.

Con Amore wil optreden en
zoekt nieuwe leden!
Aalsmeer - Mannenkoor Con Amore
heeft afgelopen maandag haar jaarlijkse vergadering gehouden. De
conclusie: Weer een jaar voorbij met
weinig optredens, in totaal twee,
waarvan een via het Cultuurpunt en
het onlangs georganiseerde het
benefietconcert voor Oekraïne. Er

wordt wel wekelijks enthousiast gerepeteerd en gestudeerd. Het mannenkoor is daarom op zoek naar locaties
om op te mogen treden. En Con
Amore zoekt nieuwe zangers. Het
koor is nu nog 40 man groot, maar de
gemiddelde leeftijd van de koorleden
is hoog, in de zeventig, en dus is

Concertlezing De Elementen in
het Flower Art Museum
Aalsmeer - Op vrijdag 22 april komen
kunst en muziek samen tijdens de
concertlezing De Elementen in het
Flower Art Museum. 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

Expositie ‘Wonderland’. Foto: www.kicksfotos.nl

Jury en publiek
Een vakkundige jury kiest bij de
voorronde de beste band die naar de
finale door mag, maar het publiek
heeft ook een belangrijke stem, want
bij de voorronde kan ook het publiek
stemmen voor de band waarvan zij
vinden dat deze door moet naar de
finale, dus komt allemaal even
supporten! Voor iedereen die iets
met muziek heeft is de Popprijs elk
jaar een buitengewoon gezellige
avond om naartoe te gaan, vol met
nieuwe muziek, variërend van pop,
jazz, funk, rock, punk, metal en alles
er tussenin. Na afloop van de bandpresentaties is er tijdens het juryberaad ook nog een gastoptreden
gepland, dus de hele avond live
muziek! Zaal open om 20.00 uur, de
entree is gratis. De eerste band
begint zaterdag al vroeg, dus kom op
tijd om niets te missen! Meer informatie en updates zijn te vinden op
de facebookpagina van Popprijs
Amstelland.

verjonging echt nodig. Er zijn natuurlijk zorgen over het voorbestaan van
het koor. De leden worden wel ouder
en er komen bijna geen zangers meer
bij. Tijdens de jaarvergadering zijn de
gebruikelijke vergaderpunten vlot
afgehandeld. De bestuur verkiezing
lag echter moeilijk, de penningmeester treedt af en er is nog geen
opvolger gevonden. Con Amore blijft
zoeken, iets voor jou/u? De bestuursleden Ton Arïens en Arie Koningen
zijn herkozen en Cees Vermeulen is
bedankt voor de vele jaren inzet en
kreeg een bloemetje voor het thuisfront mee. Tot slot snel de rondvraag,
want de dirigent en de koorleden
wilden ook nog graag een poosje
zingen. Dat is wat alle mannen van
Con Amore het liefst doen! Kijk voor
meer informatie op de website van
het mannenkoor. Er wordt iedere
maandagavond gerepeteerd in The
Beach aan de Oosteinderweg vanaf
20.00 uur. Wie langs wil komen om
kennis te maken, is welkom.

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). Kaarten voor de concertlezing
kosten 17,50 euro (regulier) en 14,50
euro (Vrienden FAM/donateurs Aalsmeers Harmonie) en zijn verkrijgbaar
via www.flowerartmuseum.nl/agenda
of te bestellen via info@flowerartmuseum.nl. Voor vragen kan ook worden
gebeld naar 0297-364400.
Tentoonstelling ‘Wonderland’
Het museum is gevestigd in de voormalige waterkelder aan de Kudelstaartseweg, recht tegenover de
watertoren. De nieuwe tentoonstelling ‘Wonderland’ is overigens een
bezoek meer dan waard en dit kan tot
en met 22 mei iedere donderdag tot
en met zondag tussen 13.00 en 17.00
uur.

Teksten dorpsdichter op muziek
en cd gezet: Zondag presentatie
Aalsmeer - Na meer dan een jaar
uitstel wordt aanstaande zondag 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 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 voor-

hand 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. De CD Rimpelingen is een
rijke mix geworden waarbij het
plezier van de makers er vanaf spat.
Dat plezier komt deze zondagmiddag voor de eerste live bij elkaar.
De entree à 5 euro is 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.

Korenmiddag met Brulboeien,
FF Anders en Out Cider
Kudelstaart - Op zondag 10 april van
14.00 tot 17.30 uur organiseert
shanty- en zeemanskoor ‘De Brulboeien’ uit Aalsmeer een korenmiddag in het dorpshuis van
Kudelstaart.
Buiten ‘De Brulboeien’ kan het
publiek deze middag ook genieten
van het koor ‘FF Anders’ uit Roelofarendsveen en het Iers folkkoor ‘Out
Cider’ uit Zaanstad. Alle koren treden

twee keer 25 minuten op, waarna de
middag wordt afgesloten met een
samenzang, waaraan ook het publiek
actief kan deelnemen.
Er is bewust gekozen voor verschillende muziekgenres, teneinde een zo
een breed mogelijk publiek een
leuke muzikale middag te bezorgen.
Het belooft dan ook een gezellige
middag te worden in dorpshuis ’t
Podium en de toegang is gratis.

Grote partijenveiling bij jarige
Postzegelvereniging Aalsmeer
Aalsmeer - Maandagavond 4 april
houdt Postzegelvereniging Aalsmeer
een grote veiling in het Parochiehuis
aan de Gerberastraat 6. Voorafgaand
aan deze veiling zal Sjaak Burgers de
aanwezigen bijpraten over ‘75 jaar
postzegels verzamelen in Aalsmeer’.
Op de site is ook de jubileum uitgave
te downloaden om alle artikelen en
foto’s te lezen en te bekijken.
Maar, wie jarig is trakteert, waarop?
In ieder geval op koffie en op postzegels tijdens de grote partijenveiling.
Op de site www.postzegelverenigingaalsmeer.nl is de veilinglijst te

vinden en zijn veel afbeeldingen te
zien van de diverse zegels en stockboeken uit de 269 kavels. De avond
begint om 20.00 uur, maar de zaal is
al om 18.00 uur open om te kijken
wat er op deze avond aan postzegels,
albums, dozen, zakjes en met zegels
gevulde stockboeken wordt aangeboden. Deze avond komen de stokboeken met zegels voor slechts 5
cent niet op tafel, daarvoor moet u
naar de ruilbeurs op 16 april komen.
Er is uiteraard koffie en een drankje
verkrijgbaar in de zaal en er is volop
gratis parkeergelegenheid.
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latie is gemaakt onder begeleiding
van De Kunstploeg. Na de officiële
onthulling mag straks iedere
bezoeker van het gemeente één of
meerdere stenen meenemen om te
verspreiden over het grondgebied en
de mensen van Aalsmeer. Wat er
straks overblijft van de installatie is
een mooie foto, het cadeau, voor in
de burgerzaal. Dat is het monument
voor de 888-jarige gemeente Aalsmeer. De stenen gaan ondertussen
hun ‘gelukkige zwervende weg’.

Afgelopen zaterdag werd in de burgerzaal de mogelijkheid geboden om onder
leiding van de Kunstploeg een ‘gelukkige steen’ te maken.

Installatie met 1.200 ‘Gelukkige
stenen’ te zien in de burgerzaal
Aalsmeer - De installatie ‘Gelukkige
stenen’, die tot en met 22 april te zien
is in de burgerzaal van het Raadhuis,
is een cadeau van bewoners aan de
888-jarige gemeente. Het 7 bij 1,2
meter grote kunstwerk bestaat uit
zo’n 1.200 beschilderde stenen, de

zogeheten Happy Stones. De jongste
maker is twee jaar oud en de oudste
is in de negentig. De diversiteit is
daardoor heel groot. Elke steen
vertelt een eigen verhaal. Het zegt
iets over de betrokkenheid van
bewoners met hun dorp. De instal-

enefiet on ert levert 1 2
euro voor Oekraïne op!
Aalsmeer - Genieten van prachtige
muziek en tegelijkertijd iets goeds

doen voor Oekraïense vluchtelingen
ging heel goed samen afgelopen

Pianoduo Martijn en Stefan Blaak met initiatiefnemers van ‘Help Oekraïne’, Anika en
Beata, en KCA-voorzitter Ulla Eurich tijdens de uitreiking van de cheque. Foto: KCA

ACOV geeft koningsdagconcert
Aalsmeer - Op zaterdag 23 april
voert de Aalsmeerse Christelijke
Oratorium Vereniging (ACOV) na
twee jaar uitstel haar koningsdagconcert uit in de Open Hofkerk aan
de Ophelialaan. Het programma
bestaat uit feestelijke barokcomposities waarvan veel een relatie hebben
met koningshuizen. Als belangrijkste
(en bekendste) werk staat het feestelijke Gloria van Vivaldi op het
programma. Daarnaast worden er
een aantal psalmcomposities
gezongen van Vivaldi en William
Croft. Dit zijn allen psalmen die standaard tijdens Engelse kroningsritu-

elen gezongen of uitgevoerd
worden. Ze bezingen de grootsheid
van God als Koning. Handel schreef
in 1727 zijn Coronation Anthems
voor de kroning van George II. In
feite als een soort dank aan zijn voorganger George I die hem, vlak voor
dat hij overleed, de Engelse nationaliteit gaf. Uit deze vier anthems zingt
de ACOV onder leiding van Danny
Nooteboom het bekende ‘Zadok the
Priest’. De relatie tussen het Hallelujah en de Britse Koning is een anekdotische. Het verhaal gaat dat de
Engelse Koning aanwezig was bij een
uitvoering van de Messiah en in slaap

Diversiteit deelnemers groot
Allerlei organisaties hebben aan de
totstandkoming meegewerkt, zoals
het Zorgcentrum en de creagroep
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 heeft gekregen. En
dan waren er ook nog de professionals die stuk voor stuk prachtige
ragfijne kunstwerkjes hebben bijgedragen. Ga kijken, een aanrader!

zondag 27 maart. In cultureel café
Bacchus organiseerde de stichting
Kunst en Cultuur Aalsmeer een benefietconcert met het bekende
pianoduo Martijn en Stefan Blaak.
Ondanks het zonnige weer, mochten
vele bezoekers welkom geheten
worden. De opbrengst van dit concert
was dankzij vele gulle giften van het
publiek maar liefst 1.200 euro en gaat
volledig naar ‘Help Oekraïne’, een initiatief van de sierteeltsector dat met
hun dagelijkse bloemtransporten
hulpgoederen brengt naar Oekraïense
vluchtelingen in Polen en als mogelijk
daar vandaan ook naar Oekraïne.
Voorzitter Ulla Eurich van KCA heeft na
het concert symbolisch het bedrag
van 1.200 euro uitgereikt aan Anika en
Beata, twee initiatiefnemers van ‘Help
Oekraïne’. De twee hebben voor de
overhandiging verteld over hun inzet
en de noodzaak van deze actie. De
aanwezigen waren onder de indruk
van hun verhalen.

viel tijdens het tweede deel. Hij
schrok echter wakker van het uitbundige Hallelujah en stond (waarschijnlijk in een schrikreflex) op en applaudisseerde. Volgens het protocol
moest ook de zaal gaan staan als de
koning opstond, en zo is de traditie
ontstaan dat tot op de dag van
vandaag men gaat staan bij het
klinken van het Hallelujah tijdens een
uitvoering van de Messiah. Naast alle
koorwerken zullen de solisten ook
nog bijdragen leveren. Het concert,
dat aanvangt om 20.00 uur, wordt
afgesloten met het gezamenlijk
zingen van het Wilhelmus. Kaarten
zijn te bestellen via: https://acov.nl/
concert en verkrijgbaar bij de leden.

Veel bezoekers/kopers tijdens
verkoopdag Historische Tuin
Aalsmeer - Het weer had niet beter
gekund afgelopen zaterdag 26 maar.
Een zonnige dag en een uitgelezen
moment om de tuin of het terras op
te knappen en zomerklaar te maken.
En natuurlijk om planten ter opluistering te kopen en dit kon tijdens de
verkoopdag van de Historische Tuin.
Gelijk vanaf de opening om negen
uur in de ochtend was het druk en
nagenoeg alle bezoekers keerden met
volle tassen en diverse struiken weer
huiswaarts. De vrijwilligers en medewerkers van de Historische Tuin kijken
terug op een heel geslaagde dag.
Voorjaarsmarkt
De dames van Lions Ophelia hopen
aanstaande zaterdag 2 april ook veel
bezoekers welkom te mogen heten.
Er wordt een kleinschalige voorjaarsmarkt georganiseerd in de Historische
Tuin. Er komen diverse kramen met
onder andere verse Hollandse
asperges, paasbroden, paaseitjes,
wijnen, bloemen, planten en leuke
voorjaars- en paasdecoraties. Ook
worden spullen van de Jij & Ik winkel
van Ons Tweede Thuis verkocht. De

Tijdens het Fashion Paas Event deze
zaterdag in het Centrum worden
onder andere modeshows gegeven
om 12.00, 13.15, 14.30 en 15.45 uur.
De presentatie wordt verzorgd door
zanger Devon Donovan, die het
publiek ook nog gaat entertainen met
een paar liedjes.

Drukte tijdens de verkoopdag van de
Historische Tuin.
Foto: www.kicksfotos.nl

voorjaarsmarkt is van 10.00 tot 16.00
uur en de opbrengst komt ten gunste
van Scouting Tiflo en de Kindervakantieweek van De Binding. Zaterdag 2
april is ook de seizoensopening van
de Historische Tuin. Er worden
veilingen gehouden om 13.00 en om
15.30 uur en de toegang is deze dag
gratis. Ingang via de ophaalbrug aan
het Praamplein.
Fashion Paas Event
En wie dan toch in het Centrum is,
wordt aangeraden het Fashion Paas
Event van de ondernemers in het
Dorp te bezoeken. Met kans op een
shoptegoed van 250 of 50 euro, er
worden paaseitjes uitgedeeld, voor de
livemuziek dragen muzikale Paashazen zorg, bezoekers worden bij een
foodtruck verwend met hapjes en
drankjes en voor de jongste bezoekers staat een springkussen klaar en
verzorgt Poppentheater Zelen enkele
voorstellingen van ‘het Rode Autootje’.
En deze dag kan genoten worden van
modeshows, om 12.00 en 14.30 uur
gaat de rode loper uit op het Molenplein en om 14.15 en om 15.45 uur
gaan catwalks van start bij De
Binding. De presentatie van de modeshows is in handen van zanger Devon
Donovan.

Cabaretvoorstelling ‘Happen
naar de Baas’ in Dorpskerk
Happen naar de Baas in Aalsmeer
Je geloof beleven. Hoe doe je dat ook
al weer na coronatijd? Cabaretierevangelist Ruurd Walinga leert het
kerkvolk op zaterdag 2 april opnieuw
hoe ze moeten vissen. Per slot van
rekening riep Jezus zijn volgelingen
op om vissers van mensen te worden.
Als afsluiting van de gemeentedag
van de Dorpskerk op zaterdag 2 april
is voor iedereen die wil komen plaats
voor lachen en plezier tijdens de
cabaretvoorstelling ‘Happen naar de
Baas’. Het is een humoristische zoektocht naar geluk waarin Walinga nu
eens geen typetje speelt, zoals in zijn
tien andere stukken, maar zichzelf. De
cabaretviering is gratis. Walinga
zoekt zijn geluk onder andere in geld,
loterijen, verboden middelen, spannende plaatjes, muziek en ook in het
christelijk geloof van zijn ouders. In
de show zitten verscheidene liedjes
die op zijn cd ‘Wie ben jij’ staan. In
‘Happen naar de Baas’ probeert de
cabaretier op allerlei manieren zijn
geluk te beproeven. Het gaat onder
meer over verlangens. Uiteindelijk
ontdekt de cabaretier waarom de
hoofdpersoon van ‘er loopt een man
over het water’ de mensheid vergeleek met vissen. Jezus riep immers

zijn volgelingen op om ‘vissers van
mensen’ te worden. Ruurd Walinga
probeert verscheidene mensen aan
de haak te slaan. Ook al voelt
iedereen zich een visje in het water,
dat het verfrissend is om eens boven
water gehaald te worden, zal de
cabaretier bewijzen. De cabaretprogramma’s van Walinga in kerken zijn
altijd verrassend en geven veel stof
tot napraten. Het is niet alleen voor
gelovigen interessant, maar ook voor
bijgelovigen en ongelovigen.
Walinga snijdt thema’s aan die alle
mensen bezighouden. De voorstelling begint zaterdag 2 april om 18.30
uur in de Dorpskerk aan de Kanaalstraat. Toegang vrij.

Ruurd Walinga brengt ‘Happen naar de
Baas’. Foto: David van der Schaaf
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Werk van amateurkunstenaar
Carry Bijlo in De Oude Veiling
Aalsmeer - Vanaf zaterdag 2 april
toont Carry Bijlo haar schilderijen in
de foyer van De Oude Veiling. Nadat
Carry was gestopt met werken binnen
het onderwijs, is zij zich gaan richten
op het maken van schilderijen. Ze
maakt gebruik van diverse technieken, zoals aqualeren, pentekenen
en olieverf. Carry’s werkt komt nu
voor twee maanden in De Oude
Veiling te hangen en u bent van harte
welkom om dit werk te komen
bewonderen. Haar schilderijen zijn
ook te koop en het geld wat Carry
hiermee ophaalt komt geheel ten
goede aan de organisatie House of

Animals, opgericht door Karen
Soeters. House of Animals zorgt dat
misstanden met dieren zo veel mogelijk onder de aandacht van de landelijke media worden gebracht en richt
zich op het beschermen van dieren
over de hele wereld. Momenteel is
deze organisatie ook actief in
Oekraïne waar ze zich ontfermt over
de achtergebleven dieren. Belangstellenden worden uitgenodigd de officiële opening bij te komen wonen op
zaterdag 2 april om 16.00 uur in foyer
van De Oude Veiling aan de Marktstaart 19. Carry exposeert tot en met
zondag 29 mei. De Oude Veiling is op

BOB IN DE BOVENLANDEN
De merel van de lente

werkdagen open voor publiek. Ook
exposeren als amateurkunsteraar in
De Oude Veiling? Neem dan contact
op via info@cultuurpuntAalsmeer.nl

ontdekken. De stichting Oud Aalsmeer heeft de film ontvangen van Jan
Pannekoek en Wim Roodenburg. Dick
P. van der Zwaard heeft de film
opnieuw gemonteerd en voorzien van
muziek. Stichting Oud Aalsmeer
vertoont iedere maand een historisch
film op de website www.stichtingoudaalsmeer.nl. De films zijn
afkomstig uit verschillende verzamelingen en zijn geschonken aan Oud
Aalsmeer. Aan het bekijken zijn geen
kosten verbonden.

istoris e fil in a ril over de
activiteiten van het Witte Kruis
Aalsmeer - De film van de maand
april is ‘De Witte Kruis film’, gemaakt
door M.L. de Boer en start met de
oprichting van het Witte Kruis in 1892
en laat de verdere ontwikkeling van
deze vereniging zien. De nadruk
daarbij ligt op de activiteiten die voor
de Aalsmeerse gemeenschap werden
georganiseerd. Kennis kan gemaakt
worden met het verwerken van ijs uit
de Poel voor gebruik door de zieken.
Verder zijn beelden uit de jaren voor
de Tweede Wereldoorlog te zien van

onder andere het badhuis in het Witte
Kruis gebouw aan de Hortensialaan,
ziekentransport aan de Uiterweg via
het water en de kraamzorg, het
consultatiebureau en de moedercursus. Daarbij is er ook aandacht voor
het bestuur en haar activiteiten en de
collectes die met enige regelmaat
georganiseerd werden om ervoor te
zorgen dat de vereniging kon blijven
functioneren. In de film komen vele
Aalsmeerders voor en wellicht dat u
uw ouders of grootouders kunt

Tweemaal op TV Aalsmeer
De film wordt in april ook tweemaal
op TV Aalsmeer uitgezonden.
Vrijdag 8 april is de eerste vertoning
vanaf 11.00 uur. Een dag later,
zaterdag 9 april, is de film nogmaals te
zien vanaf 13.00 uur. Deze uitzendingen worden vooraf gegaan door
een inleidend interview met een
medewerker van Oud Aalsmeer op
zaterdag 2 april. Het interview door
presentator Jan van Veen is te beluisteren op zowel Radio als TV Aalsmeer
tussen 12.00 en 13.00 uur. TV Aalsmeer is bij abonnees van CAIWAY te
vinden op kanaal 12 en bij gebruikers
van KPN/XS4ALL/Telfort op kanaal
1389.

Genieten van de bloesembomen in Kudelstaart-Zuid. Foto: Rob Gaarenstroom

Bloesembomen in
Kudelstaart en Oost
volop in bloei
Aalsmeer - Om mooie bloesem te
zien hoef je niet naar het bloesempark in het Amsterdamse Bos in
Amstelveen te gaan, maar gewoon
naar Kudelstaart Zuid of naar NieuwOosteinde. Hier staan de bloesembomen volop in bloei. Prachtig om te
zien en te bewonderen. En hier is alle
ruimte voor, zowel in Kudelstaart als
in Nieuw-Oosteinde geen bussen vol
toeristen... Wacht echter niet te lang
met een kijkje nemen, voor de bloesems zit de bloeiperiode er bijna op!

Aalsmeer - De voordeur staat
open. Ah, ik hoor een merel zingen
op zijn vaste plek boven in de grote
eik. Als je een merel hoort, kijk dan
boven in een boom, meestal zitten
ze op een hoge tak. Merels zijn mijn
favoriete zangvogels, hun klank is
emotie en voelt als lente. Sommige
merels imiteren andere vogels. Zo
ook de merels bij ons in de tuin. Zij doen bijvoorbeeld koolmeesjes,
pimpelmees, zanglijsters, roodborstjes na, maar ook elkaar. Waarschijnlijk
slapen ze niet veel. Heel vroeg, als een van de eerste zangvogels
beginnen zij hun concerten. Een mooie aanleiding om een column te
gaan schrijven...
Boulevard
Ik loop naar het eind van de strekdam waaraan wij wonen bij Fort Kudelstaart. Uitgerust met pen, papier en een groot plaid ga ik zitten aan de
waterkant bij de ingang van de jachthaven. Het uitzicht op de Grote Poel,
deze vroege voorjaarsmiddag, vervangt in één keer het donkere van de
winter voor een gelukmakend lentegevoel. Een spiegelglad wateroppervlak weerkaatst de frisblauwe hemel. Een eenzaam sloepje in de verte laat
wat kringels achter op het water en pruttelt langzaam richting de watertoren; de watertoren als middelpunt van de Aalsmeerse boulevard. Wat is
het mooi geworden; het grote strand met de organisch ontworpen
wandelpaden, zitjes, barbecue plekken en trappartijen. Het is een plek die
uitnodigt voor een heerlijke dag aan de Westeinderplassen. Aan de overkant van de Poel maken vergane, bruine, zwarte en grijze kleuren plaats
voor een waas van fris-groen, rood en oker. Een uitzicht waar je vrolijk van
wordt. Achter mij op het Fort is Franke van Stichting MEER Groen met
een groep leerlingen van Yuverta de Groenstrook, zaailingen aan het
oogsten. Zaailingen van de diversiteit aan bomen en struiken die op het
Fort groeien. Martijn van het Zeilfort Kudelstaart heeft duizenden zaailingen aan Aalsmeerders weggegeven ter compensatie voor bomen die
gekapt moesten worden op het fort. Aalsmeer wordt zo steeds groener,
groener en groener. Hopelijk zal de bouw van Zeilfort Kudelstaart binnenkort starten, het gaat een aanwinst worden voor het watersportgebied.
Verzadigd
Het is bijna vijf uur, de opkomende kilte verraadt dat het nog maart is.
Een lichte zeedamp laat het water, de horizon en de hemel samensmelten
tot een dromerig geheel. De stilte van de komende avond wordt voelbaar,
avondgeuren beginnen zich te verspreiden. In de rust die ontstaat wordt
het getjilp van vogels dominanter. In boomtakken boven mij zitten,
tussen de bijna uitkomende knoppen, wilgenkatjes en elzenproppen, een
paar koolmeesjes te zingen, ik wist niet dat ze zo mooi konden fluiten.
Hun warm-gele borstpartijtjes gaan hevig op en neer. Een roodborstje
doet zijn best boven het fluitconcert van de koolmeesjes uit te komen,
het lukt hem aardig. Twee zwarte kraaien komen aanvliegen, landen met
veel bravoure, zien mij en vertrekken weer. Ik hoor wat geritsel achter mij
en draai me om. Een merel-paartje zit op een verrotte boomstam het
avondeten te verorberen: wat slakjes, wormen, insecten en bodemdiertjes uit en om de stronk zijn hun
diner. Het vrouwtje is volgens mij
verzadigd en hipt op een hekje
iets verderop. Zij schudt haar
veren op en schikt ze weer netjes
op haar lijfje, rustig wacht ze af
wat er gaat gebeuren. Het
mannetje gaat in op haar avances,
laat het eten voor wat het is, vliegt
op het hekje en wipt voor een
luttel moment op haar rug, hipt
weer op het hekje en vliegt daarna
weg. Zij volgt hem de koude schemeravond in, totaal verzadigd....
Voorjaarsreacties?
bob.plaswijk@planet.nl

Lezing bij Viva Aquaria over
e editie naar Colu bia

Drukte in het Bloesempark Amstelveen. Foto: VLN Nieuws, Laurens Niezen

Aalsmeer - Op maandag 4 april organiseert Viva Aquaria eindelijk weer
een gezellige avond in buurthuis
Hornmeer aan de Dreef 1. Afgetrapt
wordt met een heel mooie lezing van
Hans Kiers over een expeditie naar
Columbia, georganiseerd, door de
bekende fabrikant van aquariums en
toebehoren JBL. Hans is ook keurmeester van de Nederlandse Aquaruimbond NBAT en werkt bij de
grootste importeur van tropische

vissen in Nederland Ruinemans. Het
doel van deze reis was om te zien en
te onderzoeken waar en hoe veel
vissen, die in aquariums zwemmen,
ook in de natuur leven. Tevens werd
een aantal plaatselijke exporteurs
bezocht. De avond in buurthuis
Hornmeer begint om 20.00 uur, de
toegang is gratis en iedereen is van
harte welkom. Meer weten over Viva
Aquaria? Neem dan contact op met
de Carel Keim via 0297-343854.
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Slimme verkeerslichten bij Royal
FloraHolland voor vrachtverkeer
Aalsmeer - In de Connected Transport
Corridor (CTC) Amsterdam zijn sinds
kort drie slimme verkeerslichten actief
richting bloemenveiling Royal FloraHolland Aalsmeer. Het vrachtverkeer
krijgt dankzij de slimme verkeerslichten eerder of langer groen op de
N201, bij de op- en afritten van de A4,
en op de N231, bij de ingang van het
veilingterrein. Naast tijdwinst betekenen de slimme verkeerslichten milieuwinst: door minder af te remmen en
op te trekken besparen transporteurs
brandstof en vermindert de
CO2-uitstoot en geluidshinder in de
omgeving.
Verduurzamen
Vrachtwagens op de N201 en de N231
krijgen dankzij de drie nieuwe slimme
verkeerslichten van de provincie eerder
en/of langer groen op voorwaarde dat

de verkeerssituatie het toelaat. Omdat
CTC Amsterdam Westkant onderdeel is
van een landelijk netwerk van regionale corridors, heeft de bloemenveiling
in Aalsmeer met deze iVRI’s nu ook een
aansluiting op de al bestaande CTCcorridor richting de veilinglocatie in
Naaldwijk. COO Leendert-Jan Plaisier:
“We zijn erg enthousiast over die
aansluiting. Hiermee wordt een
belangrijke bijdrage geleverd aan het
verduurzamen van bloementransport
van en naar onze locaties.”
Veilig en efficiënt
CTC Amsterdam Westkant is onderdeel
van een landelijk netwerk van regionale corridors en is opgezet door het
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, wegbeheerders (provincie
Noord-Holland en gemeenten),
vervoerders en logistiek dienstverle-

DE SCHIJNWERPER OP...

Eva Vrieze-Gyzin:
“De zorg is heel boeiend”
Door Truus Oudendijk

ners en Amsterdam Logistics. CTC
Amsterdam Westkant richt zich met
name op een schoon, veilig, betrouwbaar en efficiënt goederenvervoer van
en naar de MRA-ports (luchthaven
Schiphol, haven van Amsterdam en de
Greenport en bloemenveiling).
De provincie Noord-Holland installeert
dit jaar in totaal twaalf slimme
verkeerslichten (intelligente verkeersregelingsinstallaties: iVRI’s) op drukke
kruispunten in de corridor CTC
Amsterdam Westkant. Meer weten over
CTC Amsterdam Westkant? Kijk dan op
de website: AmsterdamLogistics.nl.

Aanschuiftafel in Bibliotheek
met architect Dirk Postma
Door Janna van Zon
Aalsmeer - Zaterdag 9 april organiseert Het Huiskamermuseum in
samenwerking met de bibliotheek
een aanschuiftafel in de bieb. Architect Dirk Postma - werkend en
wonend in Aalsmeer - vertelt aan de
hand van beeldmateriaal over zijn
fascinatie voor Het Schip, een
bijzonder woongebouw in
Amsterdam. Daarnaast toont hij hoe
de Amsterdamse School zich
verhoudt ten opzichte van de
abstracte vormgeving van De Stijl
waarvan Mondriaan en Rietveld wel
de meest bekendste namen zijn.
Toevallige ontdekking
Eigenlijk was Het Schip een toevallige ‘herontdekking’, mede gevoed
door zijn belangstelling voor het
werk van Martijn Zandberg. Postma
zegt er zelf het volgende over: “Na
een bezoek aan een recent opgeleverd woningbouwproject in de
Spaarndammerbuurt in Amsterdam
waar Martijn Sandberg zijn kunstwerk in geïntegreerd heeft, liep ik
daar nog even rond en stuitte op Het
Schip van Michel de Klerk. Een
monument uit de periode van het
begin van de sociale woningbouw en
het icoon van het gedachtegoed van
de ‘Fantasievollen’ zoals de archi-

tecten van de Amsterdamse School
zich zelf noemden. Bakstenen lijken
van rubber, niets is qua vorm onmogelijk in dit prachtige voorbeeld van
versteend expressionisme! Mijn reis
eindigt nota bene in Aalsmeer, waar
wij in ons dorp ook twee prachtige
voorbeelden van deze architectuurstroming kunnen aanschouwen.”
Interessante omweg
Architect Dirk Postma heeft een interessante omweg gemaakt voor hij
uiteindelijk ging studeren aan de
Academie voor Bouwkunst in
Amsterdam. “Scheepstimmerman dat
leek mij wel wat. Maar daarvoor moest
ik naar een opleiding in Rotterdam en
bovendien had ik de juiste leeftijd nog
niet. Dus dat ging het niet worden.” Op
de MTS afdeling bouwkunde werd hij
gegrepen door bouwkunde en architectuur. Vervolgens stapte hij over
naar de HTS. “Ik ging stage lopen bij
een constructeur, aannemer en bij een
architect. Zo kreeg ik de kans te
ontdekken welke richting mij het
beste lag. Na de stageperiodes ben ik
afgestudeerd op architectuur met als
afstudeerproject; het ontwerpen van
een basisschool.” Postma ging werken
bij architectenbureau Joop van Stigt.
“Ik was mij er toen nog niet volledig
van bewust aan welk belangrijk
project ik werkte, de renovatie van de

Sinterklaas bingo in Studio 5
Aalsmeer - Op zaterdag 4 juni gaat
het dan toch gebeuren. De al diverse
malen uitgestelde Sinterklaas bingo

gaat plaatsvinden. Niet een beetje
raar, zo’n Sinterklaas bingo in juni?
“Nee hoor, alle plannen liggen al

P.L.Takbuurt.” Postma wilde echter
verder en koos voor de avondopleiding van de Academie voor Bouwkunst. “Toen ik daar begon, was dat
aan het einde van de democratisering
periode. Ik ben opgeleid met als
motto: ‘vorm volgt functie’. Bij aanvang
was ik niet zo bezig met de vormtaal
van de architectuur. Het was meer het
ontwikkelen van eigen creativiteit,
stijl, handschrift. Ik kreeg de tijd om te
rijpen. Het eerste jaar was opvang het
tweede jaar oriëntatie.” Na het
afronden van de Academie, die zeven
jaar in beslag nam, is Dirk Postma in
1985 voor zichzelf begonnen. Dirk
vertelt u over deze reis bij de
Aanschuiftafel op 9 april aanstaande
van 16.30 tot 17.00 uur in de bibliotheek van Aalsmeer in de Marktstraat
9. Gezien het bijzondere karakter van
deze aanschuiftafel en het beperkte
aantal stoelen worden belangstellenden verzocht zich aan te melden
per mail: nackwach@tiscali of telefonisch via: 06-12299254

twee jaar klaar, iedereen heeft er zin
en wij kunnen zelf eerlijk gezegd ook
niet wachten”, vertelt Henk van
Leeuwen namens Stichting Sinterklaas in Aalsmeer.
De Sinterklaas bingo wordt
wederom gehouden in Studio 5 van
Studio’s Aalsmeer. Zaterdag 4 juni
gaan de deuren open vanaf 19.30 uur
en om 20.30 uur wordt gestart met
de eerste bingo-ronde. Ook dit jaar
gaat een groot gedeelte van de
opbrengst naar het Emma Thuis
Team. De voorverkoop van de
kaarten is op vrijdag 8 april vanaf
20.00 uur in café Vleghaar in de Chrysantenstraat. Kaarten kosten 20 euro
per stuk en per persoon kunnen
maximaal zes kaarten gekocht
worden. Het is tijdens de voorverkoop ook al mogelijk om consumptiemunten aan te schaffen.

Aalsmeer - Eva Vrieze-Gysin woont al 27 jaar naar volle tevredenheid in
Kudelstaart. Ze is wijkverpleegkundige bij Amstelring en dat is volgens
haar het boeiendste beroep dat je kiezen kunt. “Ik ben van oorsprong Zwitsers en heb ook nog steeds een Zwitsers paspoort. Mijn man Jan en ik
hebben elkaar in Israël leren kennen, hij ging er in 1978 heen ter vervanging van zijn dienstplicht, ik in 1979. Ik had mijn zorgopleiding afgerond en
vroeg mijzelf af: wil ik dit wel mijn hele leven blijven doen? Zo denk je als je
twintig bent. Israël heeft mij altijd geboeid. Bij mijn oma las ik een advertentie voor een werk- en studiejaar in Israël. Dat leek mij leuker dan een
Kibboets, waar je in die tijd al wat negatieve dingen over hoorde. Het ging
om Nes Ammim, een organisatie in de zestiger jaren opgericht door de
pioniers dr. Johan Pylon en Jacob Bernarth, met het idee het gesprek
tussen Christenen en Joden weer aan te gaan zonder missionaire
gedachten. Ze hadden in het noorden van Israël een nederzetting
gebouwd. We waren een groep van dertig deelnemers die ze ook nodig
hadden in de rozenkwekerij. In de avonden en weekenden werden er seminars gegeven. De organisatie heeft een gestage groei doorgemaakt, er
werkten ook veel gezinnen uit diverse landen in Europa. We hebben er een
hele goede tijd gehad, en zijn er uiteindelijk veel langer gebleven dan een
jaar. Na wat omzwervingen zijn we weer terug naar Nederland gegaan.
Kort daarna kreeg Jan een baan aangeboden via de veiling om twee jaar in
Israël te werken, dat hebben we gedaan, ons eerste kind is er geboren,
maar na die twee jaar hebben we ons definitief in Nederland gevestigd.”
Mariska vertelde dat je je steeds verder ontwikkelt, heb je een
bepaalde opleiding gevolgd?
“Om onder de mensen te komen wilde ik gaan werken, maar mijn Zwitserse diploma verzorgende kon ik hier niet zo maar toepassen. Toen ben ik
in de huishouding gaan werken in het Seringenpark. Dat ging in die tijd
nog via de Gisda. Het was hartstikke leuk, mensen waren heel blij en dankbaar en de geschiedenis van Aalsmeer ontplooide zich voor mijn ogen.
Maar ik merkte al snel dat ik toch de zorg wilde. Ik ben dezelfde opleiding
in Nederland gaan volgen en omdat het voor mij bekende materie was
ging het mij fluitend af. Daarna heb ik niveau 4 gedaan en dat ging ook
prima, maar toen het zelfsturende teams werden en we zelf gingen indiceren veranderden de eisen. Je moest een hbo diploma hebben. Dat ben ik
toch maar gaan halen, want ik vond het werk veel te leuk. Het betekende
drie jaar studeren, maar Amstelring was er heel positief over, ondanks mijn
leeftijd. Het heeft bloed, zweet en tranen gekost, maar het was heel
boeiend en dankzij medewerking van man en kinderen heb ik het gehaald.
Nu begeleid ik met veel enthousiasme stagiaires, ik vind het belangrijk om
de passie voor de zorg door te geven.”
Wat vind je van de zorg?
“De zorg is heel boeiend, maar mensen zien vaak niet wat er allemaal
achter schuil gaat. Er is veel veranderd in de zorgcentra. Als iemand 96 is en
hij wil graag naar een verzorgingstehuis, komt hij er niet zomaar in. Er moet
eerst sprake zijn bedlegerigheid of sprake zijn van dementie in gevorderd
stadium. Aan het toekennen van een zorgzwaartepakket voor opname
zitten zwaardere criteria. Er is een gat ontstaan tussen de huishoudelijke
zorg en de medische zorg. Voor het doen van boodschappen, de was en
eten koken, zijn we afhankelijk van vrijwilligers en particuliere organisaties.
Maar het wordt schaarser. En dan hebben het nog niet eens over de leuke
en gezellige dingen die nodig zijn om het leven een beetje aangenaam te
maken.”
Ontmoedigt het je?
“Nee, dat niet, het daagt nog steeds uit om de juiste bronnen te vinden. Er
is een overleg opgericht door de ouderenalliantie, waarbij we iedere zes
weken met eerstelijns disciplines bij elkaar komen om te kijken hoe we
kunnen anticiperen op de behoeftes. Mijn specialisme is palliatieve zorg; Ik
vraag cliënten naar hun wensen wat betreft de behandeling, geef voorlichting. Wensen zij nog een ziekenhuisopname, willen zij thuis blijven, hoe
denken zij over het laatste stukje leven. Ik zie dat mensen vaak hun
grenzen verleggen. Ik wijs ze erop dat ze recht van spreken hebben en dat
wij niet diegene zijn die het voor het zeggen hebben.”
Wie wil jij volgende week in de Schijnwerper zetten?
Ben Schoenmaker, bedrijfsjurist, ik wil graag van hem weten waarom hij
buurtbemiddeling en bemiddeling in het algemeen zo belangrijk vindt.
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De bosvruchtentaart gaat uit het assortiment, maar uiteraard blijf bakkerij Vooges
een uitgebreid assortiment aan brood en banket aanbieden, ook voor de Paasdagen.

Bakkerij Vooges haalt iconische
bosvruchtentaart uit assortiment
Aalsmeer - Een heerlijke harde
wener bodem, bosvruchten, banketbakkersroom en verse slagroom

afgedekt met een heerlijke marsepein topping - de kenner weet gelijk
dat het hier het bosvruchtentaartje

Sander Voorn reikt eerste doosje van ‘t Blauwe Hert uit aan Tommy van Os.

Brouwerij ‘t Blauwe Hert is terug
Aalsmeer - Zes jaar geleden trok de
Aalsmeerse bierbrouwerij nog de
stekker nog uit de commerciële activiteiten. Nu in 2022 is Brouwerij ‘t
Blauwe Hert terug van weggeweest.
Al in 2014 kwam er een commercieel
bier op de markt. Dit werd door de
oprichters zelf gebrouwen bij een
grote, professionele brouwerij. De

bieren ‘Bronstig’ en ‘Hinde’ vonden
ruim twee jaar lang gretig aftrek
onder het bierdrinkende publiek. Ook
buiten Aalsmeer werd de roep om
bier van ‘t Blauwe Hert steeds groter.
De vraag nam toe en tegelijkertijd
ervoeren de mannen van de brouwerij een aantal grote tegenslagen.
Op het moment dat vriendschappen

Brigitte Barlage: “Zaai is een
prachtig cadeau”
Door Janna van Zon
Aalsmeer - Wie denkt dat tegenwoordig een huis ‘zichzelf’ wel
verkoopt, maakt een denkfout.
Brigitte Barlage van BBS legt uit
waarom. “Bij negen van de tien te
koop aangeboden woningen op
Funda zie ik in meer of mindere mate
verbeterpunten die het huis nóg
aantrekkelijker kunnen maken. Met
verkoopstyling help ik het huis optimaal te presenteren, hetgeen altijd
meer kijkers en betere aanbiedingen
oplevert van potentiële kopers. En
daar is het de verkoper toch om te
doen. Mijn credo is het creëren van
rust, ruimte en sfeer.”
Als kind al maakte Brigitte plattegrondjes en gooide wekelijks haar
kamer om, tot wanhoop van haar
moeder. Ook in de latere huizen waar
zij woonde hield zij van veranderen.
“Maar waarom ik de opleiding
huisstyling heb gevolgd en afgemaakt, heeft ook zeker te maken met
wat ik op Funda zag. Ik keek soms
met gekromde tenen, ik wist dat het

zoveel beter kon. Die eerste indruk is
heel belangrijk! Tenslotte gaat het er
toch om dat jouw huis opvalt en dat
de verkoop maximaal financieel
voordeel oplevert. Ik vind het zonde
als men kansen laat liggen en het is
mijn missie de verkopers daarin te
ondersteunen.” Brigtte gaat verder:
“Een huis verkopen brengt veel stress
met zich mee. Het is lastig om je
eigen huis en inboedel door de ogen
van anderen te zien. In de loop der
jaren is het huis voller geworden en
een verhuizing dwingt je om eens
flink door de spullen te gaan en te
bepalen wat er wel en niet mee
hoeft. Maar hoe doe je dat? Daarom
is het goed om je door een specialist
te laten adviseren. Voor de
verkoopstyling gebruik ik de eigen
meubels en accessoires. Soms zijn
mensen in eerste instantie wat terughoudend, maar wanneer ik aan de
hand van een adviesrapport en
checklist laat zien wat ik bedoel, dan
zien en ervaren zij ook het positieve
effect. Alles is bespreekbaar. Ik kan
mij heel makkelijk verplaatsen in de

van bakkerij Vooges betreft. Deze
allemansvriend doet het al jaren
goed in de winkels door de heerlijke
smaak, maar ook de toegankelijke
prijs.
Helaas kan bakkerij Vooges de taart
niet meer aanbieden zoals ze dat
graag wil: een taartje van hoge
kwaliteit en tegelijkertijd toch scherp
geprijsd. Met alles wat er in de
wereld gaande is, worden ingrediënten duurder. “Willen we dit taartje nog
aanbieden, dan doen we af aan de
kernwaarden waar het taartje voor
staat. We hebben dus met pijn in ons
bakkershart besloten het taartje uit
het assortiment te halen. Wel gaan
we zorgen voor een waardige
opvolger. We staan natuurlijk open
voor suggestie”, aldus Jasper Engel,
van Bakkerij Vooges.
Aankomend weekend is het taartje
voor het laatst te verkrijgen en om
gepast afscheid te nemen is deze
komende vrijdag en zaterdag in de
aanbieding voor slechts €7,95.

onder druk kwamen te staan, werd er
besloten te stoppen op het hoogtepunt in 2016. Sindsdien heeft Sander
Voorn, de huidige heroprichter van ‘t
Blauwe Hert, de tijd genomen om na
te denken over het avontuur dat
eigenlijk zo abrupt eindigde. Door de
Nederlandse bieropleiding te volgen
bij StiBON is hij inmiddels Internationaal Biersommelier. Een heuse titel
die met trots gedragen wordt. Door
de kennis die is opgedaan en de nog
altijd enthousiaste reacties van voormalige klanten, is besloten de draad
weer op te pakken. De eerste bieren
‘Bronstig’ en ‘Hinde’ zijn dan ook
vanaf nu weer in de regio verkrijgbaar. Met het vestigingsadres in
Nieuw-Oosteinde vond de brouwerij
bij Tommy’s Fresh Foods aan het
Poldermeesterplein een trouw
verkooppunt. “De diverse gerechten
en hapjes die Tommy’s verkoopt zijn
vaak mooi te combineren met de
bieren van ‘t Blauwe Hert”, aldus
Sander. Het officieuze eerste doosje
‘Bronstig’ en ‘Hinde’ werd afgelopen
week dan ook met trots overhandigd
aan Tommy van Os.

verkoopsituatie en gemoedstoestand
van de verkoper.” Het ontstane
vertrouwen in deze stressvolle tijd is
soms zo groot dat Brigitte ook het
verzoek krijgt te komen adviseren in
het nieuwe huis. Een groter compliment kan zij niet krijgen. “Zaai is voor
de startende ondernemers een
prachtig cadeau van de gemeente.
Wij krijgen zoveel kennis en tools
aangereikt waarmee je op eigen
wijze kunt bouwen aan de toekomst
van jouw onderneming”, aldus
Brigitte tot slot. Neem voor meer
informatie contact op met Kirsten
Verhoef (project organisator) via
0297-633182 of stuur een mail naar:
kirsten@syltsupport.nl

Aantal producten met Fairtrade
keurmerk neemt toe
Aalsmeer - Het aantal producten
met het Fairtrade keurmerk neemt
alsmaar toe. Veel producten zijn te
koop via de Wereldwinkels en de
supermarkten. Toch er komen ook
meer zaken bij, zoals drogisterijen,
slijterijen, kledingboetieks, textielzaken en bloemenwinkels en vindt
verkoop via de groothandel plaats.
Mensen waarderen duurzame
producten steeds meer en zijn bereid
deze te kopen en te gebruiken, ook
inwoners van Aalsmeer.
Fairtrade producten zijn vaak biologische geteeld en met sociale verantwoording voor de boeren en arbeiders die daarin werken. Zo krijgen
deze mensen in de ontwikkelingslanden een leefbaar loon en een leefbaar inkomen. Er is geen sprake van
kinderarbeid en uitbuiting met lange

dagen werken in een vervuilende
omgeving. Ook kunnen ze ruim hun
gezin onderhouden en de kinderen
naar school laten gaan. Daarnaast
ontvangen ze gezamenlijk nog een
premie waarmee zij bepalen waarvoor dit geld wordt besteed. Met
andere keurmerken wordt dit niet
gegarandeerd. Bij het kopen van
producten zonder het officiële Fairtrade keurmerk hebben de boeren
en arbeiders in ontwikkelingslanden
het nog steeds slecht. De kinderen
van deze boeren kunnen niet naar
school en kinderarbeid komt ook
veel voor.
Dus koop producten met het echte
Fairtrade keurmerk! Meer informatie
is te vinden op de website: www.fairtradegemeenteaalsmeer.nl. Bellen
kan ook: 0297-321509.

Bloemenzegelwinkeliers geven
cadeaubonnen weg!
Aalsmeer - Twintig spaarders
hebben voor de maand maart een
cadeaubon ter waarde van 10 euro
ontvangen van de Vereniging van
Aalsmeerse Bloemenzegelwinkeliers.
Getrakteerd zijn: M. Busstra-Booij uit
Aalsmeer, M. Buskermolen uit Rijsenhout, L.W. Alderden uit Aalsmeer, I.
van de Koppel uit Aalsmeer, familie
Sandifort uit Aalsmeer, Irma uit
Kudelstaart, Y. Maas uit Uithoorn,
mevrouw Van de Polder uit Aalsmeer,
S. Teunen uit Aalsmeer, A.
Verbruggen uit Aalsmeer, familie De

Jong uit Aalsmeer, familie Van Oostveen uit Aalsmeer, M. Heykoop uit
Aalsmeer, M. Eigenhuis uit Aalsmeer,
I. de Koning uit Vinkeveen, K.M. van
der Zwaard uit Aalsmeer, R.L. Wagenaar uit Kudelstaart, familie Van de
Linden uit Aalsmeer, A. Dorrestein uit
Aalsmeer en M. Joore uit De Kwakel.
Het loont om bloemenzegels te
sparen: Een vol boekje levert 2 euro
op en er worden door de bloemenzegelwinkeliers regelmatig cadeaus en
bonnen verloot. Vraag om zegels, u
heeft er recht op!

Eerste heipaal door Ard van Van Klaveren Plant. Foto: www.kicksfotos.nl

Eerste heipaal voor nieuwbouw
Van Klaveren Plant
De Kwakel - Na het slaan van de
eerste heipaal verloopt de nieuwbouw
van Van Klaveren Plant erg zonnig. Een
mooi moment was het slaan van de
eerste heipaal van het nieuwe project
afgelopen week. De bouw van de
nieuwe duurzame kas is begonnen.
Door het mooie weer zijn de bouwactiviteiten in versnelling geraakt.
Binnenkort wordt de kas voorzien van
glas en zal het installatiewerk binnen
voortgezet worden. De kas gaat
vanwege het speciale UV doorlatende
glas duurzaam worden. Ook het
unieke verwarmingssysteem maakt
het project klaar voor een duurzame

toekomst. Van Klaveren Plant streeft
ernaar om voor 100% haar eigen
warmte op te wekken. De nieuwe kas,
die gebouwd wordt, is noodzakelijk
om één van de oudere vestigingen te
vervangen. De nieuwe kas wordt gerealiseerd naast de andere vestiging
(sinds 2008). Komende zomer zal de
verhuizing van de planten naar het
nieuwe onderkomen beginnen. Het
doel van Van Klaveren Plant is om met
het fijne team de mooiste hortensia’s
te blijven telen voor hoveniers,
kwekers, tuincentra en exportbedrijven in de moderne duurzame
kwekerij aan de Hoofdweg 125.
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Leerlingen Yuverta mavo op
bezoek bij Ons Tweede Thuis
Aalsmeer - De leerlingen van het
nieuwe praktijkgerichte vak Economie
& Ondernemen van Yuverta mavo
Aalsmeer doen, door te werken aan
echte opdrachten uit bedrijfsleven of
instellingen, allerlei praktische vaardigheden en theoretische kennis op. Zo

werken zij momenteel aan een
opdracht voor Schreurs Holland B.V..
De leerlingen zijn gevraagd diverse
oplossingen te bedenken en adviezen
te geven op het gebied van
vernieuwde wetgeving rondom het
roken, ideeën voor de vrijgekomen

rookruimte aan te dragen en een plan
voor het vitalisering van het personeel
op het gebied van beweging en
voeding te maken.
De groep die het onderdeel ‘vitalisering van het personeel op het gebied
van voeding’ voor haar rekening
neemt, had contact gezocht met
mevrouw Veerle van Loon (adviseur
Arbo, Gezondheid en Vitaliteit) van
Ons Tweede Thuis om haar advies en
feedback te vragen over de plannen
die deze groep tot nu toe bedacht
heeft en om uit te vinden hoe zo’n
grote organisatie haar eigen personeel
bewust maakt van het voordeel van
een gezonde levensstijl. Na een hartelijk ontvangst op het dienstencentrum
van Ons Tweede Thuis in Aalsmeer en
vele vragen en antwoorden later
keerden de leerlingen weer terug naar
school. Met al de opgedane kennis kan
weer verder gewerkt worden aan het
project, zodat er op 21 april aan
Schreurs Holland B.V. een gedegen en
onderbouwd advies zal worden
gepresenteerd.

Het mag weer: Zaterdag open
dag handelskwekerij Ubink
Kudelstaart - Het mag weer!
Aanstaande zaterdag 2 april houdt
Handelskwekerij Ubink haar (jaarlijkse) open dag. Vanaf 9.00 uur gaan
de deuren open voor publiek en is
iedereen van harte welkom om
60.000 vierkante meter assortiment
aan cactussen en vetplanten te
komen bewonderen en te kopen!
Extra leuk in deze tijd van het jaar is
dat er veel soorten cactussen in bloei

staan. Succulenta Nederland (Koninklijke Nederlandse Vereniging van liefhebbers van cactussen en andere
vetplanten) bouwt ook haar beurs op
bij Ubink. De vereniging biedt zelf
geteelde plantjes te koop aan vanuit
het nabij gelegen pand aan de
Cactuslaan 31 tussen 9.00 en 16.00
uur. De open dag bij Ubink aan de
Mijnsherenweg 20 is eveneens tot
16.00 uur.

plus foto

Wethouder Robert van Rijn, Ingeborg de Jong van Timpaan en Ernest Melssen van
Vastbouw overhandigen de eerste sleutel aan nieuwe bewoonster Sabina Terlouw.

Symbolische eerste sleutel voor
eigenaar nieuwe smartwoning
Aalsmeer - Op 28 maart is de oplevering van de 24 smartwoningen langs
de Zwarteweg in de Hornmeer
gevierd. Wethouder Robert van Rijn,
Ingeborg de Jong (directeur
Timpaan) en Ernest Melssen (Vastbouw) overhandigden de symbolische eerste sleutel aan nieuwe

bewoonster Sabina Terlouw. Het
project bestaat uit 24 betaalbare
smartwoningen, die ontwikkeld zijn
voor de groeiende groep een- en
tweepersoonshuishoudens, zoals
starters en singles. Met prijzen vanaf
199.950 euro vrij op naam kon de
verkoop rekenen op grote

belangstelling.
Voor de 24 woningen hadden ruim
700 kandidaten zich ingeschreven.
Inwoners van Aalsmeer kregen voorrang bij de toewijzing. Zo wordt
voorzien in passende woningen voor
de gemeente. Wethouder van Rijn:
“Voor de gemeente Aalsmeer is dit
een prachtig voorbeeld van waar wij
graag meer van willen. In driekwart
jaar zijn hier door Timpaan en Vastbouw 24 woningen gerealiseerd
voor jonge mensen uit Aalsmeer en
Kudelstaart. Zij krijgen nu de kans
om hier een belangrijke stap te
zetten op de woningmarkt, in een
duurzame woning. Ik wens alle
nieuwe bewoners een hele mooie
toekomst in hun nieuwe huis.”
Ruime woonkamer
De rug-aan-rugwoningen zijn circa
68 vierkante meter groot en hebben
een ruime woonkamer met een open
keuken en één slaapkamer. De
woningen zijn een eigen concept
van Timpaan, dat eerder is gerealiseerd in Ursem en in De Kwakel.
Vastbouw is de vaste bouwpartner
van de smartwoning. Zo blijft de
kwaliteit van de woningen gewaarborgd. Kijk voor meer informatie
over het concept op de website
www.smartwoningen.nl

Kramen te huur voor Geraniummarkt
Aalsmeer - Gelukkig mag de Geraniummarkt dit jaar
weer doorgaan, iets waar waarschijnlijk niet alleen de
organisatie heel blij mee is. Ook menig inwoner kijkt uit
naar deze altijd gezellige activiteit. De markt wordt
gehouden op zaterdag 7 mei, de dag voor

Moederdag, en er is nog een aantal kramen beschikbaar. Hopelijk komt de markt weer vol kramen te staan
en wordt het net als altijd weer een heel gezellige dag.
Wie een kraam wil huren, kan een mail sturen naar:
marktpillie@gmail.com

COLUMN TRUUS OUDENDIJK
Vrijdagavondcafé
Kudelstaart - Drukke werkweek
achter de rug. Hij laat thuis, ik
laat thuis: “Wat eten we
vanavond?” De boodschappen
zijn net bezorgd, de koelkast
staat vol, er is zat om wat
lekkers van te maken. “We
kunnen ook... “, zegt hij. Ik heb
altijd maar een half woord
nodig en pleeg gelijk een telefoontje. “Je moet even aan de bar, maar daarna heb ik wel een tafeltje vrij”,
is de reactie. Tien minuten later schuiven we naar binnen. Het is er
stampvol. Aan de rechterkant zijn tafels aan elkaar geschoven en zit een
groep van zo’n twintig mensen lekker te kletsen en te borrelen. Het is net
een Italiaanse familie uit zo’n zomerreclame. Aan de bar is geen plek meer
vrij. “Neem maar effe een krukje bij het biljart.” We hebben koud plaats
genomen of er schuiven twee meiden aan. “Bij het restaurant aan het
water was het helemaal vol, maar hier mochten we aan de bar wachten”,
zeggen ze. Dat wordt bij ons aan het biljart. Twee zussen uit Sassenheim,
samen een paar dagen op pad. Toerist in eigen land. Ze logeren in een
B&B in Bilderdam en hebben vandaag op de fiets het Bloesempark in
Amstelveen bezocht. Prachtig. Ze troffen er allemaal Japanners aan die
zaten te mediteren onder de bloemenhemel. “Of we in het buitenland
waren”, en “wat is hier nog meer te doen?” Ik praat ze bij over de
Amb8route, de palingvisser, de kaasmakerij, het zeepatelier en de galerie
van Ada. “Waar vinden we die informatie?” Da’s een goeie, geen idee
eigenlijk. “Zoek maar eens op social media”, adviseer ik. En dan is er plek
voor ons aan de stamtafel. Zo’n tafel is multifunctioneel. Ga je er alleen
aan zitten dan durft niemand er meer bij. Maar zet je er een obstakel op,
dan zijn het ineens twee tafels. In dit geval is dat de menukaart, twee
vaasjes met een tulp, een bierkarton en het peper-en-zoutstel. Aan de
andere kant van die barricade zit een gezin met drie jongens. De puber
trekt zijn t-shirt over zijn gezicht, hij moet nadenken. En terwijl vader
zegt: “dat kan hij nooit op”, schuift de middelste een enorm bord met ijs,
slagroom en chocolade naar binnen. Bedelt vervolgens nog om een hapje
bij zijn moeder die net de jongste een paar frambozen van haar eigen
coupe laat proeven. “Toen ik van de derde in verwachting was dachten
we nog: een meisje zou leuk zijn”, zegt ze. “Maar dit hoort bij ons.” Heerlijk
zo’n stoere moeder die vier mannen de baas is. De Italiaanse familie
achter ons blijken de buren te zijn. Althans, de medewerkers van onze
buren, die hier hun galgenmaal houden, want het bedrijf is failliet.
Manlief gaat even met ze bijpraten, want ook wij hebben het als shocking
ervaren dat pal naast ons ineens alles voorbij is. Geen op- en afrijdende
vrachtwagens, geen draaiende koelmotoren of containers vol met
groente en fruit, geen langswandelende jonge mensen tijdens de lunchpauze. Het is er angstwekkend stil en leeg. Ik zie ondertussen dat de cafébaas ogen van voren en van achteren heeft. Hij signaleert alles: hier komt
een tafeltje vrij; daar staat een leeg glas; er komt iemand binnen. Terwijl
hij met de ene hand een borrel inschenkt, plukt hij met de andere bij de
kok, die net met een vol bord de keuken uitkomt, de theedoek van zijn
schouder. Ik weet het nog, al die discussies in de gemeenteraad over al
dan niet een café in Kudelstaart. De voor- en tegenstanders. Het heeft wat
voeten in aarde gehad. Inmiddels heeft het zijn nut en noodzaak ruimschoots bewezen.
Reageren? Truus@oudendijk@gmail.com

Aalsmeer over Hoop zoekt voor
‘De Rustplek’ gastgezinnen
Aalsmeer - Aalsmeer over Hoop
heeft afgelopen woensdag 23 maart
een informatie avond gegeven in de
Oosterkerk. Tijdens deze avond is
meer verteld over het verlangen om
rustplekken te vinden in Aalsmeer en
omgeving. Rustplekken zijn kamers
bij gastgezinnen waar mensen die in
crisis verkeren door echtscheiding,
huiselijk geweld, faillissement
(economisch vluchteling) tijdelijk
onderdak vinden om in die tijd zaken
op orde te brengen. De avond werd
goed bezocht en men was geïnteresseerd in hetgeen verteld en toegelicht werd en daar is de Aalsmeer
over Hoop commissie heel blij mee.
De avond werd verzorgd door Jutta
Hermann namens de Rustplek
Nederland. Zij vertelde duidelijk wat
het inhoudt om gastgezin te zijn. Wat
zijn de voor- en nadelen voor het
gastgezin. Wat zijn de afspraken met
het gastgezin, maar ook met de
eventuele gast. Veel vragen werden

er gesteld en dat was ook de bedoeling van deze avond. Maar hoe nu
verder? Concreet is de vraag: Wie wil
gastgezin zijn? Wie wil zijn huis open
stellen voor een ander die zich in een
kwetsbare periode van zijn of haar
leven bevindt. Het gastgezin hoeft
overigens de gast niet te begeleiden,
daar zorgen andere mensen voor.
Het gastgezin is dus voor hartelijke
opvang, mogelijk een gezamenlijke
maaltij en een luisterend oor.
Nieuwe commissie
Wie wil deelnemen aan een nieuwe
commissie om gezamenlijk een
netwerk van gastgezinnen te vormen
en dit te begeleiden? Een aantal
mensen heeft al hulp aangeboden
maar er is nog veel meer hulp nodig.
Eerst meer weten? Kijk dan op de
website van de Rustplek: www.
derustplek.nl. Of bel met Bernard
Sparnaaij via 06-10149136 of met
Marjo van Leeuwen via 06-30640861.
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Ride or t e Roses is teru : O
aterda 1 oktober in Aals eer

a twee jaar fiets roe PCO
senioren weer o ad

Aalsmeer - Het mooiste fietsevenement van Nederland, de Ride for the
Roses, is terug. Na een aantal
uitstapjes landt ‘de Ride’ op het
oude nest: Aalsmeer. I Care Producties, organisator van het fietsevenement, en Dutch Flower Group (DFG)
slaan de handen ineen voor de
organisatie van de 23e editie. De
Ride for the Roses vindt dit jaar
plaats op zaterdag 1 oktober en
biedt een vijftal afstanden aan, vari-

Aalsmeer - Dinsdag 5 april gaat de
fietsgroep PCOB – Senioren Aalsmeer
weer fietsen! En dat is na twee jaar
best heel bijzonder. En er gaat
gefietst worden door een bijzonder
gebied: de Bovenkerkerpolder. Van
de Gerberastraat gaat het via de
Meerlanderweg en de Nesserlaan
naar de Amstel. Vandaar binnendoor
naar Nes aan de Amstel. Hier wordt
gestopt voor koffie en bijpraten.
Door de Bovenkerkerpolder gaat de
groep weer richting Aalsmeer. In de
polder zijn de weidevogels druk in de
weer. De route is totaal 27 kilometer.
De fietsgroep vertrekt op 5 april om
13.30 uur bij Bacchus aan de Gerbe-

erend van 25 tot maximaal 300 kilometer. Sponsor DFG zal het evenement traditiegetrouw van
duizenden rozen en uiteraard de
finishroos voorzien. Deze worden
aangeboden door rozenkwekerij
Marjoland. Alle donaties komen
honderd procent ten goede aan
KWF Kankerbestrijding. Bedrijven
en particulieren kunnen zich vanaf
nu inschrijven via
www.ridefortheroses.nl.

Onder oek naar transa ties in
Joods vast oed in Aals eer
Aalsmeer – De Gemeente Aalsmeer
wil de onteigening en doorbelasting
van Joods vastgoed tijdens en na
Tweede Wereldoorlog nader onderzoeken. Hiervoor is via het NoordHollands Archief opdracht gegeven
aan het onderzoeksteam van de
Radboud Universiteit Nijmegen,
gezamenlijk met een aantal NoordHollandse gemeenten. Het handelen
van de gemeente na de bevrijding in
het proces van rechtsherstel voor
Joodse inwoners en hun nabestaanden komt ook in het onderzoek
aan bod.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn
in Nederland duizenden panden van
Joodse burgers door de bezetter
onteigend en doorverkocht. Na de
oorlog kregen de teruggekeerde
eigenaren of hun nabestaanden bij
de restitutie in een aantal steden te
maken met langdurige procedures
en soms hoge kosten. De gemeente
vindt het van groot belang om te

onderzoeken of er sprake is geweest
van verwijtbaar handelen door het
toenmalige gemeentebestuur. En of
er bij eventuele misstanden alsnog
gezorgd kan worden voor rechtsherstel voor Joodse inwoners van Aalsmeer en hun nabestaanden.
Verkaufsbücher en kadasterdata
In de zomer van 2020 presenteerden
onderzoeksjournalisten van bureau
Pointer de resultaten van een koppeling tussen Verkaufsbücher (‘vastgoedboeken’) in het Nationaal
Archief en kadasterdata. In deze vastgoedboeken werd de onteigening
van (meestal) Joods vastgoed door
de Duitse bezetter geregistreerd. Het
betrof in totaal 7108 transacties in
225 gemeenten, met een totale
transactiewaarde van 100 miljoen
gulden.
Transacties Aalsmeer
Volgens de Verkaufsbücher gaat het

voor Aalsmeer om twee vastgoedtransacties met vijf panden plus vijf
percelen landbouwgrond. Hiernaar
wordt nu nader onderzoek gedaan.
Tevens wordt licht geworpen op het
handelen van de gemeente in het
proces van rechtsherstel voor Joodse
inwoners en hun nabestaanden. Het
onderzoek loopt naar verwachting
van mei tot en met dit najaar.
Klankbordgroep
Bij het onderzoek worden relevante
partijen, zoals Joodse organisaties,
lokale historici en archivarissen van
de deelnemende gemeenten
betrokken via een klankbordgroep.
Tevens wordt een publieksbijeenkomst georganiseerd voor
geïnteresseerden.
ocht u informatie hebben voor of
geïnteresseerd zijn in dit onderzoek,
dan kunt u dit aangeven door een
mail te sturen naar
historie@amstelveen.nl.

Aalsmeerbaan 3 maanden buiten
ebruik voor root onder oud
Aalsmeer - Schiphol voert van
maandag 4 april tot half juli groot
onderhoud uit aan de Aalsmeerbaan.
Tijdens deze werkzaamheden is de
start- en landingsbaan niet beschikbaar voor vliegverkeer. Dit heeft
gevolgen voor de baaninzet en
daarmee het vliegtuiggeluid in de
omgeving. Omdat de Aalsmeerbaan
’s nachts sowieso gesloten is, heeft
dit geen gevolgen voor nachtvluchten. Aan de Aalsmeerbaan
wordt grootschalig onderhoud uitgevoerd. In de onderhoudsperiode
wordt het asfalt op het grootste
gedeelte van de Aalsmeerbaan
vervangen. Dat is een oppervlakte
van maar liefst 50 voetbalvelden. In
het asfalt komen 1650 nieuwe
ledlampen en wordt 50 kilometer
bekabeling aangelegd.
Op het nieuwe asfalt wordt aan een
totale lengte van 17 kilometer aan
markeringen op de baan geschilderd.
Daarnaast worden deels de hemelwaterputten en –leidingen rond de
baan gerepareerd, gereinigd en
vervangen. De werkzaamheden
worden uitgevoerd in samenwerking
met Heijmans. Al deze verschillende
werkzaamheden zijn zo efficiënt
mogelijk samengevoegd in de drie
maanden groot onderhoud. Door het
onderhoud op deze manier uit te

voeren, hoeft de baan maar een keer
per zeven jaar langdurig buiten
gebruik genomen te worden. Deze
periode van groot onderhoud aan de
Aalsmeerbaan wordt ook meteen
benut door Luchtverkeersleiding
Nederland (LVNL) om het Instrument
Landing System (ILS) van de baan te
vervangen. Een ILS zorgt ervoor dat
vliegtuigen ondersteund worden om
in een geleidelijke hoek te dalen naar
de landingsbaan.
Aangepast baangebruik
De vliegtuigen die normaal vanaf de
Aalsmeerbaan vertrekken of landen
op deze baan, maken in deze periode
overdag gebruik van de Buitenveldertbaan, de Schiphol-Oostbaan en
de Kaagbaan.
De Aalsmeerbaan en de Buitenveldertbaan kruisen elkaar. Tijdens het
groot onderhoud aan de Aalsmeerbaan zijn er van 19 tot en met 26
april en op woensdag 22 juni,
donderdag 23 juni en maandag 4 juli
werkzaamheden aan de kruising met
de Buitenveldertbaan. Daardoor zijn
beide banen in die periode niet
beschikbaar.
Onderhoud taxibaan
Tijdens het groot onderhoud zijn er
ook werkzaamheden aan de taxibaan

die tussen de Kaagbaan en de Aalsmeerbaan ligt. De Kaagbaan blijft
inzetbaar, behalve voor landingen bij
slecht zicht in de periode 16 tot 23
mei. Van 23 mei tot 6 juni kunnen
vliegtuigen geen gebruik maken van
de kop van de Kaagbaan. Er kan
alleen gestart worden op een korter
deel van de baan in zuidelijke
richting.
Een aantal werkzaamheden aan het
ILS kan pas worden uitgevoerd nadat
het groot onderhoud is afgerond. In
de periode van zes weken na afloop
van het groot onderhoud kan hierdoor de Aalsmeerbaan niet in alle
zichtomstandigheden worden
gebruikt als landingsbaan. Hierdoor
kan bij noordenwind de Buitenveldertbaan of Zwanenburgbaan vaker
worden ingezet.
Bewoners met vragen
Voor meer informatie of vragen over
het vliegverkeer en baangebruik
tijdens de werkzaamheden kunnen
omwonenden contact opnemen met
BAS. BAS geeft op de website uitleg
over het actuele baangebruik en
operationele bijzonderheden en is de
plek voor informatievoorziening en
het doen van meldingen over het
vliegverkeer van, naar en op
Schiphol.

Fietsen

rastraat. Er mag een vriend of
vriendin meegenomen worden. Wie
voor het eerst meefietst wordt
gevraagd een berichtje te sturen
naar de organisatie, zodat men in het
restaurant niet voor verrassingen
komt te staan. Telefoon: 06 22350307
of mail naar: jan@westerhof50.nl
Voor de veiligheid dragen een paar
mensen tijdens het fietsen een
oranje hesje. Draag voor uw eigen
veiligheid een fietshelm.
Bij slecht weer gaat de tocht niet
door. Afzeggen is dan niet nodig. Er
gaat in dat geval wel even iemand
naar de Gerberastraat zodat niemand
vergeefs staat te wachten.

et De Pedaalridders

Aalsmeer - Eindelijk weer een positief berichtje van de fietscommissie.
De Pedaalridders gaan weer lekker
fietsen met elkaar. De middagtochten en dagtochten staan weer
gepland. De eerste tocht is
donderdag 7 april. Er zijn enkele
veranderingen doorgevoerd bij de
middagtochten. De deelnemers
krijgen een geel hesje uitgereikt om
de veiligheid en zichtbaarheid als
groep beter te kunnen handhaven.
De 1 euro bijdrage bij de middagtochten blijft gewoon, net als de
gelegenheid om koffie te drinken
met elkaar onderweg (wel voor eigen

rekening). De start is vanaf de
parkeerplaats bij het zwembad aan
de Dreef in de Hornmeer om 13.30
uur. De middagtocht kan ook individueel of met een kennis gefietst
worden. Wel dan voor eigen risico.
Aan deelnemers wordt gevraagd
voldoende afstand te houden tijdens
het fietsen.
De volgende middagtochten zijn op
9 juni en 15 september. Aan de
middagtochten mogen alleen leden
van de OVAK deelnemen. Mee
fietsen? Wordt dan lid van de OVAK.
Kijk voor meer informatie op de
website: www.ovakaalsmeer.nl

Muziek van Kees Markman bij
streekderby FCA en RKDES
Kudelstaart - Op zondag 3 april wordt
vanaf 14.00 uur de derby tussen RKDES
en FC Aalsmeer gespeeld bij de Kudelstaartse sportvereniging aan de Wim
Kandreef. Het zal een gedenkwaardige
wedstrijd worden, omdat RKDES
volgend seizoen naar de zaterdag
verhuist en het dus weleens voor lange
tijd de laatste keer kan zijn dat deze
derby op het programma staat. Om de
wedstrijd extra luister bij te zetten zal
vanaf de rust Kees Markman zorgen
voor muzikale omlijsting. Tijdens deze
middag wil RKDES ook stilstaan bij de
oorlog in de Oekraïne en geld inzamelen voor giro 555. De prijs van een
biertje, flesje wijn en kannetje bier
wordt verhoogd met respectievelijk 20
cent (glas) en 1 euro (kan/fles). Deze
extra opbrengsten worden door RKDES
verdubbeld en overgemaakt aan giro

555 ten behoeve van de hulp aan de
Oekraïne. RKDES hoopt op dorstig
weer en gulle bezoekers, zodat een
mooi bedrag voor dit doel overgemaakt kan worden!
Bingo-avond
Op vrijdag 15 april zijn bezoekers
wederom welkom bij RKDES. Op deze
goede vrijdag organiseert RKDES een
bingo-avond! De ballen rollen vanaf
20.30 en kaarten zijn in de voorverkoop te krijgen bij Slijterij van
Lammeren in Kudelstaart. Een boekje
voor 5 ronden kosten 12,50 euro. Wees
er snel bij: vol is vol en op is op. Het is
een feest om te zien dat, na de beperkingen door corona, met deze evenementen de binding tussen leden, vrijwilligers en de lokale omgeving weer
floreert!

Wielrennen o ka ioens
van it oorn bij W C
Uithoorn - De wielrenners van UWTC
zijn alweer een paar weken actief in de
wedstrijden. Bij clubs in de regio
worden momenteel de regiokampioenschappen verreden en hierin zijn
alweer leuke uitslagen behaald. Bij de
jongste jeugd heeft Tristan Planken uit
Uithoorn dit jaar zijn debuut gemaakt
en ondanks dat hij nog 8 jaar moet
worden heeft hij alle wedstrijden een
podiumplaats gereden. Komende
zondag 3 april kunt u hem en vele
andere UWTC leden op de thuisbaan
rond sportpark de Randhoorn
aanmoedigen. Dan wordt er bij UWTC
in alle categorieën gestreden om het

a

Kampioenschap van Uithoorn. De
jeugd start om 10.00 uur, om 11.30
uur starten de nieuwelingen en dames
en om 13.00 uur zal de laatste groep
van start gaan met sterke deelnemers
in de sportklasse, amateurs, elite, junioren en beloften renners. UTWC lid
Lorena Wiebes heeft bij de dames
alweer een paar overwinningen
gegrepen. Internationaal behoort ze
tot de top en is ze één van de sterkste
sprinters van dit moment. Lorena
heeft dit jaar de GP Oetinge, Ronde
van Drenthe en Nokere Koerse
gewonnen. Ook Lorena doet mee aan
het Kampioenschap van Uithoorn.
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Geitjes Didi en Denise geboren
op de kinderboerderij

Vrijheid centraal in de week van
het openbaar onderwijs
Aalsmeer – Afgelopen week was het
de week van het openbaar onderwijs.
In deze week organiseren basisscholen in Nederland activiteiten
rondom de kernwaarden van het
openbaar onderwijs: gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting. In Aalsmeer en Kudelstaart hebben de
scholen van stichting AURO aandacht
geschonken aan deze belangrijke
bouwstenen van het openbaar
onderwijs. Door de recente oorlog
op Europees grondgebied is na een
zeer lange tijd van vrede te zien dat
de vrijheid van mensen zomaar kan
verdwijnen. Daarom zetten de
scholen dit jaar de kernwaarde vrijheid centraal.
Wat betekent vrijheid in het openbaar onderwijs? Op de AURO-scholen
kun je in alle vrijheid jezelf ontwikkelen als persoon. Dit betekent dat je
moet leren dat jouw vrijheid niet
dezelfde is als de vrijheid van de
ander. Op de scholen leer je in vrij-

heid je mening te vormen en te
uiten. Tegelijkertijd leer je waar jouw
vrijheid eindigt waar die van de
ander begint. De oorlog in Europa
laat op gruwelijke wijze zien dat vrijheid geen vanzelfsprekend begrip is.
Vrijheid kan blijkbaar ineens van je
afgenomen worden. Het is meer dan
ooit belangrijk dat kinderen leren
nadenken over vrijheid. Wat betekent
vrijheid voor hen? Waar houdt mijn
vrijheid op en waar begint de vrijheid
van een ander?

Djembéles op De Zuidooster
Aalsmeer - De jongste leerlingen van
OBS De Zuidooster hebben afgelopen
week getrommeld op een djembé. Juf
Ryanne gaf aan de onderbouw

groepen een superleuke djembéles. De
les was een voorproefje voor de kindermuziekweek, waar De Zuidooster
komende maand aan mee gaat doen.

‘Spring’ in het Poppentheater

Ritmische Gymnastiek: Derde
plaats voor pupillen RDGA

Korfbal: Toch winst VZOD C2 na
spannende wedstrijd

dagen per week geopend (maandag
gesloten). Van dinsdag tot en met
vrijdag zijn bezoekers welkom van
9.30 tot 16.30 uur en op zaterdag en
zondag van 10.00 tot 16.30 uur.

elkaar de vlam van de vrijheid overhandigd. Op deze manier ontstond
er een mooie uitwisseling van de
verschillende betekenissen van vrijheid. Met woorden als “openheid,
democratie, saamhorigheid en tolerantie” laten deze kinderen zien dat
er hoop is voor de toekomst.

Vlam van de vrijheid
In de week van het openbaar onderwijs hebben de groepen 7 en 8 van
OBS Kudelstaart en OBS de Zuidooster en OBS Samen Een aandacht
besteed aan het begrip vrijheid. Na
een discussie over de betekenis van
vrijheid hebben de leerlingen de
vlam van de vrijheid aangekleed met
hun betekenis van vrijheid. De
kinderen van de scholen hebben

Aalsmeer - Zondag 27 maart vonden
de eerste plaatsingswedstrijden
Ritmische Gymnastiek voor groepen
plaats in Friesland. De wedstrijden
werken toe naar een finale later dit
seizoen en een NK in juni. De RDGA
(Rhythmic Dreams Gymnastics
Academy) werd tijdens deze eerste
divisie wedstrijd vertegenwoordigt
door de benjamins Sofia Pipera,
Aleksandra Wodecka en Kaitlene
Aranas. Na een lange periode van

Aalsmeer – De medewerkers en vrijwilligers van kinderboerderij Boerenvreugd hebben er iets langer op
moeten wachten dan voorgaande
jaren, maar afgelopen zondag 27
maart zijn de eerste jonge geitjes
geboren. Moeder Baukje heeft twee
kleine meisjes op de wereld gezet. En
ze zijn leuk, één van de twee kleine
dametjes heeft maanvlekken (witte
vlekken in haar vacht), net als haar
vader. Ze lijkt wel een kleine bambi.
De meisjes hebben de namen Didi en
Denise gekregen. De jonge geitjes
bewonderen, alle dieren bezoeken of
heerlijk spelen in de speeltuin?
Kinderboerderij Boerenvreugd aan de
Beethovenlaan in de Hornmeer is zes

oefenen mochten ze eindelijk afgelopen zondag hun oefening zonder
materiaal tonen aan de jury. Er deden
zeven groepen mee van zes verschillende verenigingen uit Nederland. De
meisjes van RDGA behaalden de
vijfde plaats. Uiteindelijk lagen de
puntenscore van de nummers drie,
vier en vijf heel dicht bij elkaar. De
gymnasten hebben een mooie ervaring opgedaan wat ze vertrouwen kan
geven voor de volgende wedstrijd.

Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 26
maart was het een spannende dag
voor de C2 korfballers van VZOD. De
wedstrijd tegen koploper Achilles C2
stond op het programma. De
wedstrijd begon met een mooie doorloopbal van Faya. Hierdoor werd de
stand 1-0, daarna scoorde Achilles de
1-1. Een tijdje later stond het 2-2 en
bleef het erg spannend tussen beide
teams. VZOD C2 en Achilles C2 gingen
de rust in met een stand van 3-3. Na
de rust vielen de punten maar niet.
Nog drie minuten op de klok en
helaas was het nog steeds 3-3, maar
hier kwam verandering. Lola scoorde
namelijk het winnende doelpunt!
VZOD C2 won dus met een mooie 4-3!

Amstelland - Didi is een eekhoorn.
Eekhoorns springen van tak naar tak.
Dat zegt hun instinct. Maar, wat als je
niet durft? Gelukkig komt eekhoorn
Didi Storm tegen, die helpt haar.
Storm is een hond. Honden zoeken
en speuren. Dat zegt hun instinct.
Maar, wat als je niks te zoeken hebt?
Samen openen Didi en Storm een
detectivebureau: Spring en Speur.
Voor dieren die iets kwijt zijn of
willen weten. Renate en Bo vertellen
met hun poppen, in een speels
decor, op muzikale wijze de avon-

turen van Didi en Storm die vaak in
de clinch liggen met hun instinct. Zij
komen erachter dat het soms goed is
om niet te springen, maar dat je
soms ook gewoon de sprong moet
wagen. De voorstelling ‘Spring’ door
Theater Smoespot is voor iedereen
vanaf 4 jaar op zondag 3 april te zien
in het Amstelveens Poppentheater
om 10.30 uur. Toegangsprijs is 9 euro
per persoon. Reserveren kan via
www.amstelveenspoppentheater.nl,
per mail: info@amstelveenspoppentheater.nl of bel 020-6450439.

Dex: “Mijn papa is piloot”
Aalsmeer - De kleuters van OBS De
Zuidooster hadden geluk. De papa van
Dex is piloot en kwam een presentatie
geven. Hij had zelf een mooi filmpje van

het vliegtuig waarmee hij vliegt
gemaakt. De kinderen waren heel erg
geïnteresseerd en luisterden heel goed.
Leuk dat ouders de klas weer in mogen.
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Handbal: Niet goed gespeeld,
wel winst Green Park DS1
Aalsmeer - De Dames 1 handbalsters
van Green Park speelden afgelopen
zaterdag 26 maart een thuiswedstrijd
in De Bloemhof tegen Hercules DS1
uit Den Haag. Een belangrijke
wedstrijd voor de Aalsmeer Dames, er
moet eigenlijk gewonnen worden
voor lijfsbehoud. Er zit weer leven in
het team en er zijn al goede resultaten geboekt, dus alles is nog mogelijk. Hercules is voor Aalsmeer een
naaste concurrent als het om degradatie gaat. De dames arriveren laat,
zijn maar met zeven, dus zonder
wissels. En dat is best sneu. Toch
respect, want ze komen wel, gewoon
om te handballen, zoals het hoort.
Het heeft alleen een remmende
werking op de Green Park meiden. Er
wordt slap gestart, niets van de beleving van de afgelopen wedstrijden,
gaat Aalsmeer mee in de malaise van
Hercules? Green Park krijgt al heel
snel een penalty tegen en het duurt
lang voordat Aalsmeer via Nanda
Jansma gelijk kan komen. Een vervelende enkelblessure bij de cirkelloopster van Hercules betekent dat ze
met een speelster minder komen te
spelen; dat moet verschil gaan maken,

maar Hercules blijft goed handballen
en na 11 minuten staat het gewoon
5-5. Hercules kan dit niet volhouden,
geen wissels, speelster minder, Aalsmeer komt een beetje op gang. De
dames lopen uit naar een 14-8 voorsprong met rust. Je hebt bikkels, de
cirkelloopster van Hercules, eerder
uitgevallen met een enkelblessure,
komt terug in het veld voor de
tweede helft. Hercules verkleint de
score nog naar 14-9, maar de koek is
daarna wel een beetje op. Aalsmeer
pakt verder door, zonder echt goed te
spelen. En die geblesseerde cirkelloopster staat gewoon heel vervelend
in de weg bij een aantal breaks. Mooi
onderhands schot van Britney brengt
de score naar 22-12, Nanda tekent
voor de einduitslag van 30-17, dat
wordt maandag trakteren. Niet goed
gespeeld, wel gewonnen en heel
belangrijke punten gepakt, maar wat
was het verschil met vorige week? Iets
om met elkaar om over na te denken.
Volgende week naar Veneco, moet
echt de knop weer om! Doelpunten:
Britney Fanger (10), Nanda Jansma (8),
Lisa Hölscher (6), Robin Sahalessi (4),
Noel Reus en Cinthya van Wort (elk 1).

Tiende Amsterdamse Bos Golf
Amstelland - Na twee jaar stilte
vanwege corona wordt dit jaar op
dinsdag 28 juni voor de tiende keer
het Amsterdamse Bos Golf gehouden.
Dit unieke evenement wordt georganiseerd door Rotary Club AalsmeerUithoorn en is inmiddels een begrip
in de regio. Wat maakt het Amsterdamse Bos Golf toernooi zo
bijzonder? In de eerste plaats de
locatie en de bijzondere omstandigheden. Het is de enige mogelijkheid
om in het prachtige Amsterdamse Bos
te golfen. Er wordt in het Amsterdamse Bos nooit gegolfd en de fairways en greens worden éénmaal per
jaar speciaal aangelegd voor dit toernooi. Iedere hole heeft zo zijn eigen
karakter en verrassingen. Het toernooi
staat vanwege de specifieke omstandigheden, ruige fairways en onvoorspelbare greens, bij de enthousiaste
deelnemers van de afgelopen jaren
dan ook bekend als ‘First Amsterdam
Rough Tournament’. De Opbrengst
van het Amsterdamse Bos Golf wordt
altijd geschonken aan een goed doel.
Dit jaar hoopt de Rotary Club een
mooi bedrag over te mogen maken
voor onderzoek naar Fronto Temporale Dementie (FTD). Kenmerken van
deze ziekte zijn de gedragsveranderingen en de taalproblemen die
ontstaan en niet zozeer het geheugen
zoals bij andere vormen van
dementie. De ziekte is progressief en
de overlevingskans is ongeveer 9 jaar
na het ontstaan van de eerste symp-

tomen. Toen vorig jaar door Corona
het Amsterdamse Bos Golf niet door
kon gaan, heeft de Rotaryclub een
digitale veiling georganiseerd voor dit
goede doel met de mooie opbrengst
van 27.500 euro.
Culinaire verrassingen en veiling
Uiteraard staat het 18 holes golf toernooi deze dag centraal. Daarnaast zal
er ook een clinic worden georganiseerd. De golfers worden op verschillende horecapunten in de baan voorzien van eten en drinken. Diverse regionale ondernemers staan klaar in de
baan om u onderweg te laten
genieten van fantastische hapjes en
drankjes. Eenmaal moegestreden
kunnen de deelnemers terecht bij het
clubhuis. Daar zal blijken dat de term
‘19th hole’ een understatement is
voor hetgeen de deelnemers dan de
komende uren nog allemaal te
wachten staat. Een keur aan culinaire
verrassingen en bijpassende dranken
in een gezellige ambiance en feestelijke sfeer. Naast de prijsuitreiking zal
er een veiling worden georganiseerd
waar prachtige kavels worden aangeboden. Dit jaar zal de veiling deels
digitaal gehouden worden in de
weken voorafgaand aan het toernooi.
Wilt u uw steentje bijdragen aan het
Amsterdamse Bos Golf, in welke vorm
dan ook? Neem dan contact op via
info@amsterdamsebosgolf.nl. Deelnemers, belangstellenden en sponsors
worden van harte welkom geheten.

KORT
TALENTENDAG VOOR
HANDBALJEUGD

Foto’s: www.kicksfotos.nl

et een finale voor andballers
Green Park in BeNe League
Aalsmeer – Het is de handballers van
Green Park Aalsmeer net niet gelukt
om de finale te bereiken van de BeNe
League. Van Kembit Lions is in de
laatste halve minuut toch verloren
met 36-37. In de Final Four in Den
Bosch nam koploper Achilles Bocholt
het op tegen Sporting Pelt en won dit
Belgische onderonsje met 29-25.
Hierna stond de wedstrijd Kembit
Lions tegen Green Park Aalsmeer op
het programma. Het publiek werd
getrakteerd op een bijzonder spannende wedstrijd tussen twee ploegen
die aan elkaar gewaagd waren.
Tandje erbij
Rob Jansen maakte het eerste doelpunt namens Green Park/Aalsmeer, al
snel kwamen de Kembit Lions op
gelijke hoogte dankzij een goal van
Jonass Dell. In de eerste tien minuten
gingen de ploegen gelijk op tot aan
4-4. Vervolgens waren het de Lions
die het heft in handen namen. Met
twee treffers op rij werd er een gat
geslagen: 6-4. Door goede reddingen
van keeper Scott de Hoogh konden
de Limburgers deze voorsprong
verder uit bereiden: 12-8. Green Park
Aalsmeer deed er met nog vijf
minuten te spelen een tandje bij en
wist het verschil terug te brengen
naar twee doelpunten. Vaidas Trainavicius bepaalde met een geplaatst
schot de ruststand op 14-12 in het
voordeel van de Kembit Lions.
In de beginfase van de tweede helft
bleef het verschil op rond de twee
doelpunten steken in het voordeel
van de Kembit Lions. Aan beide
kanten vielen goals en stonden de
viziers op scherp. De ploeg van coach
Bert Bouwer wist de achterstand te
verkleinen en scoorde de aansluitingstreffer halverwege de tweede
helft. Vlak daarna kwam de stand in
evenwicht: 24-24. Aalsmeer kwam
met nog tien minuten te spelen voor
het eerst op voorsprong in de
wedstrijd: 26-27.
Verlenging
Een spannende slotfase brak aan.
Doelpunten vielen om en om en het
spel ging gelijk op. Jasper Adams
leek de Kembit Lions de overwinning
te bezorgen, maar Destin van Dijk
schoot in de laatste seconden de

gelijkmaker op het scorebord. Na
zestig minuten spelen stond het
31-31. Met twee keer vijf minuten
werd er verlengd. Doelpunten waren
schaars en de ploegen bleven gelijk
op gaan. Met als resultaat dat het na
de eerste vijf minuten 34-34 stond.
Keepers Scott de Hoogh (Kembit
Lions) en Rene de Knegt (Green Park
Aalsmeer) pakten in de tweede
verlenging de eerste schoten die
werden afgevuurd. Beide ploegen
scoorden twee keer, met nog één
minuut te spelen stond het 36-36.
Een penalty voor Kembit Lions in de
slotseconden bracht de beslissing.
Thomas Dekker bleef rustig en
schoot de bal tegen de touwen en
bepaalde de eindstand op 37-36 voor
de Lions.
Meer geluk
Terwijl de Limburgers de overwinning vierden, was er teleurstelling bij
de handballers van Green Park Aalsmeer. Zo dichtbij de finale, maar net
niet gehaald. “Jammer, we hebben
beiden goed gespeeld, maar Lions
had net iets meer geluk.” Een Green
Park-fan beaamt dit: “Het was een
sterke wedstrijd, beide ploegen
maakten het spannend. Het was een
beetje wie qua tijd het laatste doelpunt zou scoren en daarmee de winst
zou pakken, Lions dus.” De finale
zondag 27 maart was tussen Kembit
Lions en Achilles Bocholt uit België.
Het feestje werd voor Kembit Lions
compleet. De Limburgers wisten lijstaanvoerder Achilles Bocholt te
onttronen met 22-29 en pakten de
BeNe League-titel.
Trots
Voorzitter Mike van der Laarse van
Green Park laat in een reactie weten
trots te zijn op het team en de geleverde prestatie. “Ik heb ze een groot
compliment gegeven. Ze hebben
heel goed gespeeld. Het was een
dubbeltje op z’n kant.” De pijlen gaan
nu gericht worden op het verdedigen
van de landstitel. Zaterdag gaat de
Handbal NL League van start. Eerste
tegenstander voor de Green Park
Aalsmeer Heren is Hurry Up. De
thuiswedstrijd in De Bloemhof begint
om 19.15 uur en uiteraard is publiek
ter aanmoediging van harte welkom.

Aalsmeer - Op zaterdag 2 april
organiseert handbalvereniging
Green Park Aalsmeer een talentenjacht voor jongens en
meisjes geboren in 2007, 2008
en 2009 in sporthal De Bloemhof
aan de Hornweg. Green Park
Aalsmeer is opzoek naar handbaltalenten die een uitdaging
zoeken en graag beter willen
worden in de handbalsport.
Jongens, meisjes, spelers, speelsters, keepers en keepsters zijn
welkom. De talententraining
wordt gegeven door onder
andere trainer en coach Bert
Bouwer en de topspelers Samir
Benghanem en Donny Vink.
Vooraf aanmelden is wel een
vereiste en dit kan per mail via
talenten@hvaalsmeer.nl. Je
ontvangt van Green Park een
uitnodiging en een
entreekaartje voor de avondwedstrijd van Heren 1 Aalsmeer
tegen Hurry Up. De talententraining is van 10.00 tot 12.00 uur.
KOPLOPERS WINNEN BIJ AAS
JEUGDSCHAAKCOMPETITIE

Aalsmeer - In ronde twaalf van
de jeugdschaakcompetitie bij
AAS waren er weinig verrassingen, alle drie de koplopers
wonnen hun potjes. Christiaan
won met wit van Rune, Luuk V
versloeg met zwart Robin en
Luuk B pakte de winst op Bryan.
Wat lager op de ladder won
Maks van broer Sam en Merlijn
van Naksj. Robert, Storm en Rink
waren helaas verhinderd. Daar
drie van de vier leraren extern
moesten spelen, was er in plaats
van les een snelschaaktoernooitje dat door Luuk B werd
gewonnen. Christiaan voert na
deze twaalf ronden de lijst aan
met 9 punten en wordt op de
voet gevolgd door de beide
Luken met elk 8 punten.
Hekkensluiters tot nu toe zijn
Sam met 0 punten en Rink met
één punt. Kijk voor alle uitslagen
en meer informatie over de
stand op www.aas.leisb.nl.
Door Ben de Leur
OUDERENSOOS 55+
IN HET DORPSHUIS

Kudelstaart - Op donderdag 24
maart is het klaverjassen tijdens
de Ouderensoos in Kudelstaart
gewonnen door Huub Bouwmeester met 5172 punten en 2
marsen, op twee is Annie
Buskermolen geëindigd met
5002 punten en 2 marsen en
plaats drie was voor Coby Bouwmeester 4970 punten en 1 mars.
Bij het jokeren was de hoogste
eer voor Jopie de Grauw met
326 punten, gevolgd door
Guusje Kok met 515 punten en
Trudy Knol met 557 punten.
Iedere donderdagmiddag is er
van 13.30 tot 16.30 uur voor
55+ers een gezellige kaartmiddag in Dorpshuis ’t Podium.
Belangstelling? Zowel klaverjassers als jokeraars zijn van harte
welkom. Meespelen mag direct,
maar wie eerst meer informatie
wil kan contact opnemen met
penningmeester Hans van
Schuilenburg via 06-12699009.
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Schakers AAS verpulveren UD
Door Ben de Leur
Aalsmeer - In de 1e klasse Leidse
Schaak Bond was afgelopen vrijdag
de wedstrijd AAS B tegen UD A. UD
staat voor Ultile Dulci, Latijn voor het
nuttige met het aangename. Dat
ging echter voor de sympathieke
gasten niet op. Men was maar met
zes man en ook nog zo sportief om
van te voren dit mede te delen en
ook welke borden leeg zouden
blijven. De Azen pasten, na enige
interne discussie, de opstelling aan
en Henk L en Mladen werden op
bord 2 en 4 geplaatst, waar geen
tegenstander was. AAS begon dus al
met een 2-0 voorsprong die al snel
door Ben uitgebouwd werd naar 3-0.
Computeranalyse toonde aan dat
Ben nog eerder had kunnen winnen,
maar de kwaliteitswinst was ook
voldoende. Het eerste matchpunt
werd binnengebracht door jeugdspeler Ivo die een dijk van een partij
speelde, 4-0 dus. Ondertussen stond

Martin erg slecht, maar een AAS
geeft nooit op. Koen kreeg een remiseaanbod, maar Koen doet niet aan
remises, speelde terecht door en
scoorde de 5-0 en het 2e matchpunt.
Marcel was weer terug in de gelederen en speelde een interessante
partij tegen oud-AAS Berry. Een vrije
a-pion was dodelijk en na een fraai
dameoffer van zwart gaf Berry op.
Hiermee was het 6-0. Ondertussen
had Martin kans gezien om een
tegenaanval te krijgen en jaagde de
witte koning over het bord en mat
was niet meer te vermijden. 7-0
ondertussen! Alleen Willem streed
nog tegen de taaie Jan Borst, maar
langzaam maar zeker kwam zwart
steeds beter te staan en tenslotte viel
ook het achtste punt. 8-0, dat was
lang geleden en in die historische
tijden was het gehele team naar café
Zekveld gesneld om een bierfestijn
aan te richten. Maar de Azen zijn oud
geworden, ruimden alles op en
gingen zeer tevreden naar huis.

Jo de Kruijf wint bij OVAK-soos
Aalsmeer - Woensdag 23 maart was het
Parochiehuis weer open voor het klaverjassoos van de OVAK. Dit keer waren er
22 kaarters aanwezig. Een nipte overwinning was voor Jo de Kruijf met 5577
punten, op de hielen gevolgd door Loek
Pieterse met 5563 punten. Paul van
Aalst wist de derde plaats te veroveren
met 5324 punten. Deze middag is er
best hoog gekaart er waren maar liefst
zes personen die meer dan 5000 punten
behaalden. Afra Koelemeijer bezette de
laatste plaats met 3386 punten. Net
zoals vorige week zijn er weer 25

marsen gespeeld. Maaike en Rita wisten
de meeste marsen te spelen namelijk 3.
De volgende kaartmiddag is woensdag
6 april in het Parochiehuis aan de
Gerberastraat. Aanvang 13.30 uur, het
Parochiehuis is echter al eerder open
zodat even bij gepraat kan worden
onder het genot van een bakje koffie of
thee. De kaartmiddag is alleen toegankelijk voor leden van de OVAK. Ook een
kaartje leggen en nog geen lid? Kijk
voor meer informatie op www.ovakaalsmeer.nl of neem contact op met Ria
Pieterse via 0297-322187.

KORT
WINST VOOR JAN BIJ
DE GELUKSVOGELS

Caitlyn van der Torre, tweede plaats. Foto: Amber Rademaker

Mooie scores voor trampolinespringers SV Omnia 2000
Aalsmeer - Zaterdag 26 maart was
de eerste plaatsingswedstrijd van het
seizoen voor de trampolinespringers
van Omnia. In totaal zijn er drie van
deze plaatsingswedstrijden, waarin
wordt bepaald welke springers per
regio doorstromen naar het Nederlands Kampioenschap op 25 en 26
juni in Ahoy Rotterdam. Trainers en
springers hebben alle reden om trots
te zijn op de geleverde prestaties.
Voor sommige springers was het de
allereerste wedstrijd en voor anderen
was de laatste wedstrijd alweer een
tijdje terug. Charlotte van Aalst,
Lindsey van Dam en Caitlyn van der
Torre sprongen hun allereerste
wedstrijd. Lindsey werd knap derde
in haar categorie 3e divisie Jeugd
Meisjes, Charlotte was met een
verschil van slechts 0,1 vierde in
dezelfde categorie. Finn Kweekel
veroverde met een nieuwe keuzeoefening oefening het goud bij de 3e
divisie Jeugd Jongens. Ook Hannah
Serné werd met een hoge score voor
een super nette oefening eerste bij
de 3e divisie Jeugd Meisjes. Katelijne
van der Avoird scoorde een bronzen
medaille bij de 3e divisie Junior
Meisjes. Ook bij het synchroon
springen gingen trotse Omnia sprin-

gers met medailles naar huis. Caitlyn
van der Torre en Eva Hermans
sprongen hun eerste synchroon
wedstrijd en behaalden een superknappe tweede plaats bij de 3e
divisie Junior Meisjes. Hannah Serné
en Katelijne van der Avoird
herstelden zich goed na een fout in
de voorronde en werden toch nog
eerste in deze categorie. Ook Maud
Martens en Isabelle Croes sprongen
op hun eerste synchroon wedstrijd
samen naar een medaille. Zij
behaalden het brons bij de 3e divisie
Jeugd Meisjes. Jenna van Leeuwen en
Fenne van der Zwaard werden
ondanks een minder goede oefening
toch knap derde bij de 2e divisie
Jeugd/Junior Meisjes. Tot slot
wonnen Finn Kweekel en zijn partner
Jordy Zuurbier van vereniging Triffis
Alkmaar het goud bij de 3e divisie
Jeugd Jongens. En dat terwijl ze maar
één keer samen hebben kunnen
trainen! Veel tijd om te herstellen en
nog extra te trainen hebben de springers deze keer niet. Op zaterdag 2
april komen de springers opnieuw in
actie, deze keer in Alkmaar. Ook zin
gekregen in trampolinespringen?
Registreer je voor een proefles via
www.svomnia.nl of via Sjors Sportief.

Wedstrijden voetbal 2 en 3 april

Foto: www.kicksfotos.nl

Handbal: Winst RKDES Dames 1
Kudelstaart - Dames 1 van RKDES handbal speelde afgelopen zondag 27 april
een thuiswedstrijd tegen NEA uit Oudenkerk aan den Amstel. Het werd een
spannende wedstrijd, maar de dames uit Kudelstaart bleken toch de sterkere
ploeg. Vanaf het begin van de wedstrijd hebben de dames voor gestaan, ruststand 14-13, en de wedstrijd winnend met 28-23 afgesloten.

ZATERDAG 2 APRIL:
F.C.Aalsmeer
E.D.O. 1 - F.C.A. 1
F.C.Castricum 2 - F.C.A. 2
RKAVIC 2 - F.C.A. 4
F.C.A. 7 - vv U.N.O. 3
Nieuw Sloten 4 - F.C.A. 8
sv. B.S.M. 3 - F.C.A. 9
FCA 35+1 - Joga Fortius 35+1
Legm.vogels - F.C.A.J019-1
Roda’23 VR.1 - F.C.A. VR.2
F.C.A. VR.3 - D.E.V.O’58 VR.1
Reigerboys - F.C.A. M019-1
R.K.D.E.S.
RKDES VR.1 – D.E.M. VR.1

14.30 u
12.00 u
14.30 u
12.00 u
12.00 u
11.15 u
14.30 u
15.00 u
14.45 u
14.30 u
14.30 u
13.00 u

S.C.W.
Sv.De Meer 1 - S.C.W. 1
14.30 u
ZONDAG 3 APRIL:
R.K.D.E.S.1 - FCA 1
14.00 u
ZONDAG 3 APRIL:
F.C.Aalsmeer
RKDES 1 - F.C.A.1
14.00 u
sc.Eendracht 6 - F.C.A. 2
10.00 u
H.S.V.’69 3 - F.C.A. 3
14.00 u
R.K.D.E.S.
RKDES 1 - F.C.A. 1
14.00 u
RKDES 2 - A.G.B. 3
11.00 u
RKDES 3 - H.B.C. 3
12.00 u
Zwanenburg 5 - RKDES 4
14.30 u
RKDES 023-1 - Alliance 023- 1 14.00 u

Tafeltennis Bloemenlust 2 en 3
Aalsmeer - De tafeltennissers van
Bloemenlust 2 hebben de uitwedstrijd tegen Diemen 2 met 4-6
gewonnen. Ondanks de moeilijke
omstandigheden met vreemde
verlichting wisten Dirk Biesheuvel en
Danny Knol twee tegenstanders te
verslaan. Ed Couwenberg was één
opponent de baas en hij pakte
samen met Danny ook de overwinning in het dubbelspel.
Na een 0-2 achterstand zegevierde
Bloemenlust 3 in de Bloemhof met

7-3 tegen het derde team van Tezano
96. Man of the match was Horst
Krassen, die uitgerust van weer een
vakantie alle drie zijn enkelspelen
won. Philippe Monnier voegde daar
twee zeges aan toe, waarbij een
game ouderwets tot de 21 doorging
(21-19) en Peter Velleman was goed
voor één overwinning. Het zwaarbevochten zevende punt werd binnengehaald door Horst en Peter in het
dubbelspel na een ware thriller:
11-13, 11-8, 7-11, 12-10, 15-13.

Afgelopen weekend niet zo’n beste voetbalzondag: FC Aalsmeer verloor met 5-0 van
Zwanenburg en RKDES moest in Amsterdam in Swift haar meerdere erkennen: 3-2.
Het eerste zaterdagelftal van FCA boekte wel een zege: 4-2 winst op Zandvoort.
Komende zondag 3 april de streekderby: RKDES tegen FCA om 14.00 uur aan de Wim
Kan Dreef in Kudelstaart. Foto: www.kicksfotos.nl

Kudelstaart - Zin in een gezellige avond klaverjassen?
Iedereen is van harte welkom bij
klaverjasclub De Geluksvogels.
Er wordt iedere woensdag vanaf
20.00 uur gekaart in het Dorpshuis van Kudelstaart. Op 23
maart is het klaverjassen
gewonnen door Jan Raadschelders met 5893 punten, gevolgd
door Gerard Pouw met 5603
punten en Corrie Durieux met
5285 punten. De poedelprijs was
deze week voor Ben van der
Voort met 3317 punten.
KLAVERJASAVOND IN
HET MIDDELPUNT

Aalsmeer - Afgelopen
donderdag was het heel mooi
weer, maar er waren genoeg
kaartliefhebbers bij Oostend. Er
werd met 20 personen
gestreden om de eerste plaats.
Na de derde ronde werd het
eindresultaat berekend. Annie
Verkerk is eerste geworden met
5183 punten. Op twee Ton Könst
met 5176 punten. De derde
plaats was voor Lida de Nooij
met 4922 punten en de poedelprijs mocht Jan de Nooij met
3990 punten in ontvangst
nemen. Ook een keer klaverjassen in het Middelpunt? Kom
dan donderdag 31 maart een
kaartje leggen. Aanvang is 20.00
uur, zaal open vanaf 19.30 uur
open voor inschrijven à 1,50
euro per persoon en koffie of
thee aan de bar van het Middelpunt aan de Wilhelminastraat 55.
2E BIJ NK VAREN MET
RADIOGRAFISCHE BOTEN

Aalsmeer - Dit weekend zijn de
wedstrijden voor het NK zeilen
met radiografische zeilbootjes
gevaren in Lelystad. Plaatsgenoot Klaas Spaargaren is bij de
micro magie tweede geworden
en bij de K-yachten veroverde hij
de vierde plaats. Een fantastisch
resultaat.
51E POELSTER BOSLOOP IN
AMSTERDAMSE BOS

Amstelland - Op Tweede
Paasdag, maandag 18 april,
organiseert de Amstelveense
Schaatsvereniging De Poelster
de 51e Poelster Bosloop. Na
twee mislukte pogingen als
gevolg van corona , zal nu dan
toch weer de Poelster Bosloop
gaan plaatsvinden. Traditiegetrouw worden er ook nu weer
voor jong en oud diverse prachtige parcoursen uitgezet door
het Amsterdamse Bos. De loopafstanden variëren van 1.700
meter voor de jongsten tot en
met de klassieke 10 Engelse mijl
voor de goed getrainde lopers.
Voorinschrijving is tot en met 16
april mogelijk bij Runnersworld
aan de Amsterdamseweg 507.
Het startnummer wordt dan
meteen meegegeven. Kijk voor
meer informatie op www.poelster.nl/bosloop.
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Voetbal: Zandvoort JO17-2 te
sterk voor FCA boys 17-3
Door Ruud Meijer
Aalsmeer - Zaterdag 26 maart stond
er voor de FCA boys 17-3 een zeer
lastige wedstrijd op het programma
bij FC Aalsmeer. De 17-2 boys van
Zandvoort kwamen op bezoek en dit
team heeft nog geen wedstrijd
verloren, 11 gespeeld 33 punten. FCA
coach Jeroen had zijn team dan ook
sterk verdedigend opgesteld. Om
12.00 uur werd er afgetrapt en het
was de FCA defensie die tot de 23e
minuut Zandvoort van scoren wist af
te houden. In die 23e minuut kreeg
Zandvoort net buiten het FCA strafschopgebied een vrije trap. Het
Zandvoort schot ging door de FCA
muur heen richting het FCA doel. De
bal ging langs de binnenkant paal
van het FCA doel waar keeper Brian
net niet bij de bal kon komen: 0-1.
Vijf minuten later werd FCA keeper
Brian bij een hoge bal in de lucht
geklopt door de Zandvoort spits die
de bal in het doel kopte: 0-2. Tot de
rust werd er niet meer gescoord.
De eerste minuten in de tweede helft

een zelfde spelbeeld. In de 5e minuut
scoorde Zandvoort uit een mooie
aanval: 0-3. Na dit doelpunt veranderde het spelbeeld. FCA kwam meer
aan aanvallen toe en er ontstond
zelfs af en toe een kans om te scoren.
In de 20e minuut scoorde FCA uit
een scrimmage, helaas werd de goal
afgekeurd wegens buitenspel. Het
spel was nu veel leuker om naar te
kijken. FCA probeerde meer druk te
zetten, kreeg zelfs een aantal hoekschoppen te nemen en wist gevaar
te stichten voor het Zandvoort doel.
Een ere-treffer zat er helaas niet in,
wat wel verdiend was geweest. Het is
duidelijk dat de Zandvoort boys te
laag zijn ingedeeld. Eigenlijk is het
nog knap dat de FCA boys maar met
0-3 hebben verloren.
Vanwege het warme weer werd er
tweemaal een drinkpauze gehouden.
Scheidsrechter Ton Meijer die een
goede wedstrijd floot ging in de
tweede helft plotseling naar de kant
met kramp in zijn kuit, maar deze
kuitenbijter hervatte al snel weer de
wedstrijd, klasse!

FCA ‘er Lucas wordt geblokt, teamgenoot Mohammed kijkt toe. Foto: Ruud Meijer

KORT
GREET OOR WINT BIJ ALLEN
WEERBAAR

Voetbal: Winst en verlies RKDES
Kudelstaart - Donderdag werd door
RKDES een inhaalwedstrijd gespeeld
tegen RCH. In deze wedstrijd had
RKDES de touwtjes vanaf het begin
in handen. RCH kon de hele wedstrijd
geen indruk maken en kreeg welgeteld drie kansen in de hele wedstrijd.
RKDES daarentegen creëerde kans na
kans. Ondanks mooie aanvallen werd
er toch gerust met de 0-0 op het
scorebord. Na de rust wisten uiteindelijk Rick Verkuyl en Roy Endhoven
de winst zeker te stellen. Dat RCH de
2-1 nog maakte was voor de statistieken. Deze overwinning gaf het
team vertrouwen voor de wedstrijd
van zondag tegen Swift. Helaas bleek
deze zonnige zondag als snel dat
RKDES op geen enkele manier ook
maar iets te vertellen had bij het
Amsterdamse Swift. In de gehele
eerste helft heeft RKDES geen enkele
echte kans kunnen creëren. Het
enige doelpunt welke RKDES goed
gezind was in de eerste helft en
begon bij een foute bal van de
keeper van Swift die bij Dennis Pronk
terecht kwam. Die vervolgens iets
voorbij de middellijn over de keeper
heen de bal in het netje terugplaatste en de stand weer gelijk
maakte: 1-1. Swift kwam al eerder op

de 1-0 bij een uitbal waar een Swift
speler de DES verdediger te makkelijk uit speelde en de bal hard bij de
eerste paal achter Tijn Kraak
inschoot. Swift was gewoon te sterk
en wachtte al voetballend op de
kansjes. En die kansjes kwamen,
zoals ook net voor rust in de 45ste
minuut toen de 2-1 op het scorebord
werd gezet. In de tweede helft
maakte Swift ook nog de 3-1. De
mannen van RKDES deden echt hun
best om er nog iets van te maken,
maar konden gewoon geen druk
zetten en kansen creëren. Rick
Verkuyl en Indy Koert konden niet
aanwezig zijn bij deze wedstrijd en
werden als de goalgetters duidelijk
gemist. Het tweede doelpunt voor
RKDES kwam uit een corner van
Lennart Kok waar de bal in het doelgebied terecht kwam bij Roy
Endhoven die alert de bal van
dichtbij intikte. Eindstand 3-2 voor
Swift.
RKDES maakt zich nu op voor de
thuiswedstrijd tegen Aalsmeer
aanstaande zondag 3 april vanaf
14.00 uur. Hopelijk wordt dit een
mooi en spannend ‘potje’ voetbal
met veel bezoekers langs het veld
aan de Wim Kandreef..

Weer windsurflessen bij WSCA
Aalsmeer - Ook dit jaar organiseert
de Windsurfclub Aalsmeer (WSCA)
weer volop windsurflessen voor
beginners en trainingen voor gevorderden. Ben je ouder dan 12, heb je
een zwemdiploma en ben je in
goede lichamelijke conditie? Dan
kun je inschrijven! De beginnerslessen worden dit jaar vanaf 21 mei
op drie zaterdagen of zondagen
gegeven. In totaal zijn er tot en met
begin september tien series lessen
gepland. De lessen worden gegeven
door enthousiaste instructeurs van
de WSCA en het materiaal wordt
verzorgd door de club. Tijdens de
lessen is voor de veiligheid altijd een
motorboot aanwezig voor onvoorziene omstandigheden. Na de drie
lessen heb je de basis van het windsurfen onder de knie en misschien
kun je al zelfstandig in de baai van
het surfeiland heen en weer varen!
Als je na de beginnerscursus de
smaak te pakken hebt en verder wilt
met het windsurfen, dan is het niet
nodig om meteen al een complete
surfset aan te schaffen. Als je lid word
van de WSCA, kun je je namelijk
aanmelden voor de Box4all. Dit is een
surfset die tegen een geringe
vergoeding beschikbaar is voor
leden van de club en die je samen
met anderen deelt. Hiermee kun je
zonder eigen spullen aan te schaffen
toch zelf surfen! Naast de beginnerslessen biedt WSCA ook trainingen

aan op verschillende niveaus. Om
aan deze trainingen deel te nemen,
moet je wel lid zijn van de club. De
trainingen worden vanaf eind april
op doordeweekse avonden gegeven
en ook hier is het mogelijk om
gebruik te maken van materiaal van
de club. Er zijn nog enkele plekjes
beschikbaar.
Interesse? Kijk dan voor meer informatie op de website: www.wsca.nl

Aalsmeer - Er was weer veel
belangstelling voor de kaartavond op maandag bij Allen
Weerbaar, met als eindresultaat
dat vier spelers meer dan 5000
punten bijeen wisten te kaarten.
Op de eerste plaats Greet Oor
met 5630 punten, op twee Paul
Könst met 5454 punten, als
derde is Jan de Nooij geëindigd
met 5261 punten en op vier Wim
Spring in ’t Veld met 5129
punten. De overige spelers
hoefden niet allemaal met niets
naar huis, er waren ook nog wat
bloemetjes te verdelen. En, er
was ook nog een poedelprijs,
deze was voor de echtgenoot
van winnaar Wil Oor met 3767
punten. De volgende kaartavond
is op maandag 4 april vanaf 20.00
uur in het Middelpunt aan de
Wilhelminastraat 55. Vanaf 19.30
uur is de deur open voor koffie,
thee en inschrijving. De inleg is
1,50 euro per persoon per
kaartavond.
HANDBAL NL LEAGUE VAN START

Aalsmeer - Na helaas geen finale
en geen kampioenschap in de
Belgisch-Nederlandse handbalcompetitie voor Green Park Aalsmeer Heren 1 start vanaf dit
weekend de Handbal NL League.
De eerste wedstrijd voor de
landskampioen is zaterdag 2 april
tegen Hurry Up. De wedstrijd is
in De Bloemhof, begint om 19.15
uur en uiteraard is publiek van
harte welkom. Vervolgens komt
Green Park Heren 1 in actie op
zaterdag 9 maart, uit en tegen
Volendam vanaf 19.00 uur, op
dinsdag 19 april thuis tegen
Quintus vanaf 20.00 uur, op
zaterdag 23 april vertrekken de
handballers naar Limburg om het
vanaf 20.00 uur op te nemen
tegen grote concurrent Lions en
zaterdag 30 april speelt Aalsmeer
weer thuis in De Bloemhof vanaf
19.15 uur tegen Bevo Hc.
KOPPELKAARTEN BIJ
BV HORNMEER

Winnaars bij dartclub Poel’s Eye: Gilbert, Dimitri, Tjitte en Huib.

Huib en Gilbert winnen darts
finales bij Poel’s Eye
Kudelstaart - De zevende speelavond van het seizoen van dartclub
Poel’s Eye in de sporthal de Proosdijhal werd gewonnen door Daan
Broekhuizen. Het was alweer zijn
derde overwinning van dit seizoen.
Danny Zorn was de finalist. Het
tweede niveau werd gewonnen door
Martin Bax, John Guldemond werd
tweede. Joris Voorn had met een zeer
mooie 132 finish de hoogste uitgooi
van de avond. Hij bereikte ook de
halve finale van het derde niveau, net
als Michel van Galen. De finale ging
echter tussen Tjitte Miedema en Huib
Gootjes. Hierin wist Huib een 0–2
achterstand om te zetten in een 3–2
overwinning. Het was zijn drieëntwintigste gewonnen finale ooit. Na
lange tijd had Dimitri Poncin weer
eens de lange tocht vanuit Noordwijk
gemaakt. Het leverde hem een finale
plek in het vierde niveau op, maar de

overwinning ging, voor de derde
keer dit seizoen, naar Gilbert van Eijk.
Het was zijn zestiende gewonnen
finale ooit.
Speelavond
Morgen, vrijdag 1 april, is de
volgende speelavond, met hopelijk
weer veel nieuwe gezichten. Elke
darter kan zonder opgave vooraf
meedoen, de Poel’s Eye is laagdrempelig en geschikt voor alle niveaus;
hoe meer zielen hoe meer vreugd.
Man en vrouw, jong en oud, iedereen
speelt door elkaar, maar dankzij het
vier niveau systeem komt iedereen
op zijn eigen niveau terecht. De
avonden zijn dartstoernooitjes op
zich. De inschrijving sluit om 20.00
uur, deelname kost 4 euro en de
minimum leeftijd is 15 jaar. Op de
website www.poelseye.nl is nog
meer informatie te vinden.

Aalsmeer - Er was afgelopen
vrijdag 25 maar bij BV Hornmeer
maar één koppel dat er met kop
en schouders boven uit stak. Met
een score van liefst 5652 punten
wisten Plony de Langen en Paolo
de eerste plaats op te eisen. De
tweede plaats, op ruim 300
punten minder, was voor Jan
Meijer en Gerard Presser: 5336
punten. Op drie zijn Bets
Romkema en Jan de Bok geëindigd met 5324 punten. Dat de
dames nog niet het juiste ritme
te pakken bleek wel uit de uitslag
in de strijd om de poedelprijs.
Een prijs die meer en meer tot de
verbeelding gaat spreken.
Diverse gerenommeerde kaarters
hebben hier al een gooi naar
gedaan. Deze keer was de
poedelprijs voor Marja Joore en
Corrie Balder met 3561 punten.
Aanstaande vrijdag 1 april begint
om 19.30 uur alweer de volgende
kaartavond in buurthuis Hornmeer aan de Dreef 1. Kaartliefhebbers zijn van harte welkom.
Vanaf 19.00 uur is de zaal open
voor koffie, thee en inschrijving.

