
Aalsmeer e.o.

REGIO MEDIA GROEP

7 april 2022

10
Expositie ‘Helden in de Zorg’ 
in Oude Raadhuis verlengd

20
Laatste werkzaamheden 
rondom busbaan N196

25
Watersport en Recreatie 
special

Miele specialist
Eigen technische dienst

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454

info@hartelust.nl • www.hartelust.nlHARTELUST

HARTELUST

HARTELUST

eveleens.nl

Is dit het juiste moment? 
Bel 0297 - 344 444

Pijnaker Aalsmeer
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Welke schade?
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Pijnaker Aalsmeer

Schade?
Welke schade?

Vertrouwd, vakkundig en snel

Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

Denk niet langer aan schade dan nodig is

Pijnaker Aalsmeer

Schade?
Welke schade?

Vertrouwd, vakkundig en snel

Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

Denk niet langer aan schade dan nodig is

Pijnaker Aalsmeer

Schade?
Welke schade?

Vertrouwd, vakkundig en snel

Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

Denk niet langer aan schade dan nodig is

Pijnaker Aalsmeer

Schade?
Welke schade?

Vertrouwd, vakkundig en snel

Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

Denk niet langer aan schade dan nodig is

De trouwzaal werd zelfs ook gebruikt 
om alle aanwezigen de mogelijkheid 
te geven dit bijzondere moment bij te 
wonen. Acht raadsleden legden de 
eed af (zo waarlijk helpe mij God 
almachting) en bij vijftien ging de 
hand op het hart voor de belofte (dat 
verklaar en beloof ik). In de nieuwe 
gemeenteraad grotendeels 
vertrouwde gezichten, maar ook zeven 
nieuwe leden in de ‘politieke arena’. 
Peter van den Nouland (CDA), Sissi 
Mijwaart en Joost de Vries (VVD), 
Werner Koster en Daniëlle Prent (Abso-
luut Aalsmeer) en Marion Geisler en 
Sybrand de Vries (D66) werden 
welkom geheten met de bestuurders-
speld die altijd aan nieuwe raadsleden 
wordt uitgereikt. Drie van hen, Peter, 
Joost en Marion, maken dankzij voor-
keursstemmen nu deel uit van de 
gemeenteraad.

Kinderburgemeester
Na de o�  ciële beëdiging werd het 
woord gegeven aan kinderburge-
meester Anna van Duijn, die namens 
de kinderraad (bestaande uit 15 leer-
lingen van alle scholen in de 
gemeente) een top elf presenteerde 
van aandachtspunten voor de nieuwe 
gemeenteraad. Zo vindt de kinderraad 
het belangrijk dat de fracties en de 

gemeente meer aandacht gaan 
besteden aan het opruimen van zwerf-
afval, dat speeltuinen leuker en 
toegankelijker gemaakt worden, ook 
voor kinderen met een beperking, er 
meer aandacht komt voor  eenzaam-
heid onder ouderen, er meer gratis 
activiteiten komen voor kinderen uit 
minima gezinnen, er beter rekening 
gehouden gaat worden met kinderen 
in het verkeer (verkeersles op scholen) 
en meer groen in wijken staan onder 
andere op de lijst. En de kinderen 
hopen dat de politiek zich hard gaat 
maken voor de komst van een havo/
vwo in Aalsmeer. 

Blij en trots
Vervolgens kregen alle fractievoorzit-
ters de mogelijkheid om hun zegje te 
doen over de verkiezingsuitslag. Als 
eerste ging de microfoonknop aan bij 
Dick Kuin van Absoluut Aalsmeer, nu 
de grootste partij in de gemeente 
(meeste stemmen). “Vijftig procent 
erbij”, zo begon Kuin die zijn fractie zag 
groeien van vier naar zes zetels. “Het 
benauwde me, maar verheugde me 
ook. Vier jaar geleden zijn we het avon-
tuur met Absoluut Aalsmeer 
begonnen en dit heeft goed uitgepakt. 
We zijn blij en trots dat we de 
belangen van alle inwoners weer 
mogen vertegenwoordigen.” Over de 
ietwat ‘warrige’ verkiezingsuitslag (na 
berekening via de restzetels bleek 
Absoluut Aalsmeer toch geen 7, maar 
6 zetels te hebben behaald), repte hij 
geen woord. Sybrand de Vries van D66 
koos er als enige voor om zijn zegje te 
doen vanaf het staande spreekge-
deelte: “Het is mijn eerste keer, ik wil 
dit meemaken en beleven. Bovendien 
kan ik de mensen op de tribune, onze 

kiezers, aankijken. Dankzij hen hebben 
wij nu 3 zetels.” De verdeling van de 
zetels, noemde hij positief. “We gaan 
een interessante en gelijkwaardige 
periode tegemoet.” Burgemeester Gido 
Oude Kotte benadrukte dit in zijn slot-
woord: “Met vertrouwen en plezier zie 
ik de komende periode tegemoet.” Na 
alle speeches was namelijk wel duide-
lijk dat alle fracties samen de schou-
ders er onder willen zetten en met 
elkaar veel willen bereiken voor een 
mooi(er) Aalsmeer.

Coalitievorming
Over de coalitievorming is nog weinig 
tot geen nieuws te melden. Dick Kuin, 
voorzitter van de onderhandelingen, 
vertelde dat er een informatief en 
positief gesprek is gevoerd met alle 
fracties, een tweede gesprek in voor-
bereiding is, maar er de tijd wordt 
genomen om een goede en brede 
coalitie te vormen. Vooralsnog blijft 
Bart Kabout dus nog even twee petten 
ophouden (wethouder en raadslid). 
Net als hij is menigeen benieuwd 
welke pet het uiteindelijk wordt. 
Natuurlijk wil hij graag een nieuwe 
periode in het college van burge-
meester en wethouders, net als Robert 
van Rijn en Wilma Alink. En krijgen zij 
er bij hun eventuele herbenoeming 
een collega bij? Gaat Aalsmeer verder 
met drie of wordt uitgebreid naar vier 
wethouders? De komende weken 
brengt uitsluitsel, voor nu nog even 
afwachten en geduld hebben. 
Door Jacqueline Kristelijn

Nieuwe gemeenteraad beëdigd
Aalsmeer - Uit tien vrouwen en dertien mannen uit Aalsmeer en Kudel-
staart bestaat de nieuwe gemeenteraad van Aalsmeer. Op woensdag-
avond 30 maart vond de o�  ciële beëdiging plaats in de raadzaal onder 
toeziend oog van fractie-assistenten en vele vrienden en familieleden. 

Aalsmeer - Een groener, biodiverser 
en klimaatbestendiger gemeente 
Aalsmeer! Dat is iets wat bij veel 
mensen hoog op de verlanglijst staat. 
En daar kan iedereen bij helpen. Op 
voorspraak van Stichting Nieuw Aals-
meer heeft gemeente Aalsmeer zich 
dan ook voor het eerst ingeschreven 
voor het Nationaal Kampioenschap 
Tegelwippen. Tegels eruit, groen erin! 
Natuurlijk heeft het kampioenschap 
vooral een gemeenschappelijk doel. 
Wanneer tegels worden vervangen 
door gras, bloemperken, bomen en 
geveltuinen wordt Nederland meer 
klimaatbestendig, behaaglijker voor 
insecten en dieren, koeler op warme 
dagen én veel mooier.

Tegels gratis opgehaald
Wethouder Openbare Ruimte Robert 
van Rijn: “We hebben de afgelopen 
jaren gemerkt hoe betrokken inwo-
ners zijn bij het groen in de gemeente. 
Als gemeente hebben we dan ook 
toegezegd particuliere initiatieven, die 

als doel hebben om Aalsmeer en 
Kudelstaart groener te maken, zoveel 
mogelijk te ondersteunen. Daarom 
worden op 16 mei en 19 september 
de tuintegels gratis opgehaald als 
deze vervangen worden door groen.” 
Deelnemers kunnen zich aanmelden 
voor de ophaalservice via de website 
van de gemeente: www.aalsmeer.nl/
tegelwippen. Aanmelden voor de 
ophaaldag van maandag 16 mei kan 
tot en met dinsdag 10 mei. Vanaf 
zaterdag 14 mei 16.00 uur kunnen de 
tegels dan op de aangegeven straat-
hoek worden gezet.

Inspiratie
Veel mensen hebben 19 maart op de 
bomendag van Fort Kudelstaart en 
Stichting MeerGroen al bomen en 
struiken voor in hun tuin gehaald. Zij 
kunnen de tegels die ze daarvoor 
hebben verwijderd ook aanmelden. 
Kijk voor meer informatie en inspiratie 
om een tuin groener te maken op: 
https://nk-tegelwippen.nl. 

Gemeente Aalsmeer doet mee 
aan NK Tegelwippen

Aalsmeer – Maandag 4 april rond 
kwart over zeven in de avond zijn de 
brandweer en de politie gealarmeerd 
voor een voertuig te water langs de 
Ophelialaan. Een bestuurster bleek 
haar auto in de sloot te hebben 
gereden op het terrein van de 
begraafplaats. De auto was op z’n kant 
in de sloot beland. Toen de brandweer 
en de politie arriveerden zat de 
bestuurster nog in de auto en kon niet 
op eigen kracht het voertuig verlaten. 
De brandweer heeft de bestuurster uit 
de auto gehaald. Zij is vervolgens per 
ambulance naar het ziekenhuis over-

gebracht. De auto is later uit het water 
getakeld. Naar de oorzaak van het 
ongeval wordt onderzoek gedaan. 
Vermoedelijk moet deze in schakelen 
en/of gaspedaal gezocht worden.

Auto te water bij Ophelialaan

Foto: Marco Carels

Het Surfeiland: 
Hotspot voor 
watersport en 
zwemplezier
Lekker een dagje 
ontspannen aan het 

water? Ga naar het 

Surfeiland aan de 

Kudelstaartseweg, de 

hotspot voor watersport 

en zwemplezier aan de 

Westeinderplassen. 

Bij mooi weer is het 

surfeiland een must voor 

iedereen die op sportieve 

en ontspannen wijze wil 

genieten van de Poel. Er is 

een groot zandstrand, een 

lange landtong met een 

‘vuurtoren’ als baken en 

sinds afgelopen herfst is er 

ook alle ruimte om te zitten, 

te picknicken en sportief 

bezig te zijn op het 

Waterfront. Dankzij haar 

ligging is het surfeiland een 

beschutte en overzichtelijke 

omgeving waar windsurfers 

en zwemmers binnen het 

gezichtsveld blijven. Het 

surfeiland is namelijk de 

thuishaven van 
Windsurfclub Aalsmeer en 

van Waterski Vereniging 

Aalsmeer. De gemeente 

heeft vorig jaar extra 

parkeerplaatsen aangelegd 

langs de nabij gelegen 

Bachlaan en er is een 

zogenaamde kiss-and-ride 

plek gemaakt om even de 

spullen uit te laten en 

mensen uit te laten 

stappen. Naast spelen met 

zand en water kunnen 

kinderen zich op het 

Surfeiland uitleven om de 

grote klimboot. Bij het op 

het puntje van het 

Surfeiland gelegen 

restaurant zijn openbare 

toiletten gemaakt en 

natuurlijk is het mogelijk 

om hier een ijsje te halen en 

op het terras met een 

drankje en een hapje te 

genieten van het uitzicht 

over de Westeinderplassen.

WATERSPORT EN RECREATIE

AALSMEER HEEFT WATERRECREATIE VEEL TE BIEDEN!

Westeinderplassen: Groot en 
uniek watersportgebied

De Westeinderplassen is een veelzijdig 

recreatiegebied, laat je verrassen door 

het grootste binnen plassengebied 

van de Randstad. De Westeinder-

plassen staat niet op zichzelf, maar 

maakt deel uit van het Hollands-

Utrechtse plassengebied. Samen met 

de Oosteinderpoel vormen de West-

einderplassen een waardevol natuur-

gebied, waar van alles te beleven en te 

doen valt. Met zo’n zestig jachthavens 

en meerdere bootverhuurlocaties is er 

ruimte genoeg om op en rond het 

water te genieten.

Verrassend watergebied

De Westeinderplassen, met de Grote 

en de Kleine Poel, is via de Ringvaart 

van de Haarlemmermeer verbonden 

met de Kagerplassen, Nieuwe Meer en 

nog meer vaarten en plassen. De 

Westeinderplassen op zichzelf is een 

Genieten van natuurschoon, lekker zwemmen, surfen, kanoën, suppen, 

zeilen, ontdekken per sloep of gewoon heerlijk ontspannen: de 

Westeinderplassen is een groot en uniek watersportgebied met veel 

jachthavens, horecagelegenheden, in de baai een groot surfeiland en 

sinds vorig jaar herfst met een prachtige boulevard, het Waterfront, om 

al wandelend, zittend op een picnicplek of bij de bijtengym te genieten 

van de Poel. 

“Ook dit vaarseizoen bent u weer van harte welkom op en rond onze 

prachtige Westeinderplassen. Met de coronamaatregelen grotendeels in 

onze achteruitkijkspiegel kunnen we ons opmaken voor plezier en 

ontspanning in misschien wel het uniekste plassengebied van Nederland. 

verrassend watergebied met daarin 

diverse eilandjes, waarvan een deel 

toegankelijk is voor publiek. Met een 

oppervlakte van tien vierkante meter 

biedt de Poel alle ruimte om te 

zwemmen, zeilen, windsurfen, water-

skiën, suppen, roeien en varen. En wie 

van veelzijdige � ora en fauna houdt, 

komt zeker van april tot oktober goed 

aan zijn/haar trekken met de vele 

soorten vogels en vissen en diverse 

zeldzame planten. Op welke manier je 

je ook over het water verplaatst, op de 

Westeinderplassen gaat er een wereld 

voor je open!

Het Waterfront is grotendeels gerea-

liseerd, de prachtige wandelboule-

vard is al volop in gebruik en zoals 

het zich nu laat aanzien, kunnen we 

weer een aantal leuke evenementen 

organiseren, zoals Plaspop. Als 

“Op naar een mooi seizoen op 
en rond het water in Aalsmeer”

iedereen wil genieten van datgene 

wat de plassen ons te bieden 

hebben, is het net als andere jaren 

natuurlijk van belang dat iedereen 

zich aan de gedragsregels op en rond 

het water houdt. De rust voor de 

bewoners in de omgeving, de natuur 

en de recreanten zelf staat daarbij 

wat ons betreft voorop. 

Dat er daarnaast op zijn tijd ruimte 

moet zijn voor een feestje is ook 

duidelijk. In dat kader zijn we 

gesprekken gestart met jongeren, 

jachthaveneigenaren en jongeren-

werk om bewustwording van de 

natuur- en cultuurhistorische waarde 

van het plassengebied te vergroten. 

Overlast door hard varen, versterkte 

muziek, zwerfafval en grote samen-

komsten willen we samen met de 

(jonge) recreanten zoveel mogelijk 

beperken of voorkomen. Daar hoort 

helaas ook handhaving bij. Feit blijft: 

fatsoen moet je doen! Ouders zullen 

dan ook worden aangesproken op 

het gedrag van hun kinderen.

Bij dat alles gaan we de jongste 

jeugd niet vergeten. Zij varen immers 

op steeds jongere leef-tijd zelf-

standig. Hen willen we meenemen in 

het belang van rust voor de natuur 

door ze kennis te laten maken met 

het leven op de plas. De � lm ‘Wild 

Aalsmeer’ willen we daarbij gaan 

inzetten als onderwijsmiddel. 

Ambassadeurs zoals jachthaveneige-

naren, kwekers of andere kenners 

van de Westeinder, kunnen uitleg 

geven aan basisschoolleerlingen van 

de groepen 6, 7 en 8 over de 

gevolgen van hard varen, harde 

muziek en het achterlaten van afval. 

Zo creëren we op termijn een gene-

ratie die recreatie en natuur vanuit 

een intrinsieke motivatie zal kunnen 

combineren. Het Westeinderplassen-

gebied is zoals gezegd misschien wel 

het uniekste plassengebied van 

Nederland. Waarin de teelt van 

gewassen, natuur en recreatie van 

oudsher met elkaar verweven zijn. 

Dat behouden en zelfs nog 

versterken moet onze gezamenlijke 

inzet zijn de komende jaren. Laten 

we daar dit seizoen samen een begin 

mee maken. 

Burgemeester Gido Oude Kotte

VOOR HET 
OFFICIËLE
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VERSCHIJNT DONDERDAG

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.
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Ingezonden brieven
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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 gepro-
duceerd advertentie-, foto-, en/of 
tekstmateriaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet per 
e-mail, fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toestem-
ming 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.
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KERKDIENSTEN
ZONDAG 10 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. A.P. 
van Langevelde en 16.30u. met 
ds. E. Wiskerke uit Amstelveen. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeer-

derweg 751, Rijsenhout. Zondag 
dienst om 10u. met ds. W.J. v/d 
Linde uit Barneveld en 16.30u. 
gez. dienst met CGK met ds. E. 
Wiskerke uit Amstelveen.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst 

met mw. Ellen van Houten. 
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. H. 
Betting uit Sassenheim. 14 april 
om 19.30u. dienst met ds. Teus 
Prins (Witte Donderdag). En 15 
april om 19.30u. Oecumenische 
Viering met Nan Goedbloed, Lia 
Pieterse en Pauline Walch 
(Goede Vrijdag).

Info: http://pgAalsmeer.nl/
kerkdienstgemist/ 

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag 

10u. dienst met ds. G.H. de 
Ruiter. Organist: Joshua Prins. 
Woensdag 13 en donderdag 14 
april om 19.30u. Halfuursdien-
sten. Zie: hervormdaalsmeer.nl. 

- Oosterkerk, Oosteinderweg 269. 
Zondag 10u. dienst met ds. R.A. 
Houtman. Organist: Rogier 
Postma. Zie: www.hervorm-
daalsmeer.nl. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. samenkomst. 
Spreker: Martin Koornstra. Info: 
www.leg.nl. 

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 

Zaterdag in Kloosterhof 17u.
Woordcommunieviering. Voor-
ganger: B. Dullens. Zondag in 
Karmelkerk 9.30u. Eucharistie-
viering. Om 14u. Poolse dienst 
met pastoor Krzysztof Kicka. 
Woensdag 13 april om 18u. 
Poolse dienst. Donderdag 14 
april 18u. Eucharistieviering.

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. Zaterdag en 
woensdag van 14 tot 17u. kerk 
open voor gasten uit Oekraïne.

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. dienst ds. Gonja 
van ‘t Kruis (Palmpasen). Info: 
www.kerkdienstgemist.nl.

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

dienst met ds. J.S. Bruwer. Info: 
https://sow-kudelstaart.nl. 

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

Zondag 11u. Eucharistieviering 
m.m.v. kinderkoor (Palmzondag). 
Op 14 april om 19.30u. Eucharis-
tieviering m.m.v. dames- en 
herenkoor. Info: sjangeboortese-
cretariaat@live.nl of 
0297-324735. 

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maandag 

om 20u. in gebouw Irene, 
Kanaalstraat. Op 11 april met 
evang. Kees Goedhart. Info: 
www.begraaalsmeer.nl.

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag 

vanaf 20u. om de twee weken in 
Ontmoetingskerk, Werf 2, Rijsen-
hout. Op 19 april met Hoite 
Slagter over ‘Het Bijbelboek 
Openbaring’. Info: 0297-323736.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten 

verzorgen voor Radio Aalsmeer 
wekelijks uitzendingen. Dinsdag 
van 20 tot 24u. Kabel 99.0 en 
ether 105.9.

Aalsmeer – Sinds woensdag 6 april 
kunnen Oekraïense vluchtelingen 
elke woensdag van 10.00 tot 12.00 
uur voor informatie en ondersteuning 
terecht in het raadhuis van Aalsmeer. 
VluchtelingenWerk en Participe zijn 
aanwezig om ervoor te zorgen dat 
vluchtelingen hun weg kunnen 
vinden in de Nederlandse en Aals-
meerse samenleving. Vluchtelingen-
Werk Nederland is een onafhankelijke 
belangenorganisatie, waar vluchte-
lingen terecht kunnen voor informatie 
over rechten, mogelijkheden en voor-
zieningen. De Oekraïense vluchte-
lingen worden ondersteund in 
samenwerking met onder andere de 
gemeente en Participe, de organisatie 
voor welzijn en maatschappelijk werk. 

Kennis maken en informatie
Tijdens het inloopspreekuur wordt 
kennis gemaakt en in kaart gebracht 
welke vragen er leven. Er wordt infor-
matie gegeven over regelingen en 
mogelijkheden die van toepassing 
zijn voor Oekraïense vluchtelingen. 
Mochten er vragen zijn over verblijfs-

recht of asielmogelijkheden dan 
worden daarvoor zo nodig gespeciali-
seerde vrijwilligers ingeschakeld. 

Gastgezinnen welkom 
Het spreekuur staat ook open voor 
Aalsmeerse families die Oekraïners in 
hun huis opvang bieden. Participe is 
op de woensdagen aanwezig met 
maatschappelijk werkers voor emoti-
onele en praktische ondersteuning bij 
problemen van psychische en sociale 
aard.

Registratie vluchtelingen 
De gemeente roept alle vluchtelingen 
in gastgezinnen op zich in te schrijven 
in de Basisregistratie Personen (BRP). 
Een afspraak voor registratie kan tele-
fonisch worden gemaakt via het alge-
mene nummer van de gemeente 
Aalsmeer 31 (0) 297 387575. Na 
inschrijving krijgen de vluchtelingen 
een burgerservicenummer (BSN) en 
hebben ze recht op leefgeld. Het 
Raadhuis van Aalsmeer is te vinden 
aan het Raadhuisplein 1 in het 
Centrum. 

Inloop in Raadhuis op woensdag 
voor Oekraïense vluchtelingen

Aalsmeer - Burgemeesters Oude 
Kotte van Aalsmeer en Heiliegers van 
Uithoorn hebben de coronavaccina-
tielocatie van de GGD Amsterdam-
Amstelland in Amstelveen bezocht. 
De burgemeesters werden 
ontvangen door de directeur van de 
GGD Amsterdam, José Manshanden. 
Een rondleiding over de locatie werd 
door medewerkers van de GGD 
begeleid. In een aparte presentatie 
was er vervolgens ruimte voor het 
stellen van vragen en het voeren van 
indringende gesprekken, onder 
andere met Ashis Brahma, arts infec-
tieziekten bij de GGD. Op de locatie 
aan de Bovenkerkerweg 6-8 worden 
momenteel zo’n vijf- à zeshonderd 
prikken per dag gezet. De burge-
meesters prezen de �exibiliteit 
waarmee de GGD in staat blijkt loca-
ties op- en af te schalen waar nodig. 

Vaccineren en testen 
Arts infectieziekten Ashis Brahma 
vertelde de burgemeesters dat het 
testen op locaties van de GGD, naast 
de zelftesten, van belang zal blijven. 
“We zijn met de testen onder andere 

in staat om snel het opduiken van 
een nieuwe variant van het virus te 
onderkennen”, zei Brahma. “En het 
vaccineren blijft echt nodig voor de 
bescherming van kwetsbare 
groepen. Het is inmiddels bewezen 
dat het overgrote deel van de 
mensen dat door corona in het 
ziekenhuis belandt niet gevaccineerd 
is.” 

Vaccinatiegraad
De vaccinatiegraad blijkt zowel in 
Aalsmeer als in Uithoorn boven het 
landelijk gemiddelde te liggen. Maar 
volgens Ashis Brahma is dat geen 
reden om achterover te leunen. Hij 
benadrukte dat een vaccinatieplicht 
niet zal helpen om de vaccinatie-
graad nog verder te doen stijgen. De 
prik dichtbij aanbieden en goede 
voorlichting geven over het nut 
ervan helpt daarvoor wel. De focus 
moet nu ook liggen op het bereiken 
van speci�eke groepen, zoals 
bijvoorbeeld arbeidsmigranten. Voor 
zowel Aalsmeer als Uithoorn is dat 
een grote bevolkingsgroep die niet 
eenvoudig in kaart te brengen is. 

Burgemeesters op bezoek bij 
coronavaccinatielocatie GGD

Korte Paasmeditatie 
in het Baken 
Aalsmeer - Op dinsdag 12 april wordt 
tijdens het open huis in de Open Hof 
Kerk een korte Paasmeditatie gehouden. 
Deze wordt verzorgd door dominee Teus 

Collecte voor de 
Hartstichting
Aalsmeer - Een gezond hart is niet 
vanzelfsprekend. Ruim 40 collectanten 
gaan deze week langs de deuren in 
Aalsmeer om geld op te halen. Met de 
giften werkt de Hartstichting aan 
concrete oplossingen om ieders hart 
zo gezond mogelijk te houden. Want 

Inloop Testament en 
Uitvaart in Bieb
Aalsmeer - Vroeg of laat krijgt 
iedereen ermee te maken, het over-
lijden van een dierbare en het 
regelen van een uitvaart. 
Dit kan veel vragen oproepen. Voor 
veel mensen is het een onbekend 
terrein waar bovendien veel misvat-
tingen en misverstanden over 
bestaan. Daarom houdt de Biblio-
theek Aalsmeer op donderdag 14 
april tussen 15.00 en 17.00 uur een 
gratis inloopspreekuur over het 
onderwerp Testament en Uitvaart. 
Notaris Geert Labordus en Uitvaart-
verzorger Saskia Driezen geven 
antwoord op vragen, maximaal 10 
minuten per gesprek. Kijk voor meer 
informatie op: 
www.debibliotheekamstelland.nl

Prins. Vanaf 10.00 uur zijn belangstel-
lenden van harte welkom in het Baken 
aan de Sportlaan. Geen mogelijkheid om 
op eigen gelegenheid te komen? Neem 
dan contact op met Annie Vijfhuizen via 
0297-322131, Annie Stoof via 328326 of 
Panc Eikelenboom via 327915.

met een gezond hart, haal je meer uit 
het leven. De jaarlijkse collecteweek 
van de Hartstichting loopt van 10 tot 
en met 16 april. Voor mensen die geen 
klein geld in huis hebben, is de 
QR-code op de collectebus een goed 
alternatief. Naast doneren bij de 
collectant aan de deur is het ook 
mogelijk om te doneren of acties op te 
zetten via www.hartstichting.nl. 

Rijsenhout - Op zaterdag 23 april zal 
de youtube sensatie Gert van Hoef 
wederom een concert verzorgen in 
het Lichtbaken in Rijsenhout . De 
populaire en bekende organist/
pianist met meer dan 110.000 
volgers inmiddels zal een afwisse-
lend programma verzorgen. Diverse 
geestelijke muziek, maar ook popu-
laire nummers zullen langskomen. 
Elke keer weet Gert er weer een 
prachtige avond van te maken. 
Iedereen is van harte welkom. 
Aanmelden voor het concert kan bij 
Johan van der Zwaard per mail: 
zwaardvdjohan@hotmail.com of bel 

06-30063491. Kaarten kosten 10 euro 
per stuk. Aanvang 20.00 uur in het 
Lichtbaken aan de Aalsmeerderweg 
751 in Rijsenhout.

Voorjaarsconcert Gert van Hoef













te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer 
staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum 
datum beschikking

 Kubas K.M. 31-05-2004 31-03-2022

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemoti-
veerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemees-
ter en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Ju-
ridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend 
binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd. 
Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een ko-
pie van het besluit mee te sturen?

In het bezwaarschrift zet u:
- uw naam en adres;
- de datum van uw bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen u 

bezwaar maakt;
- waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- uw handtekening; 
- zo mogelijk uw e-mailadres; 
- het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.
aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een 
elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor 
meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaar-
schrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publieks-
hal van het gemeentehuis.

GEWIJZIGDE DIENSTVERLENING 

GOEDE VRIJDAG 
Op Goede Vrijdag (2 april) is het raadhuis op afspraak 
geopend. 

PASEN
Maandag 18 april (2e paasdag) zijn het raadhuis 
en Afvalbedrijf De Meerlanden gesloten. 
Op www.afvalkalender.meerlanden.nl vindt u 
de gewijzigde inzameldagen.

KONINGSDAG
Op Koningsdag (woensdag 27 april) zijn het raadhuis 
en Afvalbedrijf De Meerlanden gesloten.
Op www.afvalkalender.meerlanden.nl vindt u 
de gewijzigde inzameldagen.

SNOEIBOOT VAART 9 APRIL 2022 UIT

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 za-
terdag 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 

VERGADERING WOENSDAG 13 APRIL

Agenda voor de Raadsvergadering op woensdag 13 april 2022, 
in de raadzaal van het raadhuis van Aalsmeer. Aanvang: 20.00 
uur.

Tijd Agenda- Onderwerp
punt

20.00 R-1. 1. Opening door de voorzitter, 
   de heer G.E. Oude Kotte
  2. Vaststelling van de agenda 
  3. Vaststelling van het verslag van de 
   raadsvergadering van 10 maart 2022
  4. Vaststelling van de lijst ingekomen 
   stukken
  5. Bekrachtigen geheimhouding
  6. Mededelingen van het college

20.05. R-2. Reglement van Orde van de 
  gemeenteraad 2022

R-3. Benoeming en installatie 
  commissieleden

R-4. Benoeming vicevoorzitter van de raad, 
  voorzitter van de commissie Ruimte en 
  voorzitter van de commissie 
  Maatschappij & Bestuur 

R-5. Benoeming (plaatsvervangend) 
  leden en voorzitter auditcommissie

R-6. Benoeming leden werkgeverscommissie
R-7. Benoeming leden Regioraad Vervoer-

  regio Amsterdam, leden van het 
  raadsledenplatform Amstelland - 
  Meerlanden en lid en plaatsvervangend 
  lid MRA Raadtafel

R-8. Benoeming leden vertrouwens-
  commissie
  Vragenkwartier

   SLUITING 

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

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

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

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

O�ciële Mededelingen
7 april 2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aalsmeer een werelddorp 
van bloemen en water.

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met
#visitaalsmeer

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

BEKENDMAKINGEN

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

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

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

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

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

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

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 

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

SOCIAAL LOKET AALSMEER OPEN OP AFSPRAAK

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

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

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJ HOUDING 
PERSOONSLIJST

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

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte Datum 
datum voornemen

Łaski P.S. 01-04-1979 31-03-2022
Flower L.V. 03-03-1997 29-03-2022
Król S. 12-09-1990 30-03-2022
Kucharska Z. 28-05-2002 30-03-2022
Kuczka U.Z. 23-11-1981 30-03-2022
Lisikiewicz A.P. 27-04-1988 31-03-2022
Madej A.A. 17-04-1975 30-03-2022
Marzyński P.A. 04-03-1998 31-03-2022
Migoń A.M. 25-12-1970 31-03-2022
Mleczko J.M. 17-05-1995 29-03-2022
Młynarz B. 13-08-1967 31-03-2022
Pudelko T.P. 27-04-1979 29-03-2022
Walczak I.E. 30-10-1964 29-03-2022

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

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 ingeschre-
ven. 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 

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen 
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Ecuadorlaan 11, 1432 DH, (Z22-024213), het verplaatsen 

van het dakterras ten opzichte van de reeds verleende om-
gevingsvergunning en het plaatsen van een extra loop-
deur op de begane grond 

- Aalsmeerderweg 15, 1432 CG, (Z22-024210), het maken 
van een aanbouw met dakopbouw 

- Copierstraat 36, 1433 NT, (Z22-024198), het maken van een 
aanbouw 

- Kudelstaartseweg 96, 1433 GL, (Z22-024194), het kappen 
van een aantal bomen die het beton van de monumentale 
kazematten van het Fort Kudelstaart aantasten 

- Kudelstaartseweg 96, 1433 GL, (Z22-024188), het kappen 
van 25 zieke essen op en rond het eiland van Fort Kudel-
staart 

- Thailandlaan 16, 1432 DJ, (Z22-024164), brandveilig ge-
bruik Ruigrok Tower 

- Schweitzerstraat 28, 1433 AE, (Z22-023544), het plaatsen 
van een kachelpijp tegen de zijgevel 

- Ophelialaan 124, 1431 HN, (Z22-023227), het wijzigen van 
de gevelreclame en het vervangen van een van de drie be-
staande winkelwagenvervangers door een winkelwagen-
overkapping 

- Uiterweg 127 ws7, 1431 AD, (Z22-023102), het renoveren 
van de woonark (legalisatie) 

- Stommeerkade 59, 1431 EL, (Z22-022867), het uitbreiden 
van de woning over twee lagen met kap 

- Aalsmeerderweg 177, 1432 CL, (Z22-022858), het uitbrei-
den van de woning aan de achterzijde en het maken van 
een (vergunningsvrije) berging 

- Baanvak 36, 1431 LK, (Z22-022856), het plaatsen van een 
dakkapel aan de voorzijde van de woning 

- Hornweg 314, 1432 GT, (Z22-022679), het vervangen van 
de bestaande woning door een nieuw te bouwen woning 

- Zijdstraat 43 en 43a, 1431 EA, (Z22-022248), het verande-
ren van het pand in een winkel en 3 appartementen 

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning 
is/zijn ingetrokken:
- Oosteinderweg 377a ws3, 1432 AZ, (Z22-013553), het 

afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het 
legaal wonen op het terrein. Verzonden: 30 maart 2022

- Pieter van Lisselaan 18, 1431 MM, (Z22-020848), het plaat-
sen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning. 
Verzonden: 30 maart 2022

- Jan Lunenburg Oever, kavel 12 ( kad. perc. D7663), (Z21-
074781), het bouwen van een woning met boothuis. Ver-
zonden: 29 maart 2022



Kudelstaart - Kom op zaterdag 16 
april tussen 10.30 uur en 12.30 uur 
naar de tweedehands kinderkleding-
beurs in het Dorpshuis. Tijdens deze 
beurs is het mogelijk om voorjaars- 
en zomerkleding te kopen in de 
maten 80 tot en met 176. Ook zijn 
tweedehands speelgoed en overige 
kinderbenodigdheden te koop. Alles 
is geprijsd en kinderkleding hangt op 
maat. Bovenop de aankoopprijs 

wordt wel een commissie berekend 
om de zaalhuur en andere onkosten 
te dekken. Afrekenen kan per pin of 
contant en gebeurt in één keer aan 
de kassa. Heb je zelf nog mooie 
kinderkleding of speelgoed die je wil 
laten verkopen? Er zijn nog verkoop-
nummers beschikbaar. Op de 
website is alle informatie te vinden: 
www.kinderkledingbeurskudelstaart.
nl. De toegang is gratis.

Kinderkledingbeurs in Dorpshuis

Aalsmeer - Vorige week, woensdag-
avond 30 maart was er in het café op 

de hoek in Kudelstaart een klein, 
maar toch bijzonder momentje voor 

1800 Euro van Schoonheid van 
Aalsmeer voor Voedselbank

O�ciële Mededelingen
7 april 2022

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGS-
VERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE 
De beslistermijn is verlengd met zes weken. De beslissing op 
de volgende aanvragen zijn met toepassing van artikel 3.9, lid 
2 van de wabo verlengd:
- Schweitzerstraat 69, 1433 AJ, (Z22-009694), het vervan-

gen/vergroten van de schuur, Verzonden: 01 april 2022
- Zwarteweg 153, 1431 VL, (Z22-011692), het maken van een 

uitbouw aan de achterzijde van de woning. Verzonden: 30 
maart 2022

- Kudelstaartseweg 248, 1433 GR, (Z22-003316), het plaat-
sen van een aanbouw en het verbouwen van de woning. 
Verzonden: 30 maart 2022

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, 
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
- Aalsmeerderweg 233, 1432 CM, (Z22-011666), het vervan-

gen van de huidige dakkapel aan de voorzijde door twee 
nieuwe dakkapellen. Verzonden: 30 maart 2022

- Aletta Jacobsstraat 32, 1433 PE, (Z22-016573), het uitbrei-
den van de woning op de eerste verdieping aan de achter-
gevel. Verzonden: 30 maart 2022

- Sportlaan 50, 1431 JA, (Z22-017696), het plaatsen van een 
container voor het afvoeren van gesloopt materiaal op een 
parkeerplaats t.h.v. de woning van 4 april tot 13 mei 2022. 
Verzonden: 29 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 evenementenka-

lender waaruit u kunt a�eiden welke openbare evenementen 
gaan plaatsvinden.

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

STANDPLAATSVERGUNNING 
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 5:18 van de APV de volgende stand-
plaatsvergunning is aangevraagd.
- Naast bloemenwinkel ter hoogte van Einsteinstraat 85A te 

Kudelstaart (Z22-022605) promotie gezondheidscheck op 
7 april 2022, ontvangen 30 maart 2022

EXPLOITATIEVERGUNNING (AANVRAGEN) 
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 
2:28 van de APV de volgende exploitatievergunning is aange-
vraagd:
- Marktstraat 19 (Z22-023068) De Oude Veiling, ontvangen 

31 maart 2022

ALCOHOLWET VERGUNNING (AANVRAGEN) 
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van 
de Alcoholwet de volgende vergunning is aangevraagd:
- Marktstraat 19 (Z22-023071) De Oude Veiling, ontvangen 

31 maart 2022

ALCOHOLWET ONTHEFFING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 35 
van de Alcoholwet de volgende onthe�ng is verleend.
Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. 
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onder-
kant van deze advertentie.
- Chrysantenstraat 43 (Z22-008116) Koningsdag 2022, het 

plaatsen van twee tappunten, verleend op 30 maart 2022
- Raadhuisplein 1 (Z22-011894) Koningsdag 2022, het plaat-

sen van een tappunt, verleend op 30 maart 2022

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:

- Chrysantenstraat 43 (Z22-008045) Koningsdag 2022, mel-
ding akkoord 30 maart 2022

- Raadhuisplein (Z22-011020) Koningsdag 2022, melding 
akkoord 30 maart 2022

- Zwarteweg 77 (Z22-022752) Open Dag van Brandweer 
Aalsmeer op 21 mei 2022, melding akkoord 30 maart 2022

Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

TER INZAGE LEGGING AFVALSTOFFENVERORDENING 
GEMEENTE AALSMEER 2022 (Z22-009609)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer 
hebben besloten om de Ontwerp Afvalsto�enverordening ge-
meente Aalsmeer 2022 vrij te geven voor inspraak In de verga-
dering van 27 mei 2021 heeft de gemeenteraad het ‘Van afval-
naar grondstofbeleid 2021-2025’ vastgesteld. De gewijzigde 
inzameling van PMD bij het huishoudelijk restafval en de fre-
quentie van het inzamelen van het GFT in de zomermaanden 
maken onderdeel uit van het ‘Van afval-naar grondstofbeleid 
2021-2025’. De wijzigingen zijn verwerkt in de nieuwe Afval-
sto�enverordening gemeente Aalsmeer 2022. De Afvalsto�en-
verordening, die nu ter besluitvorming voorligt, is opgesteld 
conform het nieuwste model van de VNG (maart 2021). 

Procedure
De Afvalsto�enverordening gemeente Aalsmeer 2022 ligt ge-
durende 6 weken voor een ieder ter inzage van 31 maart 2022 
tot en met 12 mei 2022 op de volgende wijze:
- de balie van de receptie in het gemeentehuis van Aals-

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

- bij de balie Bouwen in het raadhuis, Laan Nieuwer-Amstel 
1 te Amstelveen. Melden bij receptie (alleen mogelijk op 
afspraak: 020–540 49 11);

- digitaal raadplegen op de landelijke website https://zoek.
o�cielebekendmakingen.nl/gmb-2022-146536.html; 

- via de gemeentelijke website www.aalsmeer.nl

Indienen zienswijze Afvalsto�enverordening 
gemeente Aalsmeer 2022 
Gedurende de hiervoor genoemde inzagetermijn wordt een 
ieder in de gelegenheid gesteld om een schriftelijke of mon-
delinge zienswijze naar voren te brengen. U kunt er ook voor 
kiezen uw zienswijze digitaal in te dienen via de gemeentelijke 
website door op de hiervoor genoemde webpagina de optie 
‘reageren’ te kiezen. Schriftelijke reacties worden gericht aan 
de gemeenteraad (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) onder 
vermelding van ‘zienswijze Ontwerp Afvalsto�enverorde-
ning gemeente Aalsmeer 2022’. Schriftelijke reacties op het 
ontwerp Afvalsto�enverordening gemeente Aalsmeer 2022 
dienen te worden gericht aan het college (postbus 253, 1430 
AG Aalsmeer) onder vermelding van ‘Ontwerp Afvalsto�en-
verordening gemeente Aalsmeer 2022’.Degene die buiten de 
openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling 
zijn zienswijze naar voren wil brengen kan daarvoor contact 
opnemen met het algemene telefoonnummer 0297-387575.

TER INZAGE

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

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

t/m 28-04-22 Het ontwerpbestemmingsplan ‘Green Park 
Aalsmeer DG2 West’ , ontwerp exploitatie-
plan ‘Green Park Aalsmeer DG2 West’
met bijbehorende stukken en ontwerpbe-
sluit hogere grenswaarde

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

t/m 12-05-22 Afvalsto�enverordening gemeente Aals-
meer 2022 (Z22-009609)

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

de ‘Schoonheid van Aalsmeer’ en de 
Voedselbank van Aalsmeer. De 
verkoop van de kalenders heeft 1.800 
euro opgebracht en dit bedrag is 
door Paulien overgedragen aan Koos, 
voorzitter van Voedselbank Aalsmeer. 
Natuurlijk waren er bloemen voor 
Bianca en Ria, de twee fotografen die 
hun allermooiste foto’s van Aalsmeer 
en Kudelstaart hebben gedeeld om 
de kalender samen te stellen. 
De Voedselbank richt zich op het 
verstrekken van voedselpakketten 
aan mensen die, vaak tijdelijk, onder-
steuning nodig hebben, maar met de 
opbrengst van de ‘Schoonheid van 
Aalsmeer’ gaat gekeken worden of er 
iets extra’s gedaan kan worden 
middels een nuttige (studie/oplei-
ding) bijdrage voor jonge mensen.

Aalsmeer - De spectaculaire 
productie ONE de Musical speelt 
exclusief in het LEDbox Theater in 
Studio’s Aalsmeer en is genomineerd 
voor twee landelijke Musical Awards: 

voor beste mannelijke hoofdrol in 
een grote musical (Soy Kroon) en 
beste nieuwe Nederlands oorspron-
kelijke musical. In Aalsmeer laat deze 
grote productie �ink van zich zien en 

Gratis ticket-actie voor ONE de 
Musical verlengd tot mei

Het promotieteam van ONE de Musical actief in het Centrum.

horen. Donderdagavond komen de 
ondernemers uit Aalsmeer Centrum 
genieten van het spektakel in het 
theater. En afgelopen zaterdag was 
het promotieteam weer actief in 
Aalsmeer Centrum tijdens het 
Fashion Paas Event. Er werden actie-
�yers uitgedeeld waarmee je het 
tweede ticket gratis krijgt. Dankzij 
deze actie (verlengd tot mei) kunnen 
‘de buren’ uit Aalsmeer tegen een 
gereduceerd tarief kennis maken met 
dit hartstochtelijke liefdesverhaal. Ga 
naar onedemusical.nl/gratisticket en 
regel het vandaag nog. ONE de 
Musical is nog steeds op zoek naar 
gezellige gastvrouwen of -heren en 
mensen voor de horeca. Samen met 
de cast en crew zorgen zij ervoor dat 
het publiek een geweldige avond 
beleeft en het hen aan niks 
ontbreekt. Interesse om het team te 
komen versterken? Kijk op de 
website www.onedemusical of mail 
naar hr@onethemusical.com.

Aalsmeer - Nederland kleurt steeds 
lichter, van donkerrood paars naar 
heloranje en dit is natuurlijk de kaart 
van het RIVM met het aantal coronabe-
smettingen in alle plaatsen in het land. 
De cijfers zijn dalende en ook het 
aantal mensen met corona in de 
ziekenhuis is afgenomen. Na twee jaar 
van ups en downs ziet het er nu naar 
uit dat het virus onder controle is. Ook 
in Aalsmeer zijn van 23 maart tot en 
met 5 april weer minder inwoners posi-
tief getest ten opzichte van de periode. 
Nu ‘slechts’ 620 en dat zijn er 436 
minder. In Uithoorn is de daling even-
eens verder ingezet: 591 besmettingen 

(-322), net als in Amstelveen: 1.609 
positief getesten (-774) en Haarlem-
mermeer: 3.017 inwoners in quaran-
taine (-1.406). Er zijn vanuit Aalsmeer 
en Uithoorn twee (elk 1) inwoners 
opgenomen in het ziekenhuis, vanuit 
Amstelveen 3 en vanuit Haarlemmer-
meer 16. Er zijn in Aalsmeer en Haar-
lemmermeer geen inwoners overleden 
aan het virus, in Uithoorn en Amstel-
veen elk 1. Corona de baas blijven is 
voor nu natuurlijk het belangrijkste, 
dus: was regelmatig de handen, blijf bij 
een verkoudheid thuis en doe bij 
klachten of voor het gaan naar een 
evenement een thuistest!

Corona: Aalsmeer kleurt oranje
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Heel veel 
gitaren, violen

en ukelele’s

Nieuw: ‘Fender’ 
gitaarkabels

AGENDA

DONDERDAG 7 APRIL:
* Happy Stones te zien in burger-

zaal, Raadhuis. T/m 22 april. 
* Expositie schilderijen van Carry 

Bijlo in foyer Oude Veiling, 
Marktstraat v/a 16u. Te zien tot 
en met 29 mei.

* Ko�eclub speciaal in buurthuis 
Hornmeer, Dreef. 10.30-12u.

* Computerinloop in bibliotheek, 
Marktstraat, 9.30 tot 12u.

* Ouderensoos in Dorpshuis 
Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.

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

* Fietsen met de Pedaalridders 
van OVAK. Start 13.30u. bij 
zwembad aan de Dreef.

* Sjoelcompetitie in De Reede, 
Rijsenhout vanaf 19.30u.

* Huurdersvergadering van de 
wijk Stommeer en Seringen-
straat, locatie Zwarteweg 133d. 
Aanvang 20u. Inloop: 19.45u. 

* Algemene Ledenvergadering 
Oosterbad in The Beach, Oost-
einderweg 247a vanaf 20u. Na 
a�oop pubquiz.

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.

* Kaartavond BV Hornmeer in 
buurthuis, Dreef 1 vanaf 20u.

* Toneel door Rijzenspelers ‘De 
dag van Bram’ in De Reede, 
Rijsenhout vanaf 20u Ook zater-
dagavond 9 april.

* Toneel ‘Plaza-Suite’ in Dorpshuis 
Kudelstaart vanaf 20u. Ook 
zaterdagen 9 en 16 april.

* Boekhuisbal in Boekhuis, Zijd-
straat van 19.30 tot 21u.

ZATERDAG 9 APRIL:
* NK Beachvolleybal in The Beach, 

Oosteinderweg van 10 tot 21u. 
Zondag van 10.30 tot 18u.

* Monstertocht Aalsmeers Brom-
�ets Genootschap. Vertrek 10u. 
bij Joppe, Weteringstraat. 
Aankomst rond 15.30u.

* Crash Museum in Fort Aalsmeer, 
Aalsmeerderbrug. Open 10.30 
tot 16.30u. Beursverkoop 
modellen en boeken.

* 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.
* Open dag Atelier Mandy en 

Edith, Legmeerdijk 342 van 10 
tot 17u.

* Korenmiddag met De Brul-
boeien, FF Anders en Out Cider 
in Dorpshuis Kudelstaart van 14 
tot 17.30u.

* Bierproeverij in cultureel café 
Bacchus vanaf 15.30u.

MAANDAG 11 APRIL:
* Wijkpunt Voor Elkaer in Kudel-

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

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

* Schilderijen van Henry Calvetti 
bij Eveleens Makelaars, Punter-
straat, Centrum. Open op werk-
dagen 9 tot 17.30u.

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

DINSDAG 12 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 Markt-
straat open van 11 tot 13u.

WOENSDAG 13 APRIL:
* Inloop voor Oekraïense vluchte-

lingen in Raadhuis van 10 tot 
12u. Elke woensdag.

* OVAK Soos in Parochiehuis, 
Gerberastraat vanaf 13.30u.

* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart, 20u.

* Pubkwis in café Om de Hoek, 
Kudelstaart vanaf 20.30u.

DONDERDAG 14 APRIL:
* Ouderensoos in het Middelpunt, 

Wilhelminastraat v/a 13.30u.
* Inloop over testament en 

uitvaart in bibliotheek, Markt-
straat van 15 tot 17u.

VRIJDAG 15 APRIL:
* Bingo-avond bij RKDES in 

kantine, Wim Kandreef vanaf 
20.30u.

* Sticks! 16+ danceparty in N201, 
Zwarteweg van 21 tot 02u.

ZATERDAG 16 APRIL:
* Kinderkledingbeurs in Dorpshuis 

Kudelstaart, 10.30 tot 12.30u.
* Paas Koppeltoernooi bij Poel’s 

Eye in Proosdijhal Kudelstaart. 
Inschrijven tot 20u.

* Lentebokbieravond in café Om 
de Hoek, Kudelstaart vanaf 21u. 
Opgeven aan de bar of per mail.

* Polska Noc feest in N201, Zwar-
teweg van 22 tot 04u.

Rijsenhout - Voor het eerst sinds 
2019 stond Toneelvereniging De 
Rijzenspelers afgelopen weekend 
weer op het podium van Dorpshuis 
De Reede met een nieuwe voorstel-
ling. Zaterdag 2 april speelden zij 
voor een goed gevulde zaal de 
première van ‘De dag van Bram’. 
In de voorstelling, onder regie van 

Robert Arendse, draait het om Bram, 
een weerman die weinig plezier 
beleefd aan zijn job, maar door 
onvoorziene omstandigheden ineens 
weinig anders meer heeft om voor te 
leven dan een kneuterige feestdag in 
een (naar eigen zeggen) ‘klein 
kutdorpje’. Remco Brandt speelt de 
hoofdrol van Bram en dat doet hij op 

‘De dag van Bram’ een kleurrijke 
rollercoaster door Rijzenspelers

Kudelstaart - Nog maar heel even 
wachten en dan gaat het doek weer 
open. De spelers van Toneelvereni-
ging Kudelstaart zijn er helemaal 
klaar voor en hebben er super veel 
zin in om op te treden voor eigen 
publiek. Het stuk ‘Plaza-Suite’ is weer 
heerlijk over de top en staat garant 
voor een gezellig avondje uit. Zonder 
alvast veel van het verhaal weg te 
geven: beeld u de voorbereidingen 
van een schitterende trouwerij, waar 
kosten nog moeite gespaard zijn. 
Maar wat als de boel in de soep 
dreigt te vallen en jij mag opdraaien 

voor de kosten. Hoe rustig/tactisch 
blijf je dan? Dit en nog meer dillema’s 
passeren deze avond de revue. De 
spetterende première is komende 
vrijdag 8 april in het Dorpshuis van 
Kudelstaart (aanvang: 20.00 uur). Ook 
is ‘Plaza-Suite’ te zien op de zater-
dagen 9 en 16 april. Kaarten zijn nog 
online te koop via de website of 
fysiek bij de slijterij in het winkelcen-
trum van Kudelstaart of bij Bakkerij 
Vooges in de Zijdstraat. Hierbij is pin 
niet mogelijk, graag gepast te 
betalen. Meer informatie op: www.
toneelverenigingkudelstaart.nl.

Toneelvoorstelling ‘Plaza-Suite’ 
in Dorpshuis Kudelstaart

Aalsmeer - Zaterdag 9 april trakteert 
KCA op de funk jazzband Tettero in 
cultureel café Bacchus in de Gerbe-
rastraat. De funkjazz band Tettero is 
een initiatief van de Haarlemse gita-
rist Folker Tettero. Naast alle activi-
teiten als sideman in vele bands van 
naam, had Folker vanaf het begin van 
zijn professionele carrière als gitarist 
altijd de behoefte zijn eigen muziek 
te maken. Inmiddels heeft hij een 
vaste groep van mensen om zich 
heen verzameld die het beste uit 
hem en zijn muziek halen. Tettero 
maakt funkjazz geïnspireerd door de 
jaren zeventig. De vrijheid die hij met 
zijn band neemt om muziek te 
maken zorgt voor creatieve funk die 

de aandacht trekt. Tettero bestaat uit 
Folker Tettero (gitaar), Klaas van 
Donkersgoed (drums), Charly Zastrau 
(toetsen) en Hugo den Oudsten 
(basgitaar). Aanvang: 20.30 uur; zaal 
open vanaf 20.00 uur. Entree: 20 
euro, Jazzclubleden 15 euro en 
jongeren t/m 25 jaar 10 euro. Kaart-
verkoop: uitsluitend in de KCA Ticket-
shop. Inlichtingen: Pierre Tuning via 
0297-360355.

Bierproeverij Speciaal Bier
Het weekend afsluiten met een proe-
verij van verrassende bieren kan op 
zondag 10 april vanaf 16.00 uur in 
cultureel café Bacchus in de Gerbe-
rastraat. Biergoeroe Erna heeft de 

Funk jazzband Tettero zaterdag 
live in cultureel café Bacchus

Aalsmeer - De expositie ‘Helden in de 
Zorg’ van KCA in het Oude Raadhuis 
met Jennifer Bergkamp en Erik de Rijk 
is een groot succes. Er is zoveel 
belangstelling voor dat KCA heeft 
besloten de expositie te verlengen 
tot en met zondag 24 april 2022. Zorg 
is kunst en dat komt in de vele 
portretten van Jennifer en Erik 
perfect tot uitdrukking. Zondag 10 

april aanstaande verhuizen de Helden 
in de Zorg overigens voor één dag 
naar Sportcentrum De Waterlelie 
waar ze van 10 tot 16 uur zijn te zien 
tijdens het Sport & Cultuur Event. Het 
Oude Raadhuis is dan gesloten. Op 
alle andere vrijdagen, zaterdagen en 
zondagen tot en met 24 april is 
iedereen van 14.00 tot 17.00 uur van 
harte welkom in het Oude Raadhuis 

weergaloze wijze. Zijn tegenspeler is 
Tina, de persoonlijk assistent van 
Bram, die het nogal moeilijk heeft 
met haar onaardige baas. Mariska 
van Leeuwen zet een praktische, 
nuchtere Tina neer, waarmee het 
onmogelijk is om geen medelijden te 
krijgen als ze weer eens een verve-
lende opmerking van Bram te 
verduren krijgt. Alle bijrollen worden 
erg leuk ingevuld: iedereen heeft zijn 
eigen karakter en het lijkt erop dat 
alle spelers hun rol met veel plezier 
spelen. In de bijrollen vallen verder 
op Evert van Putten als de ceremo-
niemeester van de feestdag, Mari-
anne Arendse, de onnozele Bed & 
Breakfast-houder waar Bram de 
nacht doorbrengt, en Arjo Lanser is 
werkelijk perfect gecast als viezige 
verzekeringsagent. ‘De dag van Bram’ 
is een theaterbeleving die je eigenlijk 
zelf moet ondergaan en dat kan op 
vrijdag 8 en zaterdag 9 april. De 
voorstellingen vinden plaats in 
Dorpshuis De Reede in Rijsenhout. 
Kaarten kosten 10 euro en zijn 
verkrijgbaar via de website www.
rijzenspelers.nl of bel 0297-327840.

hele winter, samen met Cees van der 
Ven en Hans van der Meer, lopen 
proeven om nu eindelijk de de�ni-
tieve selectie van zes speciale bieren 
te kunnen presenteren. Tickets à 18 
euro (inclusief zes bieren en uitge-
kiende hapjes) zijn verkrijgbaar via 
www.cultureelcafebacchus.nl. De 
zaal gaat zondag open om 15.30 uur.

Expositie ‘Helden in de Zorg’ in 
het Oude Raadhuis verlengd

in Aalsmeer. Kijk voor meer infor-
matie op www.skca.nl. 
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Aalsmeer - Vrouwenensemble 
Davanti bestaat uit elf leden dus daar 

mag best wat volume bij! Gezocht 
wordt naar enthousiaste vrouwen die 

Davanti zoekt nieuwe leden al enige koorervaring hebben, van 
een muzikale uitdaging houden, en 
willen zingen in een klein, gedreven 
en gezellig ensemble. Tijdens de 
repetities op dinsdagavond in het 
Dorpshuis in Kudelstaart wordt er 
gewerkt aan repertoire, zangtech-
niek en balans. Dirigente is Ineke van 
Bemmelen die veel ervaring heeft 
met koorzang en zelf ook lid geweest 
is van Davanti. Ze kent het koor dus 
goed. Eén keer per maand krijgen de 
leden coaching door een professio-
nele zangdocente. Op het repertoire 
staat vooral veelzijdige, a-capella 
licht klassieke muziek stukken in 
allerlei talen, die ,indien passend, 
door verschillende opstellingen 
worden ondersteund. Interesse om 
deel uit te maken van Davanti? Neem 
dan contact op via www.davanti.nl. 
Eén of meerdere repetities vrijblij-
vend bijwonen is altijd mogelijk. 

DE SCHIJNWERPER OP...

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer - Ben Schoenmaker werkt als extern bedrijfsjurist en con�ictbe-
middelaar, een beroep waarin hij vaak zoekt naar een juiste balans tussen 
twee partijen. En dat komt uitstekend van pas bij zijn inzet als vrijwilliger 
bij stichting ‘Beter Buren’. Buurtbemiddeling is een vorm van burgerparti-
cipatie. Het is vrijwillig, laagdrempelig en gratis. Het gaat om het bevor-
deren van een veilig woon- en leefklimaat in en rond je eigen huis. Dat is 
een basisbehoefte voor iedereen. Als mensen elkaar niet kennen of met 
elkaar spreken, dan weten de buren vaak niet wat er speelt. Er kan ziekte 
zijn, een beperking, iemand met onregelmatige diensten die bijvoorbeeld 
behoefte heeft aan nachtrust op andere tijden. Als dat niet bekend is, 
kunnen er snel irritaties ontstaan. De meest voorkomende klacht tussen 
buren is geluidsoverlast. Maar ook overlast van huisdieren, bijvoorbeeld 
een hond die de hele dag blaft. Met corona zijn we allemaal meer thuis 
gebleven. Dan is er meer geluid van buren die zijn gaan klussen of van 
kinderen die lawaai maken in en om het huis.

Wat kan een buurtbemiddelaar doen? 
“Uitgangspunt is dat mensen zelf verantwoordelijkheid willen nemen voor 
de oplossing van hun probleem. Een zelfbedachte oplossing werkt ook beter 
dan een opgelegde. Vroegtijdig overleg met elkaar voorkomt escalatie. De 
ideale vorm is: ’Zeg buurman kunnen we even praten over iets wat mij 
bezighoudt? Hoe denk jij daar over? In hoeverre kunnen we elkaar tegemoet 
komen? ‘ Maar als onze hulp als buurtbemiddelaars wordt ingeroepen, zijn 
mensen dat stadium vaak al voorbij. In een emotionele bui komen vaak 
dingen naar buiten en vallen er over en weer verwijten. Daar wordt dan vaak 
door één van de buren melding van gedaan bij de woningbouwcorporatie, 
de politie of de gemeente. Zij attenderen de klager dan op de Stichting Beter 
Buren en op de mogelijkheid van buurtbemiddeling. Als de Rijdende Rechter 
een con�ict krijgt voorgelegd, is de eindconclusie altijd: ‘dit is mijn uitspraak 
en daar moet u het mee doen’. Dat gebeurt bij buurtbemiddeling niet. Wij 
zijn als buurtbemiddelaars neutraal en onpartijdig en doen geen uitspraak. 
Wij vragen goed door naar wat partijen ten diepste willen, en zoeken met 
hen daar oplossingen voor. Als zij in alle rust met elkaar kunnen praten, 
ontstaat er vaak begrip voor de ander. Het gaat uiteindelijk om leven met en 
naast elkaar. Iedereen is gebaat bij een prettige leefomgeving.” 

Hoe word jij ingeschakeld? 
“Beter Buren wordt �nancieel gesteund wordt door gemeentes in de omge-
ving, door woningbouwcorporaties en belangenverenigingen. In Aalsmeer 
zijn er een stuk of tien bemiddelaars actief. Dat zijn lokale vrijwilligers die 
graag hun steentje hieraan willen bijdragen. Ik ben er in 2013 mee in aanra-
king gekomen en heb vervolgens een training gevolgd. In tweetallen 
worden wij als bemiddelaars ingeschakeld door Beter Buren, die de melding 
heeft gekregen van één van de buren dat er iets speelt. We gaan dan eerst 
praten met de beller en vragen wat er gebeurd is, hoe lang het al speelt, wat 
ze wat zouden willen en of ze bereid zijn om met de andere buur te praten 
onder onze begeleiding. Een gewoon gesprek aan de keukentafel, laag-
drempelig. Daarna bellen we aan bij de andere buur voor een soortgelijk 
gesprek. Als beiden dan akkoord gaan met een gezamenlijk bemiddelings-
gesprek, plannen we dat in op een neutrale locatie. De inhoud daarvan is 
vertrouwelijk, dat wordt niet teruggekoppeld aan derden.” 

Wat doe je als je er niet uitkomt? 
“Door luisteren, samenvatten en doorvragen gaan we op zoek naar de 
achterliggende behoeften, zoals veiligheid, vertrouwen, erkenning, 
respect en waardering. Als daarin niet wordt voorzien, ontstaan er emoties 
als machteloosheid, verdriet, angst en boosheid. Over die gevoelens op 
zich ontstaat meestal geen ruzie, wel over het daaruit voortvloeiende 
gedrag. Wij proberen die gevoelens te herleiden naar de behoeften die 
men graag vervuld zou willen zien. Dan zijn partijen al heel dicht bij hun 
oplossing. Als buren niet samen willen praten, of uiteindelijk niet tot een 
oplossing komen, is er meestal toch iets verbeterd en wast begrip 
ontstaan. Tot slot wijzen we hen dan nog op de mogelijkheid van een 
coach-gesprek met iemand van Beter Buren. Maar in de regel lukt het wel, 
en in driekwart van de gevallen komen partijen samen tot een oplossing.”

Wie wil jij volgende week in de schijnwerper zetten?  
“Bert Rijkmans, hij doet veel vrijwilligerswerk. Hij is scheidsrechter bij FC 
Aalsmeer. In die rol staat hij boven de spelers, neemt veel beslissingen, en 
weet dat op zo’n manier te doen dat er groot draagvlak voor is. Ik ben 
benieuwd hoe hij dat doet?”

Ben Schoenmaker: “Het gaat 
om leven met en naast elkaar”

Brons voor Björn
Aalsmeer - Op 31 maart en 1 april 
vonden in Utrecht de �nales van de 
vakwedstrijden voor mbo’ers plaats, 
genaamd Skills The Finals. De Aals-
meerder Björn Maas van MBO 
College Airport deed mee in de cate-
gorie Vliegtuigtechniek. Hij heeft een 
geweldige prestatie geleverd en 
mocht uiteindelijk een bronzen 
medaille in ontvangst nemen.

Foto: Erik de Rijk

Rijsenhout - Het Crash Luchtoorlog- 
en Verzetsmuseum ‘40-’45 schrijft in 
samenwerking met de stichting 
‘Zorgzaam Rijsenhout’ en de 
commissie 75+ jaar Vrijheid Rijsen-
hout’ een fotowedstrijd uit met het 
motto ‘Verbinden zonder Pleisters’. 
Om een wond te verbinden heb je 
pleisters of verband nodig. Voor het 
verbinden van mensen onderling of 
verbinding te leggen met de 

geschiedenis of de natuur ben je 
alleen zelf nodig. Foto’s kunnen 
worden ingestuurd door amateurfo-
tografen waarmee een persoonlijk 
beeld van zo een verbinding heeft 
vastgelegd. Er mogen maximaal twee 
foto’s worden ingestuurd. Ga voor 
het insturen van foto’s en de voor-
waarden naar: www.crash40-45.nl/
fotowedstrijd. De foto’s kunnen van 6 
tot en met 27 april worden inge-

Fotowedstrijd ‘Verbinden 
zonder pleisters’ 

zonden. Een onafhankelijke jury zal 
op 29 april uit de ingezonden foto’s 
de mooiste, dan wel meest typische 
en meest creatieve foto tot winnaar 
uitroepen. De uitslag wordt op 3 mei 
bekend gemaakt. De prijsuitreiking 
vindt plaats op 5 mei. Inzenders 
krijgen bericht van de locatie en tijd-
stip van uitreiken. Het Crash lucht-
oorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 is 
gevestigd aan de Aalsmeerderdijk 
460 in Aalsmeerderbrug (bij Rijsen-
hout) en is iedere zaterdag en op de 
tweede zondag van de maand 
geopend van 10.30 tot 16.30 uur.

Rijsenhout - Op Goede Vrijdag 15 
april organiseert Meerlanden de ‘Dag 
van de Moestuin’. Eigenaren en 
beheers van buurtmoestuinen, volks-
tuincomplexen, pluk- en school-
tuinen konden de afgelopen twee 
weken drie tot maximaal vijf kubieke 
meter meerCompost aanvragen. De 
natuurlijke bodemverbeteraar maakt 

het afval- en grondsto�enbedrijf zelf 
in de Groene Energiefabriek van 
organisch keuken- en tuinafval (GFT 
en Etensresten) dat bij huishoudens 
en bedrijven in de regio wordt inge-
zameld. MeerCompost voedt de 
bodem van tuinen met nieuwe 
energie en zo is de cirkel rond: van 
organisch afval weer naar voedsel.

Dag van de Moestuin populair!

Moestuinders die in aanmerking 
wilden komen, konden zich 
aanmelden via de website. De Meer-
landen had een maximum ingesteld 
van honderd bezorgadressen. Dat 
bleek een goede inschatting. Op de 
laatste dag van de aanmeldperiode 
stroomde het 100e adres binnen. 
Met de ervaring van afgelopen jaar, 
betekent dit dat Meerlanden de hele 
week – van maandag 11 tot en met 
vrijdag 15 april – de MeerCompost 
komt bezorgen.

Zelf groenten verbouwen
“Moestuinieren is de laatste jaren 
steeds populairder. Wat is ook mooier 
dan samen met je buurt, gezin of 
klasgenoten je eigen groenten en 
fruit te telen en op te eten? Zo pluk je 
letterlijk de vruchten van het 
scheiden van GFT en Etensresten”, 
aldus Angeline Kierkels, algemeen 
directeur van Meerlanden.

Workshop kruiden 
op Beeldeneiland
De Kwakel - Op zaterdag 9 april 
kunnen liefhebbers samen met 
kunstenaar Femke Kempkes en met 
Pauline Vork, kruidengeneeskundige 
en eigenaar van kruidenzusje.nl, een 

hele dag op ontdekkingstocht. Op de 
prachtige locatie van het beeldenei-
land, bereikbaar met de heen-en-
weer-boot, geven zij een bijzondere 
workshop. Ze duiken in de voorjaars-
kruiden die nu ontluiken in de tuinen 
rondom het atelier, maken een krui-
denwandeling en plukken nodig is 

om een paardenbloem elixer en een 
smeerwortelzalf te maken. De dag is 
volledig verzorgd en inclusief 
drinken, lunch en de producten! 
Meer informatie of deelnemen? Stuur 
een mailtje naar femke; post@femke-
kempkes.nl of pauline via info@krui-
denzusje.nl
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Gezellige voorjaarsmarkt Lions

Foto: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - Voor en in de Historische 
Tuin hield Lions Ophelia afgelopen 
zaterdag 2 april een voorjaarsmarkt. 
Er werden allerlei lekkere en leuke 
producten verkocht, onder andere 
verse asperges en paasbrood van 
Vooges, bloemen en planten en 
paasdecoraties. De opbrengst van de 
voorjaarsmarkt gaat gedoneerd 
worden aan Scouting Ti�o en aan De 
Binding voor de organisatie van de 
Kindervakantieweek. Deze dag 
opende de Historische Tuin tevens 
haar deuren voor een nieuw seizoen. 
Er werden op de tribune twee 
veilingen gehouden, waarbij �ink 
geboden is op de bloemen en 
plantjes. De dames van Lions Ophelia 
kijken terug op een superleuke en 
gezellige dag.

Klaverjassen bij De 
Geluksvogels
Kudelstaart - Zin in een gezellige 
avond klaverjassen? Iedereen is van 
harte welkom bij klaverjasclub De 

Aalsmeer - De ondernemers in het 
Centrum, en hopelijk u/jij ook, kijken 
terug op een mooi en gezellig 
Fashion Paas Event afgelopen 

zaterdag 2 april. De modellen 
straalden ondanks de kou op de rode 
lopers tijdens de modeshows bij de 
molen en De Binding, ook zij die  

Fashion Paas Event in Centrum: 
“Het was een fantastische dag”

Door: Petra Verschoof

Kudelstaart - De uit Zuid-Afrika 
afkomstige Jurie Strydom Bruwer is 
zondag 3 april bevestigd als nieuwe 
dominee van de Protestantse 
Gemeente Samen op Weg in Kudel-
staart tijdens een feestelijke middag-
dienst in De Spil. Na een vacante 
periode van drie jaar is de gemeente 
weer voorzien van een eigen predi-
kant. Twee weken geleden zette 
Strydom Bruwer (1960) met zijn vrouw 
Marlene voet op Nederlandse bodem. 
Afkomstig uit Zuid-Afrika, is Strydom 
opgegroeid met zes broers en zussen 
op een wijngaard-, fruit- en tabaks-
boerderij. Na zijn studie theologie aan 
de Universiteit van Stellenbosch 
vervulde hij vanaf 1986 twee jaar zijn 
militaire dienst als kapelaan. Na de 

dienstplicht startte hij als gemeente-
predikant in de Nederduits Gerefor-
meerde Kerk van Gordons Bay. In 1989 
trouwde Strydom met Marlene. 
Samen kregen ze twee kinderen. Juni 
vorig jaar heeft de SOW-gemeente 
van Kudelstaart een beroep uitge-
bracht. Vanaf 1 juli heeft het echtpaar 
de procedure in gang gezet om naar 
Nederland te emigreren. Dat de proce-
dure heel wat voeten in de aarde heeft 
gehad daar spraken zowel scriba Kees 
de Bondt als wel de voorzitter van de 
beroepingscommissie Kristian van 
Heemskerk over. Kees: “In coronatijd 
een voorganger online vinden is een 
intense klus.” Kristian benadrukte dat 
ze als commissie uitgekeken hebben 
naar deze dag. Na drie jaren van 
zoeken is een ‘uitdagend project’ naar 
tevredenheid opgeleverd’, zo vergeleek 

Strydom Bruwer bevestigd als 
nieuwe dominee SOW-gemeente

COLUMN TRUUS OUDENDIJK

Aalsmeer - “Ik geef ze het heilige kruis na”, zei mijn schoonmama altijd als 
er iets mis ging in huis en ze blij was dat de aanstichters weer vertrokken. 
Dat doen wij niet. Ik neem juist met enige spijt en weemoed afscheid van 
de vertrekkende gasten, want het gaat in dit geval om mijn eigen dochter 
en haar echtgenoot die de afgelopen maand bij ons gebivakkeerd 
hebben. Maar helemaal zonder slag of stoot verloopt zo’n logeerpartij 
natuurlijk niet. Mijn dochter is goed in land veroveren, zodra ze er is 
neemt ze het hele huis in beslag. Haar sjaal ligt in de lectuurbak, haak-
werk op de bank, toilettas onder de spiegel op de schoorsteenmantel, 
jassen niet aan maar onder de kapstok, of over de paal naast de trap, 
bovenop die van mij, die ik daar ook altijd overheen mik. Tassen staan 
voor of in de boekenkast en haar schoenen zwerven gewoon overal door 
het huis, net als die van mij. De hondenmand gaat naast die van ons, 
inclusief hond. Heerlijk, het is alsof ze weer thuis woont. We kunnen 
elkaar goed verdragen en het voelt weer heel eigen. Slapen doen ze in 
hun gekke rode kampeerauto Sam, want die heeft een lekker bed waar 
mijn logeervarianten niet tegenop kunnen. Maar de rest gebeurt bij ons: 
douchen, eten, borrelen, bijkletsen, de was doen en plannen maken. Ze 
zijn vervroegd terug gekomen van een trip door Spanje omdat er hier het 
nodige gebeuren moest. Een moeder die zorg en aandacht nodig heeft 
en een broer en neef die gaan verhuizen. Dus worden aan onze eettafel 
de nieuwe gordijnen gezoomd en gestreken en is de bar in de keuken 
uitgeroepen tot kantoor. Er komen hotelboekingen binnen en er vinden 
zoomsessies plaats met nieuwe studenten die in de zomer het team 
komen versterken. Het is een en al bedrijvigheid en gezelligheid. Mijn 
schoonzoon heeft twee rechterhanden, die ook nog eens van goud zijn 
dus daar wordt dankbaar gebruik van gemaakt. De schuur heeft weer een 
nieuw dak en alle elektra in huis is doorgemeten. Ik laveer tussen alle acti-
viteiten door en het enige wat ik wil weten is: kom jullie wel of niet eten? 
De keren dat ze dat doen schuift dochter achter de pannen. We krijgen 
een exclusief Jamie Oliver gerecht voorgeschoteld van in melk gekookte 
bloemkool met cheddar. De heerlijke geuren die uit de keuken komen, 
zijn van de saus die over de hete kookplaat op de vloer en in de keukenla 
stroomt. We maken samen nasi en zij vindt dat er nog wel een eitje door 
kan. Als ik even later de koelkast open doe krijg ik de mand met eieren 
over me heen. Die stond bovenop. De vloer wederom bedekt, maar nu 
met struif. Creativiteit en chaos horen bij elkaar. Ik weet er alles van. Op 
andere dagen praat ze bij met haar zus. Ze zijn vanaf hun geboorte 
elkaars beste vriendinnen. Dat zijn ze niet van mij; ik ben hun moeder. En 
over zo’n moeder moet je kunnen roddelen: “Weet je wat mama zei?” Dat 
is heel nuttig; als je tegen elkaar over je moeder kunt klagen, hoef je niet 
naar psychiater of coach en dat is een stuk goedkoper. Vandaag heb ik ze 
uitgezwaaid, ze zijn weer terug naar Zweden. Over een paar weken komt 
de andere dochter een tijdje bij ons wonen. Ik kijk er nu al naar uit. 
Reageren? Truus@oudendijk.gmail.com

Maandagochtend

zomerse jurkjes, trouwjurken en zelfs 
badmode showden. Ook kinderen 
stalen de show en showden als 
volleerde modellen de mooiste 
kleding Devon Donovan presen-
teerde met veel enthousiasme de 
shows en zong de sterren van de 
hemel. Er werden lekkere hapjes 
geserveerd, de paashaasband zorgde 
voor extra sfeer en de paaseitjes die 
het promotieteam uitdeelde vonden 
gretig aftrek. “Het was een fantasti-
sche dag”, aldus de ondernemers. 
“Wel koud, maar gelukkig liet de zon 
zich met regelmaat zien. Zeker voor 
herhaling vatbaar.” 
De winnaar van de hoofdprijs van de 
winactie van maar liefst 250 euro is 
Jester Mik en de shoptegoedbonnen 
van 50 euro zijn voor Kate Klaassen 
en Kilian de Vink. De chocolade paas-
hazen zijn gewonnen door Senna 
Smalbil, Irma Epskamp en Edith van 
Bergen.

hij het vinden van een dominee. Leo 
Eveleens, voorzitter van de kerk, nam 
tijdens de bijeenkomst symbolisch z’n 
petje af voor Strydom en Marlene. “Van 
Zuid-Afrika naar Nederland. Een ander 
continent, een andere taal en andere 
gewoonten, maar blijf vooral jezelf.” In 
de prachtig met bloemen versierde 
kerkzaal was er na a�oop gelegenheid 
de nieuwe dominee en zijn vrouw te 
ontmoeten onder het genot van een 
hapje en een drankje.

Geluksvogels op de woensdagavond in 
het Dorpshuis van Kudelstaart vanaf 
20.00 uur. Het klaverjassen op 30 maart 
is gewonnen door Ben van der Voort 
met 6195 punten. De poedelprijs was 
voor Guda Kluinhaar met 3522 punten

Jaarvergadering van OVAK in 
Dorpshuis goed bezocht

World Vision laat dromen met 
‘I Have A Dream’ uitkomen
Aalsmeerderbrug - Hulporganisatie 
World Vision gaat in samenwerking 
met The Choir Company, onder 
leiding van Maarten Wassink, op 
tournee door Nederland met ‘I Have 
a Dream’. De voorstelling vertelt het 
verhaal van Risha, een jong meisje uit 
India. Haar levensverhaal staat 
centraal voor de situatie waar veel 
kinderen in de wereld zich in 
bevinden. 
Risha heeft de droom om danseres te 
worden, haar leefomstandigheden 

staan deze toekomst in de weg. Ze 
leeft in een wereld vol geweld, onze-
kerheid en armoede, toch laat dit 
Indiase meisje haar droom niet los. 
Het verhaal van Risha komt tot leven 
door liederen, indrukwekkende 
video’s en verhalen die worden 
verteld. 
De voorstelling is te zien op vrijdag 
13 mei bij de Levend Evangelie 
Gemeente aan de Kruisweg 55 vanaf 
20.00 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar 
via: www.worldvision.ticketing.nu

Aalsmeer - Op woensdagmiddag 30 
maart heeft de OVAK haar jaarverga-
dering gehouden in het Dorpshuis 
van Kudelstaart. Er waren 61 
personen aanwezig. De voorzitter 
heette allen hartelijk welkom.  Hij 
vertelde dat de diverse commissies 
binnen de vereniging al weer druk 
zijn met allerlei plannen maken voor 
het jaar 2022. In het jaar 2021 heeft 
de OVAK van 73 leden afscheid 

moeten nemen. Op 31 december 
2021 had de ouderenvereniging 
1852 leden, waarvan 732 mannen 
en 1120 vrouwen. Eind maart 
precies 1832 leden. Elf keer per jaar 
komt het prachtige blad de Door-
vaart uit met allerlei informatie en 
leuke artikelen en geplande activi-
teiten voor leden. Ook dit blad 
ontvangen? Bel dan met telefoon-
nummer 0297-320774. Leden van de 

OVAK kunnen iedere woensdag-
middag klaverjassen, er worden 
themamiddagen aangeboden en 
�etstochten gemaakt met een groep 
enthousiaste leden. Ook organiseert 
de OVAK dagtochten met de bus en 
op dinsdagmorgen kunnen leden 
tennissen bij Tennis Aalsmeer. Alle 
activiteiten en de �nanciën over het 
jaar 2021 zijn met elkaar besproken. 
Daarna zijn alle bestuursleden en 
vrijwilligers nogmaals bedankt voor 
hun inzet. Met elkaar wil de OVAK er 
een succesvol en actief jaar 2022 van  
gaan maken.



Energiebesparing in Aalsmeer

ENERGIEBESPAREN LOONT – NU MEER DAN OOIT!
Besparen op energie is goed voor het milieu én voor uw portemonnee. De gemeente 
Aalsmeer helpt u hier graag bĳ en werkt daarvoor samen met het Regionaal Energieloket. 
U kunt bĳ het Regionaal Energieloket terecht voor al uw vragen over het verduurzamen en 
energiezuiniger maken van uw woning. Welke maatregelen zĳn voor uw woning geschikt? 
Welke subsidies zĳn er? En hoe vind ik een betrouwbaar bedrĳf voor het uitvoeren van 
maatregelen? Kĳk voor alle informatie op www.regionaalenergieloket.nl/aalsmeer

BUURTACTIE ENERGIEZUINIG WONEN KUDELSTAART
Het Regionaal Energieloket en gemeente Aalsmeer organiseren een Buurtactie Energiezuinig Wonen voor 
woning eigenaren in Kudelstaart. De actie richt zich op alle koopwoningen in Kudelstaart, met uitzondering van de 
woningen in de lintbebouwing. Voor deze woningen komt later dit jaar een andere actie. U kunt zich nog aanmelden 
voor de online informatieavond op donderdag 21 april van 19.30 tot 20.30 uur. Na de informatieavond ontvangt u de 
adviesrapporten van de voorbeeldwoningen. Voor meer informatie: www.regionaalenergieloket.nl/aalsmeer/acties. 

EERDERE BUURTACTIES IN HORNMEER, STOMMEER EN OOSTEINDE
Ook voor Hornmeer, Stommeer en Oosteinde zĳn buurtacties Energiezuinig Wonen georganiseerd. 
Benieuwd of het adviesrapport voor uw soort woning hier al tussen staat? 
Kĳk dan op www.regionaalenergieloket.nl/aalsmeer/acties.

CADEAUBONNEN ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN VOOR HUURDERS
Om ook huurders in Aalsmeer en Kudelstaart te helpen bĳ energiebesparing stelt de gemeente cadeau bonnen van 
€80 beschikbaar. Per huishouden kan één cadeaubon aangevraagd worden bĳ het Regionaal Energieloket 
(www.regionaalenergieloket.nl/aalsmeer). Hiermee kunnen bĳvoorbeeld LED lampen, tochtstrips of radiatorfolie 
besteld worden bĳ diverse webshops. De cadeaubonnen kunnen worden aangevraagd zolang de voorraad strekt. 

SLIMME AALSMEERDERS 
VRAGEN SUBSIDIE AAN!
 Eigenaren van eengezinswoningen en 

appartementen kunnen subsidie ontvangen 
bĳ minimaal twee maatregelen, zoals isolatie 
of een warmtepomp: www.rvo.nl/isde.

 De Subsidieregeling Energiebesparing Eigen 
Huis (SEEH) voor VvE’s van het rĳk vergoedt 
voor isolatiemaatregelen ongeveer 30 
procent van de kosten, bĳ minimaal twee 
maatregelen worden uitgevoerd, zoals dak-, 
gevel- en/of vloerisolatie: www.rvo.nl/seeh.

 Subsidie Oplaadpuntenadvies: voor VvE’s 
met eigen parkeergelegenheid die een advies 
willen over oplaadpunten voor elektrische 
auto’s: www.rvo.nl/seeh (kĳk bĳ 
oplaadpuntenadvies).

 De Investeringssubsidie Duurzame Energie 
biedt o.a. subsidie voor warmtepompen, 
zonneboilers en zonnepanelen, voor zakelĳke 
gebruikers en VvE’s: www.rvo.nl/isde.

 Kleine particuliere verhuurders kunnen via 
het Servicepunt Energieadvies een energie-
advies vragen voor hun huurwoningen in 
Aalsmeer: 
www.aalsmeer.nl/servicepuntenergieadvies.

 Particuliere verhuurders kunnen bĳ het 
Rĳk subsidie aanvragen voor energie-
besparende maatregelen in de verhuurde 
woningen: www.rvo.nl/svoh.

SERVICEPUNT ENERGIEADVIES AALSMEER BIEDT ENERGIEADVIES EN PROCESBEGELEIDING
Wilt u uw bestaande gebouw in Aalsmeer of Kudelstaart verduurzamen? Servicepunt Energieadvies Aalsmeer 
(SEA) van de gemeente helpt daarbĳ! SEA biedt advies en begeleiding in het verduurzamen van gebouwen van 
VvE’s, maatschappelĳke organisaties en kleine particuliere verhuurders. Voor bedrĳven bieden we advies rondom 
zon op grote daken. Meer informatie: www.aalsmeer.nl/servicepuntenergieadvies.

BESPAREN OP GASVERBRUIK? ENERGIEADVIES 
GROTERE CV-KETELS
VvE’s en maatschappelĳke organisaties zoals scholen, kinderopvang, culturele 
instellingen, sportverenigingen en kerken met een collectieve stookinstallatie 
kunnen gratis advies aanvragen over de verwarmingsinstallatie. Het advies geeft 
aan welke verduurzamingsmaatregelen u kunt nemen en hoe snel deze zich terug-
verdienen door een lagere energierekening. Interesse? Meld u dan snel aan via 
servicepuntenergieadvies@aalsmeer.nl voor één van de vĳf beschikbare plekken.

ZON OP GROTE DAKEN
Op steeds meer daken zitten zonne panelen. Om dit te ondersteunen, biedt 
het SEA lokale VvE’s, bedrĳven en maatschappelĳk vastgoed het volgende:
 Een quickscan zon op grote daken. 
 Advies en/of procesbegeleiding bĳ het 

organiseren van een coöperatief zonproject. 
 Provincie Noord-Holland heeft een subsidie regeling voor zon op 

parkeerterreinen. Wĳ helpen u hierbĳ graag op weg.

INITIATIEVEN VAN HET SERVICEPUNT 
ENERGIEADVIES AALSMEER
Onderzoek naar verduurzaming kerkgebouwen
De gemeente werkt aan een kerkenvisie, samen met de eigenaren van de 
kerkgebouwen. Als onderdeel hiervan bieden wĳ een energieadvies op maat 
aan. Kerken en maatschappelĳk organisaties kunnen een aanvraag doen voor 
energieadvies bĳ het SEA.

Cursus VvE’s
Gemeente Aalsmeer en Amstelveen organiseren samen een cursus VvE’s met Energie. 
De cursus duurt drie avonden en gaat o.a. over technische, juridische en financiële 
aspecten van het verduurzamen van VvE’s. Ook kunnen VvE’s ervaringen delen. 

Nieuwsbrief VvE’s
Een aantal keer per jaar stellen wĳ een digitale nieuwsbrief samen met 
informatie voor VvE’s over verduurzaming. Aanmelden kan via 
servicepuntenergieadvies@aalsmeer.nl.
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Door Janna van Zon

Aalsmeer - Heidi Wegman van 
Woonstyling Aelsmeer vindt dat zij 
het leukste beroep van de wereld 
heeft. Mensen helpen met het stylen 
en re-stylen van hun huis waardoor 
zij zich gelukkig of gelukkiger gaan 
voelen in hun woonomgeving. Dat 
kan op veel verschillende manieren, 
van een eenvoudige verandering tot 
een heel nieuw kleurpalet en het 
creëren van nieuwe zit, eet, speel, 
muziek en werkhoeken. “Het gaat mij 

om de geluksfactor te verhogen, het 
eigen huis moet voelen als een 
warme deken. Dat is ook altijd mijn 
vraag aan degenen die mijn hulp 
inroepen. Wat wil je voelen als je je 
huis binnenstapt? De meesten 
zoeken sfeer, rust en eenheid. Soms 
hebben mensen een duwtje in de 
rug nodig om de bank of het bed een 
nieuwe plek te geven of een andere 
kleur muur te kiezen of een opval-
lend behang. Aan mij de uitdaging 
om de verandering - hoe klein of 
groot ook - zo te doen dat de 

Heidi Wegman: “Door Zaai heb 
ik durf en lef ontwikkeld”

Aalsmeer - Bij Atelier Mandyzijn & 
EditHome vind je de meest prachtige 
woonaccessoires en klein meubelen, 
maar je moet wel even weten waar 

ze zitten. Enige jaren geleden begon 
Mandy (Atelier Mandyzijn) met het 
restylen van meubels en haar 
vriendin Edith (EditHome) met de 

Atelier Mandyzijn & EditHome 
houdt zondag open dag

Amstelland - De �nalisten voor de 
Ondernemingsverkiezing Noord-
Holland 2022 zijn eind maart bekend 
gemaakt. Tijdens de �nale op 25 mei 
horen deze bedrijven of zij zich ‘Beste 
Onderneming van Noord-Holland 
2022’ mogen noemen. Juryvoorzitter 
Ilse Zaal, gedeputeerde van de 
provincie Noord-Holland: “De Onder-
nemingsverkiezing is een mooie 
aanleiding om extra stil te staan bij 
wat ondernemingen bijdragen aan 
de economie, werkgelegenheid en 
innovatie. Het is belangrijk om ze in 
het zonnetje te zetten.” Er zijn 
verschillende categorieën voor de 
prijs: mkb klein, mkb midden en mkb 
groot met ieder tien �nalisten. Voor 

De Belofte, de prijs voor veelbelo-
vende startende bedrijven, zijn drie 
�nalisten. Carrosseriebedrijf Burgers 
uit Aalsmeer is één van de tien �na-
listen in de categorie mkb groot. 

Prijsuitreiking
De �nalisten worden de komende 
weken bezocht door leden van de 
jury. Tijdens de �naleavond op 25 
mei houden dan drie �nalisten per 
categorie een eindpresentatie, 
waarna de jury per categorie en voor 
De Belofte één winnaar zal kiezen. 
Ook wordt de Publieksprijs uitgereikt, 
op 4 april zijn hiervoor de stemlijnen 
open gegaan. Kijk voor meer infor-
matie op de site van de provincie.

Carrosseriebedrijf Burgers in 
fina e n ernemers er e n

Kudelstaart - Op donderdag 7 april 
heropent de DA Kudelstaart. In de 
vernieuwde winkel staat nog steeds 
hetzelfde vertrouwde team, maar 
verder is er veel veranderd. Het assor-
timent is uitgebreid, de indeling is 
fris en vernieuwend en dankzij 
nieuwe diensten wordt de klant 
voorzien van het beste advies. 
Kortom, DA Kudelstaart is klaar voor 
de toekomst! Ondernemer Fred van 
der Wer�: “Dit is een positieve stap 
voor ons team en voor onze klanten. 
Ik kijk er erg naar uit om hen kennis 
te laten maken met de vernieuwde 
winkel. Klanten kunnen bij ons 
terecht voor een groot en gevarieerd 
assortiment, waarover we ze iedere 
dag met veel plezier kunnen 
adviseren.”

Nieuw winkelconcept DA
De vernieuwde winkel is voorzien 

van het nieuwe winkelconcept van 
DA. Een concept dat duidelijk het 
doel voor de toekomst van DA laat 
zien: een stap in de richting van een 
gezond(er) Nederland. DA streeft 
ernaar dat haar klanten zich goed, 
gezond en energiek voelen. De rol 
van drogist verandert hierdoor naar 
een persoonlijke gezondheidsgids. 
Een nieuwe rol waarbij een nieuw 
winkelconcept past. In het winkel-
concept is ruimte gemaakt voor 
diverse belevingswerelden en 
domeinen. Elk met hun eigen identi-
teit en focus: fysiek �t, mentaal �t, 
zorg voor jezelf, dagelijkse rituelen 
en de traditionele drogist. 

DA GezondheidsCheck
In het hart van de nieuwe winkel is 
een meettafel geplaatst. Als klant kun 
je hier verschillende checks uit laten 
voeren. Deze checks samen vormen 

Vernieuwde DA Kudelstaart 
ert samen met anten eest

Aalsmeer - Het afgelopen half jaar 
hebben de tweede- en derdejaars 
studenten Teelt en techniek en 
Groene handel en logistiek van 
Yuverta mbo Aalsmeer gewerkt aan 
een innovatieopdracht. Vanuit het 
practoraat Circulaire AgriBusiness 
werkten studenten binnen beroeps-
situaties aan allerlei onderwerpen uit 
de tuinbouwsector. De uitwerkingen 
hebben zij afgelopen maandag 
gepresenteerd tijdens het event 
‘Dragons Den’. De pitches werden 
beoordeeld door een vakkundige 
jury. De eerste prijs is gewonnen 
door Jan Schreurs, Hidde Imthorn en 

Niels van der Maat, hun onderzoek 
ging over meer lagen teelt onder led. 
De tweede prijs ging naar Jimmy 
Rodenburg, Frans Reeuwijk en Koen 
van Ruiten. Ze hebben onderzoek 
gedaan naar bacterie- en schimmel-
loos telen op de hyacintenbroeierij 
van de jonge ondernemer Wim van 
Schie in Noordwijkerhout. De derde 
prijs was voor Tom Vianen met zijn 
onderzoek naar een optimalisatie 
van de bedrijfsindeling van P. van 
Duijvenvoorde Blumenexport BV in 
Rijnsburg. De presentatie was in 
handen van Monique van Weerden-
burg van Greenport Aalsmeer. 

ra ons en   erta m o

Het (vertrouwde) team van DA Kudelstaart in het Winkelcentrum.

een steunpilaar van het nieuwe 
winkelconcept: de DA Gezondheid-
sCheck. Denk hierbij aan het checken 
van het cholesterolgehalte, de bloed-
druk of bijvoorbeeld het bloedgluco-
segehalte. Zo gedaan, zo gecheckt. 
Een makkelijke manier om erachter te 
komen hoe het gesteld is met de 
gezondheid. En de uitslag helpt ook 
de drogist in de winkel om het beste 
advies te geven.

Uitgebreid assortiment
Winkelmanager Patrick van Tongeren: 
“Het assortiment van DA is uitgebreid 
en sluit perfect aan bij mijn visie voor 
de toekomst. Dat betekende alleen 
wel dat de hele winkel anders inge-
deeld moest worden. We hebben 
goed gekeken naar wat bij ons past, 
wat bij onze klanten past, maar ook 
wat past bij de toekomst. De indeling 
in de nieuwe domeinen helpt hierbij. 
Er is focus op het assortiment dat 
mijn klanten helpt om zich goed te 
voelen. En daar draait het uiteindelijk 
allemaal om, nietwaar?”

DA huismerk
Een belangrijk onderdeel van het 
nieuwe assortiment is het DA-huis-
merk. Hoge kwaliteit voor een 
aantrekkelijke prijs. Het assortiment 
wordt nog steeds uitgebreid, maar 
bevat al meer dan 800 producten. 
Van scheermesjes tot shampoo en 
van wondverzorging tot vitaminen. 
Voor elke portemonnee heeft DA 
Kudelstaart een oplossing. De 
komende dagen is het feest bij DA in 
Kudelstaart. Vanaf donderdag 7 april 
krijgt de klant drie dagen 21% 
korting op bijna het hele assortiment. 
DA Kudelstaart viert dus echt feest. 
Samen met haar klanten!

verkoop van prachtige wanddecora-
ties. Twee vriendinnen met een 
passie voor interieur schreeuwde 
gewoon om een samenwerking.
Sinds juni vorig jaar koop je er nu dus 
ook de mooiste woonaccessoires 
voor hele aantrekkelijke prijzen.
Zoek je iets speci�eks? Edith en 
Mandy werken ook in opdracht!
Aanstaande zondag 10 april houden 
Mandy en Edith een open dag bij het 
atelier en is iedereen welkom.
Kom langs en onder het genot van 
een gratis kopje cappuccino, thee en 
iets lekkers (van Foodtrailer Jaim & 
Zo) kijk je je ogen uit. Er worden deze 
dag ook mooie voorjaarsbloeiers te 
kopen aangeboden. De open dag is 
van 10.00 tot 17.00 uur. Atelier 
Mandyzijn is te vinden aan de 
Legmeerdijk 342 (hoek Bachlaan). 
Meer weten of alvast iets zien? 
Bezoek dan de website: 
www.mandyzijn.nl 

persoonlijke sfeer blijft. Want centraal 
staat dat mensen zichzelf moeten 
herkennen in de keuze die zij, welis-
waar met mijn hulp krijgen aange-
reikt, uiteindelijk zelf maken.” Gedu-
rende het gehele ontwerptraject 
neemt Heidi haar klanten mee en 
wordt alles besproken. “In feite zit 
dan mijn taak er op, want dan gaan 
de mensen zelf aan de slag met het 
advies, maar als het klaar is ga ik 
natuurlijk wel altijd kijken naar het 
eindresultaat. De styling, �nishing 
touch, behoort ook tot de mogelijk-
heden en dan neemt Heidi vaak 
foto’s hoe het is geworden. Dat zijn 
mooie momenten voor beide 
partijen.”

Goede planning
Via Instagram, Facebook en haar 
website weten mensen Heidi 
Wegman te vinden en natuurlijk 
door mond tot mond reclame. Zaai 
heeft daar zeker een handje bij 
geholpen. Sinds anderhalf jaar is 
Heidi zelfstandig ondernemer en zij 
is in die tijd een stuk wijzer 
geworden hoe je een bedrijf door 
een goede planning, inzicht en struc-
tuur beter op de kaart kan zetten. “Ik 
heb door Zaai mijn durf en lef 
ontwikkeld en zoveel leuke mensen 
ontmoet, die elkaar helpen en 
versterken en dat is echt heel waar-
devol.” Meer informatie over Zaai bij 
Kirsten Verhoef (project organisator) 

via mail: kirsten@syltsupport.nl of bel 
0297-366182.

Verkoopbeurs in 
Crash Museum
Aalsmeerderbrug - Het Crash Lucht-
oorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 
houdt op zaterdag 9 april een 
verkoopbeurs in het museum en bij 
goed weer buiten het fortgebouw.
Te koop zijn vliegtuig- en automo-
dellen uit kunststof en metaal, mili-
taire radio’s en nieuwe en tweede-
hands boeken over de Tweede 

Wereldoorlog, de luchtvaart en de 
krijgsmacht. Tevens zijn romans over 
deze onderwerpen te koop. Het 
Crash luchtoorlog- en Verzetsmu-
seum ’40-’45 aan de Aalsmeerderdijk 
460 is iedere zaterdag en op de 
tweede zondag van de maand 
geopend van 10.30 tot 16.30 uur. De 
beurs bezoeken kan na betaling van 
de toegang tot het museum. Kijk 
voor meer informatie op de website 
www.crash40-45.nl.
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Aalsmeer - Voor de Paasshow van 
Gomes worden alle Mercedes-Benz 
occasions nog eens extra opge-
poetst. Vanaf donderdag 14 april 
staan de vestigingen in Alkmaar en 
Aalsmeer helemaal in het teken van 
de succesvolle occasionshow met het 
gigantische aantal van ruim 175 
personenwagens! De Paasshow loopt 
door op vrijdag 15, zaterdag 16 én 
maandag 18 april. Occasionmanager 
Romke van der Laan zet het succes 
van de voorgaande edities graag 
voort: “Tijdens iedere Paasshow kan 
er vaak meer met een inruilpremie of 
korting. Maar dat is niet het enige dat 
onze klanten overtuigt. Tijdens de 
Paasshow valt er echt iets kiezen. 
Modellen, uitvoeringen, opties!” 
Iedereen die een premium auto 
zoekt, kan bij Gomes zijn hart 
ophalen. De Paasshow biedt een 
unieke mix van personenwagens 
waarmee je zekerheid koopt. Van A 
tot S-Klasse en alles daar tussenin, 

Van der Laan: “Het worden vier hele 
gezellige dagen in een informele 
sfeer. Wie wil, kan bovendien snel 
zakendoen. Maar wie een paar dagen 
later nog een proefrit wil maken, kan 
ook na 18 april nog rekenen op de 
Paasshow voordelen. We willen niet 
pushen. We weten immers toch dat 
na een proefrit niemand meer wil 
uitstappen!”

Paasshow bij Gomes: 
“Er valt echt iets te kiezen”

Kudelstaart - Voor een bijzonder 
boeket, kamerplanten of perkgoed is 
nu Flower Trendz aan de Hoofdweg 
133 geopend. Tamara Olij en haar 
moeder Natasja begonnen in 
december 2021 met hun eigen 
winkel. “Maar toen kwam de lock-
down, dus eigenlijk is de winkel 
vanaf januari echt geopend”, zegt 
Tamara. De winkelruimte is gezellig 
ingericht met een grote tafel, een 
wand met snijbloemen en hoekjes 
met woonaccessoires. De dames 
verkopen zoveel mogelijk bloemen 
en planten van kwekers uit de buurt, 
zoals de hortensia’s van de buurman. 
“Klanten kunnen boeketten op maat 
laten maken”, vertelt Natasja. “Maar in 
de winkel hebben we ook kant-en-
klare bossen staan. Mensen die liever 
geen standaard boeket willen, 

kunnen bij ons terecht voor iets 
aparts.” De prachtige boeketten die 
in de winkel staan verdienen zeker 
een mooie plek in huis. De bloemen 
kunnen ook worden bezorgd of 
verstuurd. Natasja sluit niet uit dat ze 
in de toekomst ook bruidsboeketten 
en rouwbloemstukken gaan maken. 
Naast planten voor binnen zal er 
komende tijd worden uitgebreid met 
perkgoed. “Als het mooi weer is staan 
de plantjes buiten.” Flower Trendz 
verkoopt ook woonaccessoires zoals 
de kleurrijke, ambachtelijk gemaakte 
glazen vazen van het merk Fidrio. 
Verder zijn er moderne vaasjes, 
bloempotten, droogbloemen en 
kaarsen te koop om het huis gezellig 
in te richten. Met de paasdagen in 
aantocht zijn er ook paasdecoraties. 
Tamara’s opa had vroeger een rozen-

Altijd verse bloemen en leuke 
accessoires bij Flower Trendz

Regio - Ben jij een mens van de prak-
tijk? Zit jij zonder werk thuis of 
verdwijnt jouw baan op termijn? 
Overweeg jij een carrièreswitch? Ben 
je 18 jaar of ouder én heb je niet de 
mogelijkheid gehad om je opleiding 
af te ronden? Wil jij wat anders, maar 
weet je niet wat? Wil je je laten bij- of 
omscholen om te voorkomen dat je 
je baan verliest, meer kans wilt 
hebben om een andere baan te 
vinden of om van baan te wisselen? 
Schakel hulp in! En schrijf je nu in 
voor een gratis loopbaanadvies. 
Mensen die niet geschoold zijn of 
praktisch geschoold met een hoogst 
genoten opleiding op mbo-2 niveau 
als achtergrond kunnen in aanmer-
king komen voor een overheidssub-

sidie, ook wel STAP ontwikkeladvies 
genoemd en sinds 1 april openge-
steld. Mensen met een diploma op 
het niveau van mbo-3, mbo-4, havo 
of vwo zonder aanvullende opleiding 
kunnen géén gebruik maken van 
deze regeling. Er is een beperkt 
aantal adviezen beschikbaar. Dus 
meld je snel aan! Je kunt hiervoor in 
de regio terecht bij erkend loopbaan-
coach Rose-Marie Lucas van Roos-
kleurig Coaching, aangesloten bij de 
beroepsvereniging Noloc. Zij 
verzorgt ook de subsidieaanvraag , 
zodat jij na 1 april kosteloos kunt 
starten met je ontwikkeltraject. Meer 
info en aanmelden: www.rooskleu-
rigcoachning.nl of bel/stuur een 
whatsapp naar 06-53135015. 

Nu gratis loopbaanadvies bij 
Rooskleurig Coaching 

Amstelland - Ervaart u al lange tijd 
bewegingsklachten en pijn aan uw 
heup? De klachten kunnen het 
gevolg zijn van een versleten 
gewricht (artrose). Op maandag 11 
april is er een voorlichtingsavond van 
Annatommie mc in Amstelveen over 
dit onderwerp. Bij de geboorte 
hebben gewrichtsoppervlakken een 
laag kraakbeen. Tijdens het leven 
moet dit kraakbeen veel krachten en 
schokken opvangen. Hierdoor 
ontstaan (kleine) beschadigingen 
van het kraakbeen. Doordat het 
kraakbeen niet uit zichzelf herstelt en 
brozer wordt naarmate men ouder 
wordt, is de kans op klachten ten 
gevolge van toenemende schade, 
hoger op een latere leeftijd. Vaak 
wordt er dan gesproken over artrose. 
Artrose heeft niet één enkele oorzaak 
en is een natuurlijk verschijnsel. Feit 
is dat bij iedereen tijdens het ouder 
worden de kwaliteit van het kraak-
been achteruit kan gaan. Wel zijn er 
oorzaken die de kans op slijtage van 
het heupgewricht kunnen vergroten, 
zoals: aanleg, een eerdere blessure 
aan heup, en overbelasting door 
overgewicht, zwaar lichamelijk werk 
of intensieve sportbeoefening. Hoe 
kan artrose behandeld worden? 
Tijdens de informatieavond vertelt 

orthopedisch chirurg Rob Sollie van 
Annatommie mc u over de oorzaak 
van artroseklachten, hoe u voorkomt 
dat ze verergeren en hoe ze te 
verhelpen zijn met zowel niet-opera-
tieve behandelingen als operatieve 
behandelingen. Hierbij wordt ook 
meer verteld over de verschillende 
prothesematerialen en operatietech-
nieken (voorste benadering). Een 
unieke gelegenheid om u beter te 
laten voorlichten over de behandel-
mogelijkheden en technieken. De 
informatieavond op 11 april is van 
18.30 tot 19.30 uur aan de Burge-
meester Haspelslaan 131. Ga voor 
inschrijven of meer informatie naar 
www.annatommiemc.nl/evene-
menten of bel met 088 022 0600. 

Last van klachten aan uw heup?

kwekerij die haar vader later 
overnam. Inmiddels verkoopt haar 
vader andere planten en die eigen 
teelt is ook in de winkel te koop. “Ik 
ben opgegroeid met bloemen, 
daarom is het leuk dat ik nu ook in de 
bloemen ben gegaan.” Tamara wilde 
altijd al iets voor zichzelf beginnen. 
Naast haar werk in de winkel heeft ze 
nog een baan in de horeca. 
“Misschien kan ik dat later combi-
neren door een ko�ehoekje in de 
winkel te maken, zodat een bezoek 
aan de winkel meer een uitje is voor 
klanten.” 

Rozencarrousel
De winkel is drie dagen per week 
geopend. Op donderdag, vrijdag en 
zaterdag van tien tot vijf uur. Buiten 
openingstijden kunnen klanten toch 
een bosje bloemen halen, want bij 
de weg heeft Flower Trendz een 
rozencarrousel staan. “Vroeger 
hadden we al een rozencarrousel en 
dat liep als een trein”, vertelt Natasja. 
“Helaas is hij twee keer leeggeroofd.” 
Om dat te voorkomen kan er nu 
alleen gepind worden. “Mensen 
kunnen vierentwintig uur per dag 
rozen kopen”, gaat Tamara verder. “Ze 
komen na hun werk of voor het 
weekend nog even een bosje halen. 
We vullen de carrousel regelmatig 
bij.” Zo kunnen klanten bij Flower 
Trendz altijd terecht voor een vers 
bosje bloemen en er is voldoende 
parkeerruimte om even langs te gaan 
aan de Hoofdweg. Flower Trendz is 
ook te volgen via Facebook of kijk op 
de website www.�owertrendz.nl.

Door Joke van der Zee

Rijsenhout - Johan Dekker is een heel 
actief man. En echte ondernemer en 
een doener. Zo zit hij al jaren in de 
Regiegroep Rijsenhout die plannen in 
de gemeente volgt en belangen 
behartigt van ondernemers en inwo-
ners op dit punt. Geen overbodigheid 
aangezien bouwen in Rijsenhout een 
van de dingen was die decennialang 
op een laag pitje staan vanwege ‘grote 
buur’ Schiphol. De Regiegroep was 
betrokken bij projecten die het hele 
dorp aangaan, zoals ‘PrimA4a’, de 
locatie voor sierteeltbedrijven bij de 
snelweg. Het plan was om als gevolg 
daarvan het dorp een nieuwe impuls 
te geven met allerlei vernieuwingen. 
“Maar de herinvestering bleef achter-
wege”, vertelt Johan die met de 
Regiegroep een rechtszaak aanspande 
voor compensatie. “Dat is gelukt”, blikt 
hij terug. Ook was Johan betrokken bij 
de planvorming en funding voor 
vernieuwingen bij de sportlocaties. Je 
zou bijna denken dat er weinig tijd 

overblijft om te werken maar niets is 
minder waar. Johan leidt samen met 
zijn zus Gerdy en bedrijfsleider Mark 
Pekelaer namelijk al bijna 30 jaar de 
supermarkt in Rijsenhout: de Coop. 
“Dat is 24/7 betrokken zijn en je staat 
inderdaad altijd ‘aan’. Ik heb daarnaast 
Telesuper opgericht, een bezorgdienst 
van supermarktartikelen door het hele 
land. Samen met Gerdy heb ik 
besloten dat het dit jaar mooi geweest 
is, we zwaaien af maar laten gelukkig 
de winkel in goede handen achter bij 
onze bedrijfsleider Mark.” Overigens 
heeft Johan ook niet stilgezeten wat 
de supermarkt betreft: ook hier was 
vernieuwing en uitbreiding om alles 
nog beter te maken voor de klanten 
het doel dat hij voor ogen had. Als 
ondernemer heeft hij niet alleen oog 
voor de consument maar voor het 
hele dorp, dat eigenlijk alles kan 
vinden aan de Werf 15. Maar liefst 125 
jaar geleden startte de overgroot opa 
van Johan vanuit zijn huis aan de Dijk 
met de verkoop van levensmiddelen. 
Ondernemen zat de familie Dekker 

Johan Dekker blijft ondernemend, 
niet meer als supermarkteigenaar

 Foto uit halverwege de jaren 90. Rechts vooraan supermarkteigenaar Johan Dekker.

duidelijk in het bloed. “In 1964 werd er 
winkelruimte gebouwd aan de Werf, 
het overnemen van vader op zoon 
ging elke keer geleidelijk aan. En dat 
gold ook voor de uitbreiding. In ’74 is 
de winkel verbouwd. Het gezin 
woonde boven de zaak. Er is wel een 
kleine periode geweest dat er geen 
Dekker in de bedrijfsvoering zat. Dat 
was in 1980, toen mijn ouders de 
winkel verhuurden aan Zuydervliet. 
Grappig is wel dat ik daar ben gaan 
werken toen ik 13 werd en ben 
begonnen aan de �essenband!” 
Nadien werd het Super de Boer. De 
eerdere bedrijfsleider van mijn vader 
stond aan het roer en uiteindelijk, in 
1993, nam ik de zaak over. Het pand 
was wel eigendom van ons.” De 
ontwikkelingen gingen altijd door, 
niet alleen op het gebied van het 
assortiment. Johan maakte zich altijd 
sterk voor vernieuwing. Uiteindelijk 
kocht hij de belendende pandjes 
waardoor er een hele grote ruimte 
ontstond voor één grote winkel. Een 
droom die uitkwam. “We hebben ook 
de buitenkant aangepakt, alles 
volledig geïsoleerd en zonnepanelen 
op het dak gerealiseerd.” Klaar voor de 
toekomst, maar dan zonder Johan en 
zijn zus. Zij hebben de winkel verkocht 
en Coop wordt later dit jaar een Plus-
supermarkt. “Ik ben daar blij mee, Plus 
heeft een mooie formule van goed 
eten, gezond, lekker en duurzaam. 
Daarnaast hebben we met Bakkerij 
Van Leeuwen een mooie oplossing 
bedacht: zijn winkel is straks een 
shop-in-shop in de supermarkt. De 
slijter, postagentschap en geldauto-
maat blijven ook. Het wordt in totaal 
1650 m2.” Straks een zwart gat? “Ik blijf 
doorgaan als directeur van Telesuper 
en bovendien blijf ik me inzetten voor 
het ondernemende dorp. Ik kan mijn 
tijd en energie daar mooi in kwijt!” Op 
29 en 30 april is er een afscheid met 
een hapje en drankje.
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Afgelopen zaterdag 2 april was de 
fractie van Absoluut Aalsmeer weer 

aanwezig in het dorp om ko�e te 
schenken. De fractieleden begonnen 

Absoluut Aalsmeer ‘babbelt’ door

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 2 
april heeft de wedstrijdploeg van 
Kazerne Aalsmeer deelgenomen 
aan een brandweerwedstrijd in de 
klasse 112 in Halfweg en Zwanen-
burg. Het team wist de eerste 
plaats te bemachtigen en is door 

dit resultaat door naar de volgende 
ronde. 

Open dag
De brandweer en de wedstrijd-
ploeg in actie zien in ‘eigen dorp’? 
Noteer dan zaterdag 21 mei in de 

Eerste prijs voor de Brandweer

Aalsmeer - Vorige week is de nieuwe 
gemeenteraad van Aalsmeer geïn-
stalleerd. Nu kunnen de fracties 
commissieleden voordragen om hen 
te ondersteunen bij het raadswerk. 
Deze voorgedragen commissieleden 
worden woensdag 13 april geïnstal-
leerd en kunnen daarna direct aan de 
slag. Tevens worden in deze vergade-
ring raadsleden benoemd als 
commissievoorzitter, plaatsvervan-
gend voorzitter van de raad en als lid 
van diverse interne en externe 
commissies.

Commissielid
De benoemde raadsleden zijn alle-
maal direct verkozen op basis van de 
uitslag van de gemeenteraadsverkie-
zingen. Zij hebben stemrecht in de 
gemeenteraadsvergadering. Veel 
onderwerpen waarover besloten 
wordt, worden voorbesproken in 
commissievergaderingen. Aan deze 
vergaderingen mogen ook leden 
deelnemen die niet verkozen zijn. 
Elke fractie mag maximaal twee 
commissieleden voordragen om hen 
te ondersteunen. Deze leden dienen 

wel o�cieel geïnstalleerd te worden. 
Met ingang van deze nieuwe raads-
periode wordt gekozen voor de term 
commissielid in plaats van fractieas-
sistent, omdat dit beter aansluit bij 
de Gemeentewet. De voorgedragen 
commissieleden worden door de 
burgemeester geïnstalleerd. Hierbij 
leggen zij de eed of de belofte af: ze 
zweren trouw te zullen zijn aan de 
Grondwet. Hierna zijn zij o�cieel in 
functie als commissielid namens hun 
fractie. Onder de commissieleden 
zitten een paar oude bekenden, zoals 
Christa Vogelaar voor Absoluut Aals-
meer, Gerard Winkels voor het CDA, 
Erik Abbenhues voor de VVD en 
Onno Verbeek voor GroenLinks. 
Daarnaast een �ink aantal nieuwe 
gezichten: Bernt Adema voor het 
CDA, Chrisje Simon-van Oosterhout 
voor de VVD, Je�rie van Tol voor D66, 
Jowita Koopmann voor GroenLinks 
en Fien Eveleens en Frits Nisters voor 
de PvdA. Publiek is woensdag van 
harte welkom in het raadhuis, maar 
de raadsvergadering is ook online te 
volgen via www.aalsmeer.nl. De 
vergadering begint om 20.00 uur.

Raadsvergadering 13 april met 
installatie commissieleden

bij de babbelbank op het Drie 
Kolommenplein. Compleet met de 
bekende zwarte jasjes, ko�ekannen 
en paaseieren gingen zij met inwo-
ners in gesprek. Het was �jn om te 
horen dat de babbelbanken regel-
matig worden gebruikt en inwoners 
blij zijn met deze banken. Alle 
gesprekken waren hartverwarmend. 
Mensen waren in eerste instantie wat 
verbaasd, maar Absoluut Aalsmeer 
houdt zich aan haar woord, ook na 
de verkiezingen blijft de fractie graag 
in gesprek om op te halen wat er 
onder de inwoners leeft en welke 
bijdrage de fractie kan doen om hier 
verandering in aan te brengen. De 
(spontane) acties volgen kan via 
Facebook of de website van Absoluut 
Aalsmeer. 

Hoofddorp/Aalsmeer – De politie 
zoekt getuigen en beelden van een 
schietpartij op vrijdag 1 april rond 
11.55 uur op een parkeerplaats aan 
het Leenderbos. Hierbij is een 
20-jarige man uit Aalsmeer om het 
leven gekomen. Aan het einde van de 
ochtend kwam de melding binnen 
van de schietpartij op de parkeer-
plaats, waarbij meerdere schoten 
waren gehoord. De politie is snel naar 
de locatie gegaan en trof hier een 
zwaargewonde man aan. De hulp-
diensten hebben geprobeerd het 
slachto�er te redden, maar hij is ter 
plaatse overleden aan zijn 
verwondingen.

Aalsmeerder aangehouden
Door de politie is direct een onder-
zoek gestart en in de omgeving is 
door meerdere eenheden gezocht 
naar verdachten. Hierbij werd ook een 
helikopter ingezet en is gezocht met 

politiehonden. Vrijdag 1 april rond elf 
uur in de avond heeft de politie in 
Hoofddorp een 24-jarige man uit Aals-
meer aangehouden. De verdachte is 
meegenomen naar het politiebureau 
en zit vast voor verhoor. Zijn rol bij het 
schietincident wordt verder onder-
zocht. Hij zit in volledige beperkingen. 
Tijdens het onderzoek heeft de 
recherche al een aantal getuigen 
gesproken, maar de politie is op zoek 
naar meer mensen die de schietpartij 
hebben gezien en/of camerabeelden 
hebben. Bent u rond het middaguur 
op vrijdag 1 april getuige geweest van 
de schietpartij bij het Leenderbos? 
Heeft u meer informatie over deze 
zaak? Neem dan contact op met de 
politie via 0900-8844 of bel anoniem 
met 0800-7000. U kunt ook direct uw 
informatie en beelden sturen via het 
tipformulier op de website van de 
politie. Vermeld daarbij het zaak-
nummer: 2022062866.

Aalsmeerder (20) gedood bij 
schietpartij in Hoofddorp

Foto: VLN Nieuws, Laurens Niezen

Aalsmeer - De provincie Noord-
Holland voert deze maand april de 
laatste werkzaamheden uit rondom 
de nieuwe busbaan tussen Haarlem-
mermeer en Uithoorn. Het betreft 
voornamelijk het plaatsen van nieuwe 
bewegwijzeringsborden bij de meer-
dere kruisingen. Een deel van de 
busbaan en de naastgelegen Burge-
meester Kasteleinweg en de N196 zijn 
afgesloten voor het wegverkeer. 
Overdag wordt het verkeer ter plaatse 
langs het werk geleid. Het verkeer 
moet in de avond en nachten van 13, 
15 en 21 april rekening houden met 
een omleidingsroute via de N201.

Overdag en ‘s nachts
Bij de werkzaamheden voor de plaat-
sing van de bewegwijzeringsborden 
rondom de nieuwe busbaan tussen 
Haarlemmermeer en Uithoorn, werkt 
de aannemer voornamelijk overdag. 
Verkeer kan dan langs de werkzaam-
heden rijden met behulp van borden 
en verkeersregelaars. Automobilisten 
moeten rekening houden met enige 
verkeershinder. Deze werkzaam-

heden vinden op meerdere dagen 
plaatst in de maand april. Tijdens een 
aantal nachtelijke werkzaamheden 
gelden afsluitingen en omleidingen. 
Verkeer moet dan rekening houden 
met enige vertraging. Deze werk-
zaamheden vinden plaatst tot begin 
mei. 

Van Clee�kade en Zwarteweg
Vandaag, donderdag 7 april, is de 
rotonde Van Clee�kade richting 
centrum en vanaf de Lijnbaan rich-
ting de Van Clee�kade afgesloten 
tussen 20.00 en 05.00 uur. Op 8 april 
is de Zwarteweg vanaf de Witteweg 
naar de rotonde en vanaf de Horten-
sialaan naar de rotonde afgesloten 
tussen 20.00 en 05.00 uur. Op 11 april 
is de Zwarteweg tussen Hortensia-
laan en rotonde nogmaals in de 
nacht afgesloten. Op 13 en 21 april is 
de N196 tussen de Legmeerdijk en 
Uithoorn afgesloten tussen 20.00 en 
05.00 uur. Op 15 april is de Kruisweg 
vanaf de kruising Fokkerweg in de 
gemeente Haarlemmermeer richting 
Aalsmeer afgesloten tussen 20.00 en 

05.00 uur. Op 3 mei is de Legmeerdijk 
tussen de Lakenblekerstraat en de 
Burgemeester Kasteleinweg afge-
sloten tussen 20.00 en 05.00 uur.  

Project afronden
Sinds de openstelling van de busbaan 
op 12 december 2021 is de  aannemer 
aan de slag gegaan met de laatste 
werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld 
het leggen van de laatste tegels, het 
voegen van delen, het herstellen van 
schade door gebruik, het herstellen 
van bestrating en het opruimen van 
achtergelaten materialen. Langs het 
hele tracé van HOVASZ, tussen Haar-
lemmermeer en Uithoorn, voert de 
aannemer daarom de laatste afron-
dende werkzaamheden uit. Het 
project HOVASZ is een samenwer-
kingsverband van de provincie 
Noord-Holland met de gemeenten 
Aalsmeer, Haarlemmermeer, Uithoorn 
en de Vervoerregio Amsterdam. De 
aannemer is Dura Vermeer. De 
busbaan en alle wegen zijn op 12 
december 2021 o�cieel opengesteld 
voor al het verkeer.

Laatste werkzaamheden rondom 
busbaan Burg. Kasteleinweg

agenda. Deze dag houdt Brand-
weer Aalsmeer een open dag. Er 
worden diverse demonstraties 
gegeven en uiteraard is er ook van 
alles te doen. Durf jij Aalsmeer 
vanuit de lucht te bekijken in de 
hoogwerker? De open dag is van 
10.00 tot 16.00 uur in en rond de 
kazerne aan de Zwarteweg. Het 

korps Aalsmeer is overigens nog op 
zoek naar vrijwilligers. De open dag 
is een mooie en informatieve gele-
genheid om nader kennis te komen 
maken. Eerder mag/kan ook, iedere 
maandagavond houdt het korps 
oefenavond in/nabij de kazerne. 
Wel graag vooraf even contact 
opnemen.
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Door Ben de Leur

Aalsmeer - De vorige wedstrijd van 
de schakers van AAS tegen Sassen-
heim was uit, afgelopen vrijdag 
kwamen de schakers uit Sassenheim 
naar Aalsmeer. Luuk B had niet zo’n 
beste opening en verloor al snel een 
pion en een stelling, wit schoot het 
beheerst uit. Luuk V op bord 2 
speelde een prima Spaanse partij 
totdat het openingsboek uit was en 
een reeks mindere zetten tot verlies 
leidde. Op bord 4 had AAS een 
invaller moeten inzetten: Martin 

overspeelde zijn tegenstander, had 
een enorme aanval en een zeer artis-
tieke mat. Laatste partij was Chris-
tiaan. Zijn tegenstander had de 
opening zeer agressief opgezet en 
enorme ruimte veroverd. Maar 
ruimte die niets doet is een zwakte 
en langzaam, maar zeer zeker wist 
Chris de kansen te keren, veroverde 
materiaal en tenslotte het punt, een 
erg fraaie partij. Dus weer gelijk: 2-2. 
Over drie weken de laatste wedstrijd 
tegen de Vrijpionnen, ook een jeugd-
team en de koploper. Kijk voor meer 
informatie op: www.aas.leisb.nl.

Aalsmeer - Op vrijdag 1 april stond 
de Zuidooster helemaal in het teken 
van rekenen, de school deed mee 
aan de Grote Rekendag 2022. De 
grote rekendag wordt elk jaar in het 
voorjaar georganiseerd en is een dag 
waarbij het onderzoekend leren 
centraal staat en kinderen speelse 
opdrachten krijgen. Een dag die laat 
zien dat rekenen meer is dan alleen 
sommen maken en die laat zien hoe 
leuk rekenen kan zijn.
Het thema dit jaar was ‘bouwavon-
turen’. Groep 1 en 2 ging dierenver-

blijven bouwen en deed een gym 
parcours door de hele school, groep 
3 en 4 bestudeerden bijzondere 
gebouwen, leerden wat een architect 
doet, deden een spellencircuit en 
een quiz. Groep 5 en 6 gingen een 
kubushuis op schaal ontwerpen en 
kregen les via het digibord van een 
architect die uitlegde hoe je een plat-
tegrond tekent en groep 7 en 8 
ontwierpen hun eigen ‘tiny house’.
Het was een heel geslaagde dag, 
volgend jaar doet de Zuidooster 
zeker weer mee met de rekendag!

Grote rekendag op Zuidooster

Kudelstaart – Op een stralende woens-
dagmiddag kwam de Antoniusschool 

uit Kudelstaart in actie voor de vluchte-
lingen uit Oekraïne. De gehele boven-

Antoniusschool haalt bijna 5000 
euro op voor Oekraïne

Burgemeester Gido Oude Kotte bracht een verrassingsbezoekje gebracht aan PCBS 
De Brug en liep gezellig mee met de polonaise op het besneeuwde schoolplein. 

Aalsmeer - Het was geen 1 april grap, 
op vrijdag 1 april bestond basisschool 
De Brug uit Aalsmeer-Oost ècht 105 
jaar. Daarom vierde de hele school 
deze dag een Superheldenfeest! De 
dag begon met een grote opening op 
een besneeuwd schoolplein. Met een 
team van Superju�en werd er 

gedanst en gezongen. Burgemeester 
Gido Oude Kotte bracht een verras-
singsbezoek aan de jarige school en 
liep mee in de polonaise op het plein. 
Heel veel kinderen waren mooi 
verkleed als superheld. In de ochtend 
en de middag konden de kinderen 
spelen op een springkussen of 

Superheldenfeest op De Brug

Aalsmeer – Basisschool De Jozefschool 
is de winnaar van de eerste Tuinbouw 
Battle in regio Aalsmeer. Groep 8 deed 
mee aan deze battle waarbij tulpen 
gekweekt werden in de klas. Ze zijn 
uitgekozen als winnaars vanwege hun 
grote inzet en goede samenwerking 
rondom het thema ‘kweken in de klas’. 
De leerlingen ontvingen de eerste prijs, 
de eer, een poster en wat lekkers, uit 
handen van Hermen de Graaf van 

Stimu�ori, een van de sponsoren van 
het project. “De leerlingen hebben een 
prachtig logboek gemaakt met foto’s 
waarin we heel duidelijk konden zien 
hoe de taakverdeling was en het groei-
proces verliep. Ik zie hier allemaal 
tulpenkwekers in de dop!” 

Opbrengst
Onderdeel van het educatieve 
programma van de Tuinbouw Battle is 

Jozefschool winnaar van eerste 
tuinbouwbattle in deze regio

Uitreiking eerste prijs aan leerlingen van de Jozefschool door Hermen de Graaf. 
Fotocredits: Greenpark Aalsmeer

Aalsmeer - Shane en Vanity uit Aals-
meer hebben afgelopen zaterdag, 
samen met hun gezin, kunnen 
genieten van de speciale Ambassa-
deursdag in Walibi Holland. Deze dag 
werd hen aangeboden door Stich-
ting Opkikker. Voor hen werd deze 
dag extra bijzonder, toen Shane en 
Vanity naar voren werden geroepen. 
Wat bleek? Ze kregen de exclusieve 
Opkikkermedaille opgespeld, omdat 
Shane en Vanity zich zo inzetten voor 
hun lotgenootjes! Shane en Vanity 
hebben in het verleden samen met 
hun gezin een Opkikkerdag meege-
maakt, omdat ziekte veel impact 
heeft op het dagelijks leven van het 
hele gezin. Ze zetten zich sindsdien 
in voor Stichting Opkikker als 
Opkikker ambassadeurs. Op die 
manier hopen Shane en Vanity ook 

andere gezinnen te kunnen helpen. 
Stichting Opkikker verzorgt licht-
puntjes voor gezinnen met een ziek 
kind. Meer informatie is te vinden op 
www.opkikker.nl.

Opkikkermedaille voor Shane 
en Vanity uit Aalsmeer

het verkopen of weggeven van de 
tulpen: hoeveel tulpen gaan er in een 
bos, wat is de verkoopprijs en wat 
gebeurt er met de opbrengst zijn 
vragen die de leerlingen samen 
moeten beantwoorden. De leerlingen 
van basisschool De Jozefschool gingen 
zelf op onderzoek uit om te ontdekken 
wat de prijs van de tulpen was in de 
bloemenwinkel om de hoek, zodat ze 
een marktconforme prijs konden 
vragen. De tulpen van de jonge 
kwekers vielen goed in de smaak: 
binnen een uur waren alle bossen 
tulpen verkocht en is er maar liefst 
356,10 euro verdiend! Voor dit geld 
hebben de leerlingen zelf ook al een 
goede bestemming bedacht: het 
schoolkamp komt er aan en die kan 
wel een goede stormbaan gebruiken! 

Nieuwe rondes
De eerste Tuinbouw Battle was met 
vier scholen en zeven klassen uit 
Aalsmeer, Roelofarendsveen, Ter Aar 
en Nieuw-Vennep een groot succes. 
Eind 2022 en begin 2023 starten er 
nieuwe rondes van deze gratis 
groene Tuinbouw Battle. Scholen 
kunnen zich nu al aanmelden door 
een mail te sturen naar Monique van 
Weerdenburg via monique@green-
portaalsmeer.nl. Kijk voor meer info 
op www.greenportaalsmeer.nl. 

Foto: Stefan Pickee

bouw organiseerde een markt waar de 
kinderen zelf mochten bedenken hoe 
zij geld op konden halen voor het 
goede doel. De kinderen van de Anto-
niusschool gingen hier zeer creatief 
mee om. Er werden spullen verkocht, 
armbandjes gemaakt, nagels gelakt, 
patat gebakken, cupcakes verkocht, 
shows opgevoerd en er waren diverse 
activiteiten waar de kinderen aan mee 
konden doen. Niet alleen de kinderen 
en ouders genoten van deze markt, 
maar ook buurtbewoners en andere 
geïnteresseerden wisten hun weg te 
vinden naar het schoolplein. Na een 
ochtend tellen werd vrijdag, in de grote 
zaal, onder toeziend oog van de 
kinderen, het bedrag bekendgemaakt. 
Maar liefst 4.849,85 euro is opgehaald 
door de kinderen van de Antonius-
school en gaat naar Giro 555. De Anto-
niusschool bedankt alle ouders en 
bedrijven die hebben geholpen bij dit 
succes. 

meedoen aan levend-tafelvoetbal, 
superhelden spelletjes spelen, 
bingoën, lasergamen en dansen in de 
disco. Natuurlijk was er taart voor alle 
kinderen en hulpouders en kregen 
alle kinderen een cadeautje en klas-
senfoto als herinnering aan deze 
leuke dag. De feestelijke dag werd 
afgesloten met een hapje en een 
drankje met ouders en kinderen op 
het schoolplein. Daar liep zelfs een 
echte Superman rond voor een 
meet-en-greet. 

Stichting Jarige Job
Ook werd het hoge eindbedrag van 
de actie voor Stichting Jarige Job 
bekend gemaakt: 3.655,50 euro. Dit 
bedrag is bij elkaar verdiend door de 
kinderen van De Brug met diverse 
acties, maar vooral dankzij de 
verkoop van loten voor de loterij. Dit 
bedrag gaat door de school aange-
vuld worden om 105 kinderen een 
cadeaubox te geven ter ere van 105 
jaar De Brug. Het was, ondanks de 
sneeuw en kou, een heel geslaagde 
verjaardag voor de 105-jaar oude 
school. 

Amstelland- In een landschap 
gevormd door kubussen, vindt Achref 
een krijtje en begint hiermee te 
tekenen. De kubussen worden stap 
voor stap omgetoverd en er ontstaat 
een hele nieuwe wereld. Wat begint 
als een vage krabbel vormt zich uitein-
delijk tot een vogel die vliegt, tot een 
stoplicht, tot een huis. Het maakt zijn 
wereld magisch. Er komt steeds een 

betoverend element bij waardoor het 
publiek verrast wordt. Na a�oop 
mogen de kinderen zelf aan de slag op 
het toneel. De voorstelling ‘Kubus, 
Kubus, Kubus’ door Theatergroep Yalla, 
Yalla is te zien op zondagmorgen 10 
april om 10.30 uur. Voor iedereen 
vanaf 3 jaar. Toegangsprijs: 9 euro. 
Reserveren kan via www.amstelveens-
poppentheater.nl of via 020-6450439.

‘Kubus’ door Yalla in Poppentheater

Schaken: AAS speelt weer gelijk



Het Surfeiland: 
Hotspot voor 
watersport en 
zwemplezier
Lekker een dagje 
ontspannen aan het 
water? Ga naar het 
Surfeiland aan de 
Kudelstaartseweg, de 
hotspot voor watersport 
en zwemplezier aan de 
Westeinderplassen. 

Bij mooi weer is het 
surfeiland een must voor 
iedereen die op sportieve 
en ontspannen wijze wil 
genieten van de Poel. Er is 
een groot zandstrand, een 
lange landtong met een 
‘vuurtoren’ als baken en 
sinds afgelopen herfst is er 
ook alle ruimte om te zitten, 
te picknicken en sportief 
bezig te zijn op het 
Waterfront. Dankzij haar 
ligging is het surfeiland een 
beschutte en overzichtelijke 
omgeving waar windsurfers 
en zwemmers binnen het 
gezichtsveld blijven. Het 
surfeiland is namelijk de 
thuishaven van 
Windsurfclub Aalsmeer en 
van Waterski Vereniging 
Aalsmeer. De gemeente 
heeft vorig jaar extra 
parkeerplaatsen aangelegd 
langs de nabij gelegen 
Bachlaan en er is een 
zogenaamde kiss-and-ride 
plek gemaakt om even de 
spullen uit te laten en 
mensen uit te laten 
stappen. Naast spelen met 
zand en water kunnen 
kinderen zich op het 
Surfeiland uitleven om de 
grote klimboot. Bij het op 
het puntje van het 
Surfeiland gelegen 
restaurant zijn openbare 
toiletten gemaakt en 
natuurlijk is het mogelijk 
om hier een ijsje te halen en 
op het terras met een 
drankje en een hapje te 
genieten van het uitzicht 
over de Westeinderplassen.

WATERSPORT EN RECREATIE

AALSMEER HEEFT WATERRECREATIE VEEL TE BIEDEN!

Westeinderplassen: Groot en 
uniek watersportgebied

De Westeinderplassen is een veelzijdig 
recreatiegebied, laat je verrassen door 
het grootste binnen plassengebied 
van de Randstad. De Westeinder-
plassen staat niet op zichzelf, maar 
maakt deel uit van het Hollands-
Utrechtse plassengebied. Samen met 
de Oosteinderpoel vormen de West-
einderplassen een waardevol natuur-
gebied, waar van alles te beleven en te 
doen valt. Met zo’n zestig jachthavens 

en meerdere bootverhuurlocaties is er 
ruimte genoeg om op en rond het 
water te genieten.

Verrassend watergebied
De Westeinderplassen, met de Grote 
en de Kleine Poel, is via de Ringvaart 
van de Haarlemmermeer verbonden 
met de Kagerplassen, Nieuwe Meer en 
nog meer vaarten en plassen. De 
Westeinderplassen op zichzelf is een 

Genieten van natuurschoon, lekker zwemmen, surfen, kanoën, suppen, 
zeilen, ontdekken per sloep of gewoon heerlijk ontspannen: de 
Westeinderplassen is een groot en uniek watersportgebied met veel 
jachthavens, horecagelegenheden, in de baai een groot surfeiland en 
sinds vorig jaar herfst met een prachtige boulevard, het Waterfront, om 
al wandelend, zittend op een picnicplek of bij de buitengym te genieten 
van de Poel. 

“Ook dit vaarseizoen bent u weer van harte welkom op en rond onze 
prachtige Westeinderplassen. Met de coronamaatregelen grotendeels in 
onze achteruitkijkspiegel kunnen we ons opmaken voor plezier en 
ontspanning in misschien wel het uniekste plassengebied van Nederland. 

verrassend watergebied met daarin 
diverse eilandjes, waarvan een deel 
toegankelijk is voor publiek. Met een 

oppervlakte van tien vierkante meter 
biedt de Poel alle ruimte om te 
zwemmen, zeilen, windsurfen, water-
skiën, suppen, roeien en varen. En wie 
van veelzijdige � ora en fauna houdt, 
komt zeker van april tot oktober goed 
aan zijn/haar trekken met de vele 
soorten vogels en vissen en diverse 
zeldzame planten. Op welke manier je 
je ook over het water verplaatst, op de 
Westeinderplassen gaat er een wereld 
voor je open!

Het Waterfront is grotendeels gerea-
liseerd, de prachtige wandelboule-
vard is al volop in gebruik en zoals 

het zich nu laat aanzien, kunnen we 
weer een aantal leuke evenementen 
organiseren, zoals Plaspop. Als 

“Op naar een mooi seizoen op 
en rond het water in Aalsmeer”

iedereen wil genieten van datgene 
wat de plassen ons te bieden 
hebben, is het net als andere jaren 
natuurlijk van belang dat iedereen 
zich aan de gedragsregels op en rond 
het water houdt. De rust voor de 
bewoners in de omgeving, de natuur 
en de recreanten zelf staat daarbij 
wat ons betreft voorop. 
Dat er daarnaast op zijn tijd ruimte 
moet zijn voor een feestje is ook 
duidelijk. In dat kader zijn we 
gesprekken gestart met jongeren, 
jachthaveneigenaren en jongeren-
werk om bewustwording van de 
natuur- en cultuurhistorische waarde 
van het plassengebied te vergroten. 
Overlast door hard varen, versterkte 
muziek, zwerfafval en grote samen-
komsten willen we samen met de 
(jonge) recreanten zoveel mogelijk 
beperken of voorkomen. Daar hoort 
helaas ook handhaving bij. Feit blijft: 
fatsoen moet je doen! Ouders zullen 
dan ook worden aangesproken op 
het gedrag van hun kinderen.
Bij dat alles gaan we de jongste 
jeugd niet vergeten. Zij varen immers 
op steeds jongere leef-tijd zelf-

standig. Hen willen we meenemen in 
het belang van rust voor de natuur 
door ze kennis te laten maken met 
het leven op de plas. De � lm ‘Wild 
Aalsmeer’ willen we daarbij gaan 
inzetten als onderwijsmiddel. 
Ambassadeurs zoals jachthaveneige-
naren, kwekers of andere kenners 
van de Westeinder, kunnen uitleg 
geven aan basisschoolleerlingen van 
de groepen 6, 7 en 8 over de 
gevolgen van hard varen, harde 
muziek en het achterlaten van afval. 
Zo creëren we op termijn een gene-
ratie die recreatie en natuur vanuit 
een intrinsieke motivatie zal kunnen 
combineren. Het Westeinderplassen-
gebied is zoals gezegd misschien wel 
het uniekste plassengebied van 
Nederland. Waarin de teelt van 
gewassen, natuur en recreatie van 
oudsher met elkaar verweven zijn. 
Dat behouden en zelfs nog 
versterken moet onze gezamenlijke 
inzet zijn de komende jaren. Laten 
we daar dit seizoen samen een begin 
mee maken. 

Burgemeester Gido Oude Kotte
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Op de bres voor het 
Aalsmeerse Bovenlandengebied

Wij maken nieuwe natuur 

Stichting de Bovenlanden Aalsmeer is vanaf april weer volop actief in het Westeinderplassengebied. 
Met subsidies van de Provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap van Rijnland vormen zij 
een zestal voormalige teelakkers om tot waardevolle natuur.

De Stichting koopt percelen grond op van kwekers die de teelt van seringen en sneeuwballen 
beëindigen. De provincie Noord-Holland verstrekt subsidie waarmee de aankoop en de herinrichting 
van zo’n perceel tot natuur bekostigd kan worden.

Een tweetal akkers worden nieuw rietland. Overige akkers krijgen een diverse inrichting met 
kruidenrijk gras, moerasbos, kleine poeltjes en natuurvriendelijke oevers. Alle akkers krijgen 
duurzame natuurvriendelijke beschoeiingen en diverse sloten worden op diepte gebracht.

Cor Hermanns van Stichting De Bovenlanden Aalsmeer: “Zo ontwikkelen we een aantrekkelijk 
en bevaarbaar gebied en realiseren we tegelijkertijd belangrijke schakels in de ecologische 
verbindingszone de Groene AS. Dit levert waardevolle natuur op en draagt bij aan de verbetering 
van de waterkwaliteit. Zo zijn we dus ook partner van het Hoogheemraadschap van Rijnland bij het 
bereiken van de doelstellingen van de Kader Richtlijn Water.”

De werkzaamheden zullen naar verwachting tot het einde van het jaar duren. Cor Hermanns zegt 
met een brede glimlach: “Er gebeurt best veel. We hebben inmiddels 160 akkers. En we zouden op 
iedere akker waar we bezig zijn wel een bord willen zetten met de tekst: De Bovenlanden maakt 
hier nieuwe natuur voor u. En daar zijn we hartstikke trots op!“

Bovenlandengebied Aalsmeer: 
betere kwaliteit van leven 

Stichting De Bovenlanden Aalsmeer verwerft al 25 jaar lang 
akkers van vooral seringenkwekers die hun bedrijf beëindigen. 
Deze akkers worden als bovenland aangeduid. Het grootste 
deel wordt ingericht als natuur. Een klein deel wordt verhuurd 
als teelland aan nog actieve trekheesterkwekers. Wanneer je 
op de Westeinder Plassen of in de Oosteinderpoel vaart kan 
het niet anders of je komt langs meerdere van onze ‘akkers’ en 
‘eilandjes’. 

De Bovenlanden is een vrijwilligersorganisatie. Ze krijgt 
subsidie van de provincie Noord-Holland en voert voor 
Hoogheemraadschap Rijnland talloze waterprojecten uit. 
Door dit werk heeft ze invloed op de ontwikkeling van de 
natuur en hoe het landschap eruit ziet. Ze kan er zo aan 
bijdragen dat het typische Aalsmeerse landschap behouden 
blijft: een afwisseling van teelakkers, natuur, fijnmazige 
watergangen en doorvaarten. Om dit op lange termijn te 
kunnen blijven doen, heeft De Bovenlanden steeds meer 
contact met allerlei organisaties en instanties in de regio. 
Regelmatig worden groepjes mensen uitgenodigd mee te 
gaan varen en steevast zijn de reacties hetzelfde: “We wisten 
niet dat dit gebied er was, zo dicht bij Amsterdam en Schiphol.” 
Of “Wat een prachtige groene oase in zo’n drukke omgeving.”

Stichting De Bovenlanden Aalsmeer houdt zich dus vooral 
bezig met de trekheestercultuur, ontwikkeling van natuur 
en landschap. Maar dat wil niet zeggen dat ze het gebied wil 
afsluiten voor recreatie. De tijd dat in Nederland gescheiden 
beleid voor natuur, recreatie en landschap werd gemaakt is 
voorbij. Natuur, recreatie en landschap gaan hand in hand. 
Door een gezonde balans van natuur enerzijds en recreatie 
anderzijds wordt het Aalsmeerse bovenlandengebied 
alleen maar aantrekkelijker. Vooral in het verstedelijkte 
gebied rondom de metropool Amsterdam. En we weten 
dat uitstekende recreatiemogelijkheden ook nog eens een 
aantrekkelijk vestigingsklimaat oplevert voor mensen en 
bedrijven die er willen werken en wonen. Ons landschap kan 
een belangrijke bijdrage leveren aan een goede kwaliteit van 
leven.

Postbus 356 - 1430 AJ Aalsmeer
info@bovenlanden.nl - www.bovenlanden.nl

Wil je ons steunen? Wordt dan donateur of sponsor van het IJsvogelfonds.

Kijk voor meer informatie op www.bovenlanden.nl en meld je aan.

Wij zijn blij met iedere nieuwe aanmelding.

Postbus 356 - 1430 AJ Aalsmeer
info@bovenlandenaalsmeer.nl - www.bovenlandenaalsmeer.nl
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MT ZEILWASSERIJ

NIEUWE MEER

Er bleek veel vraag te zijn naar het 
reinigen en impregneren van zeilen, 
bootkappen en boottenten. Daarom 
werd besloten om deze service niet 
langer uit te besteden, maar zelf aan 
de slag te gaan. Deze keus is niet 
alleen ontstaan vanuit vragen van 
klanten, maar ook omdat MT Zeilwas-
serij gelooft haar reinigingsservice 
concurrerend kan aanbieden ten 
opzichte van bestaande oplossingen. 
Namelijk; sneller, goedkoper en met 
een beter resultaat.

Werkwijze
In de zeilwasserij worden hoogwaar-
dige reinigingsmiddelen gebruikt om 
schimmels, algen, weerplekken en 
andere aanslag van uw boottent te 
verwijderen. Na inspectie wordt 
overgegaan op het reinigen van de 
boottent. Het proces bestaat uit twee 
maal een weekbad van twaalf uur. 

Eén verwijderd algen en de ander 
gaat schimmels op de boottent te lijf. 
Na het reinigingsproces wordt de 
tent gedroogd en vervolgens geïm-
pregneerd. Ook deze coatings zijn 
speciaal ontwikkelde producten en 
beschermen langdurig tegen vocht 
en nieuwe aanslag. De bootkappen 
worden vervolgens opnieuw 
gedroogd en tegelijkertijd gecontro-
leerd op eventuele reparaties/slij-
tage. Deze slijtage wordt vaak pas 
zichtbaar na het verwijderen van vuil. 

Groot netwerk 
MT Zeilwasserij werkt nauw samen 
met verschillende zeilmakerijen, 
jachtwerven en jachthavens in Aals-
meer (en daarbuiten) die fungeren 
als inzamelpunt. U levert uw zeil of 
kap af bij een van deze inzamel-
punten, MT Zeilwasserij haalt het zeil 
of de kap op en brengt deze vervol-
gens weer terug deze gereed is. 
Handig hè?! Ga voor alle inzamel-
punten naar www.mtzeilwasserij.nl/
inzamelpunten. 

Reparatie
Het is ook mogelijk om uw boottent 
bij MT Zeilwasserij te laten repareren. 
Neem voor meer informatie contact 
op per mail of telefonisch. 
MT Zeilwasserij is gevestigd aan de 
Weerenweg 39 in Zwanenburg, is 
telefonisch bereikbaar via 
06-27299912 en per mail via 
info@mtzeilwasserij.nl

Specialist in reinigen en 
impregneren
MT Zeilwasserij is specialist in reinigen en impregneren van boottenten 
en jachtzeilen. De zeilwasserij is ontstaan als logisch gevolg op ‘Yacht 
Visitateur’, een bedrijf gespecialiseerd in het onderhoud van 
pleziervaartuigen.

Nieuwe Meer bestaat 110 jaar

Toen heette dat nog een roei- en zeil-
vereniging. Op enkele plaatsen in 
Nederland was men al eerder op dit 
idee gekomen; Amsterdam, 
Rotterdam, de Kaag, Sneek nog 
enkele plaatsen aan het water. 
Uiteindelijk resulteerde dit initiatief 
in de Roei- en Zeilvereeniging 
Nieuwe Meer (inderdaad met dubbel 
ee), o�cieel opgericht op 10 mei 
1912. Andere verenigingen zouden 
spoedig volgen in Alkmaar, Loos-
drecht, Braasemmermeer en ook op 
de Westeindeplassen. Dit was de 
vereniging Westend, bij jachthaven 
van Dragt. Omdat de eerste 12 leden 
van de vereniging niet wilden zeilden 
op de Zuiderzee werd gekozen voor 
het Nieuwe Meer, aan de andere kant 
van Amsterdam. Van hieruit kon men 
in het weekeinde ook makkelijk naar 
de Westeinderplassen waar het zeil-
water net iets meer uitdaging bood. 
Uiteindelijk kwam het bestuur tot de 
conclusie dat verhuizing naar Aals-
meer ideaal zou zijn. Hiermee werd 
het gesleep met boten langs de 
Ringvaart overbodig. Er was intussen 
een spoorverbinding tussen 
Amsterdam en Aalsmeer aangelegd. 
Dat zou het voor de 42 leden die de 
vereniging intussen rijk was makke-
lijker maken om van de woonplaats 
naar de jachthaven te reizen. Aldus 
geschiedde. In 1916 werd de eerste 

paal geslagen voor wat nu het club-
gebouw van Watersport Vereniging 
Nieuwe Meer is, een gemeentelijk 
monument. Een voordeel van deze 
locatie was dat het precies tegenover 
het treinstation lag.
Door de ligging op een eiland en 
daardoor de gedwongen overtocht 
met het pontje én omdat de leden 
oorspronkelijk niet uit Aalsmeer 
kwamen is de Nieuwe Meer nooit 
echt helemaal gezien als een Aals-
meerse vereniging. Dit, terwijl de 
Nieuwe Meer voor zover bekend de 
oudste vereniging is in Aalsmeer. De 
leden komen uit een groot aantal 
omliggende gemeentes, maar de 
grootste groep komt tegenwoordig 
uit Aalsmeer.
Dit jaar viert de Nieuwe Meer haar 
110 jarig bestaan. De vereniging 
heeft op dit moment 435 leden en de 
haven is goed bezet. Door de corona-
crisis heeft de watersport een 
enorme opleving gekregen en daar 
heeft ook Nieuwe Meer van gepro�-
teerd. “Veel Aalsmeerders weten de 
weg over de pont naar onze gezellige 
vereniging intussen te vinden. Wij 
hopen de aankomende 110 jaar nog 
vele Aalsmeerders te kunnen verwel-
komen in ons monumentale club-
huis”, besluit Paul van der Zande, 
voorzitter van WV Nieuwe Meer 
uitnodigend.

Ergens aan het einde van 1911, misschien begin 1912, kwamen enkele 
Amsterdammers op het idee om een watersportvereniging op te richten.

Drakenzeilers 
openen seizoen met 
Sneeuwruimen op de 
Poel
Zeilers in de internationale 
Drakenklasse openen het 
wedstrijdzeilen op de Grote 
Poel van de Westeinderplassen 
traditioneel met de Grand Prix 
d’Aalsmeer, drie weekenden 
voor, tijdens en na Pasen.

Het eerste weekend is het 
‘Sneeuwruimen’ en dat gaf deze 
keer een aparte link met de 
weersituatie. Weliswaar was alle 
sneeuw van de dagen ervoor wel 
verdwenen, toch kregen ze 
zaterdag 2 april nog wat extra 
witte vlokken over hun witte 
zeilen. Dat viel samen met een 
koude doorstaande wind, maar 
dan verwacht. Met 15 tot 25 
knopen werd toch nog een 
stevige windkracht van 5 Beaufort 
gemeten. Niet alle zeilers kwamen 
op het water, ook door wat 
materiaalpech nadat er door de 
corona-maatregelen het 
afgelopen seizoen nauwelijks is 
gevaren en al het materiaal weer 
in de routinestand moest worden 
gezet. Dat gold niet voor het 
Aalsmeerse team van Jan Bakker. 
Weliswaar had Jan Bakker met zijn 
nog vrij nieuwe boot (D 438) ook 
nog nauwelijks gevaren, maar de 
snelheid zat er al volop in. Vooral 
aan-de-wind hoog sturend wist hij 
met zijn geroutineerde 
bemanning Dominic en Olivier 
Bakker een grote voorsprong op 
te bouwen met drie eerste 
plaatsen als beloning. Het 
eveneens Aalsmeerse team van 
Andre du Pon (D 395) volgde met 
Huib Bannier en Marc Reynhoudt 
als bemanning met een serie van 
2, 3 en 2 keurig op een tweede 
totaalplaats, voor de Belgische 
zeiler Alex Helsen (BEL 79) met 
een serie van 3, 2 en 5. Zondag 
was de wind nagenoeg 
verdwenen. Dat was wachten voor 
de eerste start, tot de zuidelijke 
wind zou draaien naar de 
voorspelde NNW-hoek. Helaas viel 
de wind daarbij totaal weg en 
heeft wedstrijdleider Herman van 
der Meyden na nog een half uur 
wachten moeten beslissen de 
zeilers maar terug naar de haven 
van de Watersport Vereniging 
Aalsmeer te laten gaan; waar ze 
met het koude weer geen moeite 
mee hadden. Ook in de Soling-
klasse kon er op zondag niet 
worden gevaren. Favoriet Rudy 
den Outer (33) won de 
wedstrijden op zaterdag met een 
serie van 1, 2 en 3; Han van Veen 
(49) werd met 3, 1 en 4 netjes 
tweede. Surf naar www.
westeinderzeilwedstrijden.nl voor 
meer informatie en foto’s.
Door Theo van Mierlo

Watertoren rust op 452 houten 
palen met lengte van 15 meter
De Watertoren aan de rand van de Westeinderplassen is de trots van 
menig Aalsmeerder, de toren zien na een vakantie is thuiskomen. De 
bouw van de watertoren startte in 1926 en werd afgerond in 1928. De 
watertoren is vijftig meter hoog, is gebouwd in art-deco stijl naar een 
ontwerp van ingenieur Hendrik Sangster. Met zijn hoogte, de fraaie art-
deco ornamenten en mooie ‘kop’ neemt dit rijksmonument (sinds 1988) 
een dominante en trotse positie in aan de Poel. Hendrik Sangster 
ontwierp in totaal twintig watertorens in Nederland. 

Drinkwatervoorziening
De toren is gebouwd in opdracht van 
het Provinciaal Waterleidingbedrijf 
van noord-Holland en was een onder-
deel van de drinkwatervoorziening 
voor de gemeenten Aalsmeer, Haar-
lemmermeer, Bennebroek en 
Uithoorn. In de toren werd tot 1994 
gezuiverd water opgeslagen dat 
afkomstig was uit de Amsterdamse 
Waterleldingduinen. De watertoren 
heeft twee grote betonnen vlakbo-
demreservoirs en een kleiner bodem-
reservoir. De toren rust op 452 
houten palen met elk een lengte van 
vijftien meter. Sinds 1997 is de 
gemeente Aalsmeer eigenaar van de 

watertoren. Het beheer is uitbesteed 
aan de Stichting Beheer Watertoren, 
die zich tot doel heeft gesteld de 
toren in de zomermaanden open te 
stellen voor het publiek en voor 
scholen is hier een educatief 
programma te volgen. 

Nest slechtvalken
In 2005 is op de toren een nestkast 
geplaatst voor slechtvalken. De 
trappen van de watertoren 
beklimmen naar de top is daarom 
niet mogelijk tijdens het broedsei-
zoen. Het eerste broedgeval in 2010 
mislukte, maar vanaf 2011 zijn jaar-
lijks jongen groot gebracht door de 

slechtvalken Sidonia en Youngster. 
Helaas is Youngster op 7 juli in 2021 
dood aangetro�en bij een glazen 
bushok op Schiphol. Hij is twaalf jaar 
oud geworden. Sidonia heeft zich wel 
alweer laten zien bij en in de water-
toren. Sinds half januari heeft de 
‘weduwe’ een nieuwe vriend 
gevonden. Ze was zelfs in trek bij 
twee slechtvalken. De Stichting Werk-
groep Slechtvalk Aalsmeer heeft de 
twee nog geen naam gegeven. Ze 
worden BOV en BSV genoemd. Na 
een ‘oriënterend gesprek’ leek BSV 
het te gaan winnen van BOV. BSV was 
sinds februari dagelijks te zien op de 

camera die is geplaatst bij de nest-
kast met aan zijn zijde Sidonia. Hij 
heeft al diverse cadeaus (prooien) 
voor haar gevangen. Sinds 9 maart 
echter is hij niet meer gesignaleerd, 
terwijl BOV zich juist meer en meer 
laat zien en stappen onderneemt: Hij 
weet van doorpakken, afgelopen 14 
maart drie keer een paring op het 
rooster. Of er een nest komt en er 
jonge slechtvalken geboren worden 
en uiteindelijk uitvliegen, is nog 
afwachten. In ieder geval is de nest-
kast op de watertoren al twaalf jaar 
achter elkaar een jaarlijks onder-
komen voor slechtvalken(families). 
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Kudelstaart - In de laatste reguliere 
korfbalwedstrijd van het als gevolg 
van corona verkorte zaalseizoen had 
VZOD in Diemen uiteindelijk weinig 
problemen met hekkensluiter DKV 
Victoria afgelopen zaterdag. In de 
eerste helft hielden de ploegen 
elkaar nog redelijk in evenwicht en 
scoorden om en om. De thuisploeg 
kwam vlak voor rust bij een stand 
van 9-7 nog op een voorsprong van 2 
doelpunten, maar daar bleef het bij. 
Nog voor het rustsignaal had VZOD 
met 3 doelpunten de wedstrijd naar 
zich toegetrokken en trok deze reeks 
door in de tweede helft tot 9-13. DKV 
Victoria kwam na 2 gemiste straf-
worpen pas halverwege de tweede 
helft weer tot scoren. Het bleek een 
speldenprik te zijn, want VZOD 
bouwde de voorsprong professioneel 

verder uit tot een eindstand van 
13-20. Doelpunten werden deze 
wedstrijd gescoord door Josine 
Verburg (7x), Thomas v/d Zwaard 
(3x), Eric Spaargaren (3x), Arian Maat 
(3x), Vincent Algra (2x), Laura Viet en 
Ruben Maat (elk 1x).

Kans op promotie
VZOD maakt met de behaalde 
tweede plaats op de ranglijst kans op 
promotie. Daarvoor speelt het 
zaterdag 9 april eerst thuis in de 
Proosdijhal om 16.00 uur en de week 
daarop de return in en tegen 
Badhoevedorp. Het wordt dus nog 
spannend of de ploeg van coach 
Gert Krook het zaalseizoen kan 
afsluiten met een promotie naar de 
2e klasse voordat men weer aan het 
veldseizoen begint.

Korfbal: Overtuigende zege VZOD

Aalsmeer - Bloemenlust 1 had in de 
uitwedstrijd in Purmerend tegen TSO 
1 weinig in te brengen. Alleen David 
Klaassen wist een enkelspelpartij 
naar zich toe te trekken en samen 
met Johan Berk werd nog een zwaar-
bevochten overwinning geboekt in 
het dubbelspel (12-10, 9-11, 5-11, 
14-12, 11-13). Verder waren David, 
Johan en derde man Bart Spaargaren 
vrij kansloos tegen de sterke 
nummer 2 van de ranglijst, wat resul-
teerde in een 8-2 nederlaag.
Thuis in de Bloemhof had Bloemen-
lust 2 een zware pot tegen koploper 
AMVJ 1. De uitwedstrijd was nog 
geëindigd in een 5-5 gelijkspel, maar 
nu moesten de Aalsmeerders 
genoegen nemen met een 4-6 
nederlaag. Dirk Biesheuvel bleef met 
drie enkelspelzeges ongeslagen en 

Danny Knol voegde daar één over-
winning aan toe. Dirk en Ed moesten 
zich in het dubbelspel ook 
gewonnen geven. Toch had een 
gelijkspel er wel weer ingezeten en 
zelfs een overwinning, want Danny 
verloor een andere partij nipt in vijf 
games en ook Ed Couwenberg was 
met 9-11 in de beslissende vijfde 
game dicht bij winst. 
Ook Bloemenlust 3 moest naar de 
koploper, Rijsenhout 1. Horst Krassen 
versloeg Paul Clement en Frans Rave-
steijn was te sterk voor Kees Spaar-
garen. Verder gingen alle punten 
naar Rijsenhout, waar Marianne 
Foekens ongeslagen bleef, zoals al 
het gehele seizoen! Kees en Mari-
anne waren in het dubbelspel ook 
veel te sterk voor Horst en Philippe 
Monnier.

Tafeltennis: TSO 1 maatje te 
groot voor Bloemenlust 1

De Kwakel - Afgelopen week 
stonden er twee bondswedstrijden 
op het programma, tweemaal wisten 
de K&G dammers terug te knokken 
na een achterstand. Op de maandag-
avond in Zaandam werd kopman 
Wim Konst de held van de avond. In 
de laatste partij, bij een 4-2 achter-
stand, was Wim in een dammeneind-
spel terecht gekomen. Remise leek 
voor de hand te liggen maar Wim 
rechtte nog eenmaal de rug en wist 
zijn tegenstander alsnog te 
verschalken, eindstand 4-4.
Vrijdagavond stonden de koplopers 
uit IJmuiden op de stoep van ‘t Fort 
De Kwakel. Al heel snel wist Rene de 
Jong de winst te behalen. Met zijn 
tegenstandster kwam hij in een inge-
wikkeld standje terecht, waarin zij 
zich snel moest overgeven, 2-0. Veel 

later werd deze stand omgebogen in 
een 2-4 achterstand. De sterke 
kopmannen van IJmuiden wisten 
zeer dunne standjes alsnog in winst 
om te buigen. Nu moest Fred Voorn 
alle zeilen bijzetten om zijn ploeg op 
gelijke hoogte te brengen. Een heks-
telling buitte Fred vakkundig uit, hij 
bepaalde daarmee de einduitslag op 
weer 4-4. Fred is een goede aanwinst 
voor de club, hij staat bovenaan in de 
naar zijn opa vernoemde Th. Voorn-
prijs, voor de dammer met de meeste 
punten in de bondswedstrijden. Er 
resten nog drie return wedstrijden, 
waarna K&G eind april de 
damschijven voor even zal opruimen. 
In april zal op de woensdagmid-
dagen in ‘t Fort de beslissing gaan 
vallen voor het onderlinge kampi-
oenschap en de sneldamtitel.

Dammers spelen 2 maal gelijk

Aalsmeer - Zaterdag 9 en zondag 10 
april staat het Nederlands Kampioen-
schap indoor beachvolleybal bij The 
Beach volledig in het teken van 
noodhulp aan Oekraïne. Omdat The 
Beach aan de Oosteinderweg een 
drop o� point voor hulpgoederen is, 
kunnen hier het hele weekend 
spullen afgegeven worden. Naast de 
goederen, zoals houdbaar voedsel en 
hygiënische middelen, is �nanciële 
hulp ook nodig. Aan iedereen die het 

toernooi bezoekt, wordt gevraagd 
een bedrag te doneren. De 
opbrengst gaat naar de Stichting 
www.HelpOekraïne.org en zal 
gebruikt worden voor transport-
kosten om de hulpgoederen naar 
Polen en Oekraïne te vervoeren. Er 
zijn de afgelopen weken al meer dan 
300 pallets met hulpgoederen 
verstuurd door de stichting. Het NK 
beachvolleybal is zaterdag van 10.00 
tot 21.00 uur en zondag wordt 

NK Beach in teken van Oekraïne

Aalsmeer – Ergens begin 2020 was de 
inschrijving voor de Aalsmeers Brom-
�ets Genootschap Monstertocht. Een 
rit over ruim 100 kilometer voor de 
echte ferme dames en wakkere heren. 

Voor de goed ontwikkelde en 
getrainde bips. De inschrijvers hebben 
inmiddels een berichtje ontvangen 
dat deze mooie tocht doorgaat en wel 
aanstaande zondag 10 april. Eindelijk 

Zondag monstertocht Aalsmeers 
Bromfiets Genootschap

weer een gezamenlijke rit! En bovenal 
eindelijk laten zien waar je de afge-
lopen twee jaar aan gepoetst en 
gesleuteld hebt, het brommers kieken! 
De oude 50cc motortjes gaan weer 
lekker ronken! Gooi er een scheutje 
verse benzine in, knappe vonkjes in je 
bougie en stof je helm af. De inschrij-
ving is overigens al sinds maart 2020 
vol. Maar laat het even weten aan Kim, 
Jan, Dirk of Joost als je op de reserve-
lijst wil. Misschien zijn er personen die 
deze datum niet kunnen of de afge-
lopen twee jaar hun oude brommer 
aan de wilgen hebben gehangen. 

Brommers kieken
Het wordt een mooie lange rit met 
hier en daar een uitdaging. Verza-
melen zondag 10 april om 10.00 uur 
bij Joppe in de Weteringstraat. Om 
ongeveer 15.30 uur wordt het Brom-
�ets Genootshap hier weer terugver-
wacht voor het gezamenlijke 
brommerskieken!

gestart om 10.30 uur met de �nales. 
De �nal-�nales zijn om 16.00 uur bij 
de dames en 17.00 uur bij de heren.

Clinic voor vluchtelingen
Om 13.00 uur zondag organiseert the 
Beach een beachvolleybalclinic voor 
vluchtelingen uit Oekraïne onder 
leiding van een Nederlandse en een 
Oekraïense beachprof. Deze vluchte-
lingen, waaronder veel kinderen, 
verblijven momenteel in Amstelveen. 
De training wordt afgesloten met 
een toernooi! 

Aalsmeer - Twee keer per jaar orga-
niseert SV Omnia 2000 een eigen 
wedstrijd in Sportcomplex Koning 

Willem Alexander in Hoofddorp. 
Maar liefst 18 eigen leden deden 
mee met 38 verschillende onder-

Publiek geniet van achttien 
twirlsters van SV Omnia

delen. Voor de jongste deelnemers, 
de meiden Yinthe, Ilse, Norah en 
Gitte,was er na a�oop een oorkonde. 
Catharina liet zien dat ze terecht 
promotie heeft gemaakt naar de 
beginnerscategorie en liet een mooie 
oefening zien. Tijdens de eigen 
wedstrijd wordt ook altijd de Joetsie 
bokaal uitgereikt. Deze wisselbeker 
was vorige keer gewonnen door 
Shania. Het komend half jaar mag de 
bokaal bij Fien op haar kamer staan. 
Zij verdiende deze prijs door haar 
grote inzet. Merel en Jedidja haalden 
allebei de hoogste score bij het 
onderdeel 1 baton in hun eigen cate-
gorie. Ook Demi, Sanne en Mayke 
scoorden goed op hun verschillende 
onderdelen. Voor Selina, Else, 
Danique, Mireille en Isa was dit de 
laatste wedstijd voordat ze volgende 
week naar de Europese kampioen-
schappen in Frankrijk gaan. Zij lieten 
zien dat ze er helemaal klaar voor 
zijn. Heel veel succes! 

Aalsmeer – Zondag 10 april vindt de 
eerste editie van het Sport en Cultuur 
Event plaats op het terrein van De 
Waterlelie. Radio Aalsmeer is daarbij 
aanwezig en brengt tussen 11.00 en 
16.00 uur een live-uitzending, met 
daarin een sfeerimpressie en natuur-
lijk veel interviews met een aantal 
van de 40 deelnemende sportieve en 
culturele verenigingen uit Aalsmeer. 
Verschillende programmamakers 
dragen hun steentje bij om er een 
interessante uitzending van te maken

Familie Meijer bij ‘EchtWel’
Donderdag 7 april is de familie Meijer 

te gast bij het jeugdprogramma 
‘EchtWel’ van Esther Sparnaaij om 
19.00 uur. Ouders Geeske en Hein 
vormen samen met Ben(11) en 
Justus(4) een gezellig druk gezin. 
Hein is ook wel bekend als Little 
Boogie Boy en heeft een eigen band. 
Geeske werkt als HR manager in de 
bloemensector en de sportieve en 
muzikale jongens zitten op de Jozef-
school. Verder deze week op Radio 
Aalsmeer: Zondag 10 april om 17.00 
uur de ‘Nederlandse Top 10’ met 
Meindert van der Zwaard en 
maandag 11 april de Aalsmeerse 
talkshow ‘Door de Mangel’ met 

Live-uitzending Radio Aalsmeer 
bij Sport en Cultuur Event

zeeman Kees Joore vanaf 19.00 uur. 
Op het TV kanaal van de lokale 
omroep is vrijdag 8 april om 11.00 
uur en zaterdag 9 april om 13.00 uur 
de historische �lm van Oud Aalsmeer 
over het Witte Kruis te zien. 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. 
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KORT
KLAVERJASSEN IN HET 
MIDDELPUNT

Aalsmeer - Donderdag 14 april 
kunnen liefhebbers weer komen 
klaverjassen bij Oostend in het 
Middelpunt in de Wilhelmina-
straat. Aanvang is 20.00 uur en 
de zaal gaat vanaf 19.30 uur 
open voor ko�e, thee en 
inschrijving à 1,50 euro per 
persoon. Het klaverjassen afge-
lopen donderdag is gewonnen 
door Ubel v/d Blom met 5510 
punten. Piet Villerius werd 
tweede met 5286 punten en 
Lida de Nooij derde met 5065 
punten. De poedelprijs was voor 
Rinus de Jong met 2786 punten.

KOPPELKAARTEN BIJ 
BV HORNMEER

Aalsmeer - Komende vrijdag 8 
april is er weer koppelkaarten bij 
buurtvereniging Hornmeer. 
Iedereen is van harte welkom in 
het buurthuis aan de Dreef 1. 
Geen maat? Kan voor gezorgd 
worden. Aanvang is 19.30 uur, 
zaal open vanaf 19.00 uur voor 
ko�e, thee en inschrijving. Het 
klaverjassen afgelopen 1 april is 
gewonnen door Corrie Feenstra 
met 5495 punten, gevolgd door 
Kees Noordhoek met 5462 
punten en Theo Nagtegaal met 
5233 punten. De poedelprijs 
wist Piet Gortzak te veroveren 
met 3610 punten.

KAARTEN VOOR 55+ERS IN 
HET DORPSHUIS

Kudelstaart - Iedere donderdag 
is er voor 55+ers van 13.30 tot 
16.30 uur een gezellige kaart-
middag in Dorpshuis ’t Podium 
te Kudelstaart. Klaverjassen en 
jokeren staan op het programma 
en nieuwe kaarters worden van 
harte welkom geheten. Het 
klaverjassen op 31 maart is 
gewonnen door Greet de Jong 
met 5650 punten, gevolgd door 
Tiny Buwalda met 5164 punten. 
De beste jokeraar was Jopie de 
Grauw met 88 punten. Voor 
inlichtingen kan contact opge-
nomen worden met penning-
meester Hans van Schuilenburg 
via 06-12699009.

SAMIR, JEFFREY EN LARS IN 
TEAM NL HANDBAL

Aalsmeer - Bondscoach Erlingur 
Richardsson heeft achttien 
spelers opgenomen in zijn de�-
nitieve selectie voor de WK play-
o�. Het land dat het beste resul-
taat behaalt over twee 
wedstrijden in de WK play-o� 
kwali�ceert zich voor het 
wereldkampioenschap volgend 
jaar januari. Op donderdag-
avond 14 april spelen de 
TeamNL Handbalheren uit in 
Portugal en op zondag 17 april is 
de return In het Indoor-Sport-
centrum Eindhoven vanaf 14.00 
uur. Uit het team van Green Park 
Aalsmeer is Samir Benghanem 
opnieuw geselecteerd voor 
TeamNL en de oud handbalver-
eniging Aalsmeer-spelers Je�rey 
Boomhouwer en Lars Kooij staan 
op de�nitieve lijst van 
Richardsson. Voor de verzorging 
van de spelers draagt ook dit 
keer fysiotherapeut Robert 
Baardse van Green Park zorg.

Aalsmeer - Op zaterdag 16 april 
wordt het NK Sjoelen Individueel 
gehouden in Barneveld. Aan de 
scores van donderdag 31 maart is te 
merken dat de wedstrijdsjoelers in 
vorm komen of �ink aan het trainen 
zijn voor het NK. Maar liefst veertien 
keer werden de 148 punten aange-
tikt. In de Hoofdklasse haalde Tim 
van Tiem met 23 punten de eerste 
plaats, waardoor hij 12 punten inliep 
op de leider in de Hoofdklasse Albert 
Geleijn. Met nog drie competitiewed-
strijden te gaan is er nog volop span-
ning in deze klasse, omdat er nu 
maar twee punten verschil zitten 
tussen Albert en Tim. Wim Voorbij 
werd deze avond tweede en gaat 
Petra Houweling voorbij op gemid-
delde van het seizoen. Maar omdat 
Wim te weinig wedstrijden meege-
sjoeld heeft dit seizoen kan hij geen 
clubkampioen worden bij de heren. 
Tim van Tiem maakt daar nog steeds 
de meeste kans op. In de A-Klasse is 
het ook nog spannend wie er eind 

van het seizoen met de hoofdprijs 
vandoor gaat. Pia Mulder, leidster in 
het klassement, deed donderdag 
goede zaken door met 27 punten te 
winnen. Iko van Elburg, nummer 
twee in het tussenklassement, moest 
het met 3 punten minder doen deze 
avond. In de B-Klasse is de winst zo 
goed als zeker aan het eind van het 
seizoen voor Anouschka Ploeger. 
Ook deze avond scoorde ze met 22 
punten erg hoog en werd tweede. 
Mirjam van den Berg won, ook met 
22 punten, in de B-Klasse, en staat in 
het tussenklassement nu op een 
gedeelde derde plaats met Diny 
Bosman (151 punten). Mahjan Yari, 
afwezig deze keer, staat tweede in 
het klassement met 221 punten. 
Anouschka leidt met 238 punten. 
De volgende competitie(inhaal)
avond is op donderdag 7 april om 
20.00 uur in het Dorpshuis van 
Kudelstaart. Kijk voor meer infor-
matie en alle uitslagen op 
www.sjoelclub-aalsmeer.nl.

Wedstrijdsjoelers Aalsmeer 
volop in training voor NK

Bestuur van Sjoelclub Aalsmeer, v.l.n.r.: Wijnand Springin’tVeld (wedstrijdleider), 
Petra Houweling, Hans van Leeuwen, Elisa de Jong (penningmeester), Karin Dijkstra 
en Sjaak Siebeling (voorzitter). Voor: Mirjam van den Berg (secretaris)

Aalsmeer – De Handbal NL League is 
afgelopen zaterdag 2 april van start 
gegaan. Heren 1 van Green Park Aals-
meer speelde de eerste wedstrijd van 
deze competitie thuis in De 
Bloemhof tegen Hurry-Up. Aalsmeer 
begon niet scherp aan dit duel en 
keek na een tiental minuten speeltijd 
tegen een kleine achterstand aan. De 
knop ging hierna om en Green Park 
zette de aanval in, wist gelijk te 
komen en ging uiteindelijk met een 
14-13 voorsprong de rust in.
De tweede helft werd wel voortva-
rend gestart en al snel had Aalsmeer 
een comfortabele voorsprong van 
vijf punten. De ploeg uit Zwartemeer 
gaf zich echter nog niet gewonnen, 
bleef aanzetten en wist weer op 
gelijke hoogte komen. Beide teams 
bleven scherp en er ontstond een 
spannende slotfase. Aalsmeer wist 
net voor te blijven en pakte met 
27-26 de overwinning. Topscorer 

voor Green Park was Donny Vink met 
7 tre�ers, gevolgd door Vaidas Trai-
navicius die 6 maal de bal achter de 
Hurry-Up doelman wist te gooien.
Aanstaande zaterdag 9 april is 
Volendam de tegenstander van 
Green Park Aalsmeer, deze uitwed-
strijd begint om 19.00 uur, en 
dinsdag 19 april komt Quintus op 
bezoek bij Aalsmeer in De Bloemhof. 
Dit duel begint om 20.00 uur. Aan de 
Handbal NL League nemen zes teams 
deel: Aalsmeer, Hurry-Up, Volendam, 
Quintus, Lions en Bevo.
Foto: www.kicksfotos.nl

Heren 2 afgelast
Heren 2 van Green Park Aalsmeer zou 
zondag 3 april in actie komen in de 
Eredivisie tegen EHC HS1. De 
wedstrijd werd afgelast wegens 
corona-besmettingen bij enkele 
spelers van het team uit Leid-
schendam/Voorburg.

Handbal NL League: Green Park 
wint nipt van Hurry-Up

Rijsenhout - Afgelopen zondag, vier 
weken na zijn zware val in de tweede 
rit van Parijs-Nice, heeft wielrenner 
Nils Eekho� buitenshuis eindelijk 
weer eens een �etsrit kunnen maken. 
“Met mijn vriendjes naar buiten”, 
jubelde Nils op zijn Strava-app. De 
Rijsenhouter maakte een groepsrit 
van 120 kilometer langs de kust. “Ik 
had onderweg geen naweeën meer 
van mijn bij de val opgelopen 
hersenschudding. Wel was ik moe, 
maar dat is normaal als je zo lang niet 
op de weg bent geweest. Maar, het 
lijkt er op dat ik over het ergste heen 
ben. Ik ga nu in de buitenlucht 
werken aan het verbeteren van mijn 
conditie. Vooral met blokken van 
korte intensieve inspanningen hoop 
ik dat duidelijk wordt hoe ik er echt 
voor sta.”

Misverstand
In de weken na zijn val heeft Nils 
Eekho� zich moeten beperken tot 
kortdurende ritjes op de home-
trainer. Toch verschenen er toen in de 
wielermedia en enkele kranten al 
berichten dat hij zou deelnemen aan 
Gent-Wevelgem, eind maart. Ook 
werd vorige week hier en daar zijn 
rentree aangekondigd in de Ronde 
van Vlaanderen. Een misverstand. In 
beide gevallen was verzuimd hem 
tijdig te schrappen van de start-
lijsten. Meedoen aan Parijs-Roubaix, 
volgende week zondag, acht Nils 
uitgesloten. “Pas als ik honderd 
procent �t ben kom ik, waar dan ook, 
weer aan de start”, zegt de renner 
van Team DSM. 

Kampioenschappen in Uithoorn
Bij wedstrijden om de open kampi-
oenschappen van Uithoorn eindigde 
het Aalsmeerse UWTC-lid Jytte 
Timmermans afgelopen zondag als 
zesde in de groep 12- en 13-jarigen. 
Jitty reed bijna de gehele wedstrijd 
solo tussen een koploper en het 
peloton, maar werd in de laatste 
ronde nog teruggepakt door de 
jagende achtervolgers. Bij de 
14-jarigen sprintte Sven Ozinga uit 
Kudelstaart in de kopgroep naar een 
knappe zevende plek. Tijs Schippers 
Aalsmeer maakte zijn debuut bij de 
nieuwelingen en reed de race netjes 
uit. In het hoofdnummer van de dag, 
de wedstrijd voor junioren en seni-
oren �nishte sportklasser Sven 
Buskermolen (Kudelstaart) als zeven-
tiende. De titel was voor thuisrijder 
Bas de Bruin.

Nog geen zicht op herstart van 
wielrenner Nils Eekhoff

Aalsmeerse Jytte Timmermans bezig 
aan haar sterke solo in het 
Kampioenschap van Uithoorn. 
Foto: Hans Smulders/UWTC.

Kudelstaart - Vorige week vrijdag 
was in de sporthal Proosdijhal de 
achtste speelavond van de dartclub 
Poel’s Eye. Er waren een aantal sterke 
poules. Zo was er een poule met de 
nummers één, drie en vijf van de 
stand. Uitgerekend de koploper werd 
de dupe van deze loting; Bak moest 
verder in de verliezerronde. Daan 
Broekhuizen en Martin Bax gingen 
door in de winnaarronde. Daan werd 
echter knap door John Guldemond 
uit de halve �nale gehouden. Hier-
door stonden John en Martin in de 
halve �nale weer tegenover elkaar. 
Op de vorige speelavond speelden 
zij nog de �nale van het tweede 
niveau. De winnaar was weer 
dezelfde; Martin. Ondertussen had 
René Kruit voor de tweede keer dit 
seizoen de �nale bereikt. Hij was het 
seizoen uitstekend begonnen met 
een speelavond overwinning. Het 

was echter Martin die er op deze 
avond met de overwinning vandoor 
ging. Het was zijn vierde speelavond 
overwinning ooit. De hoogste 
uitgooi van de avond was dezelfde 
als de vorige speelavond; een 
keurige �nish van 132. Deze kwam 
dit keer op naam van Dennis 
Elderenbosch.

Paas Koppeltoernooi
Volgende week zaterdag 16 april is 
het Paas Koppeltoernooi. Met het 
koppel toernooi speelt men in duo’s. 
Er zullen mooie prijzen klaar staan 
voor de uiteindelijke acht �nalisten. 
Elke dartersduo kan zonder opgave 
vooraf meedoen. De inschrijving sluit 
om 20.00 uur, deelname kost vier 
euro per persoon (acht euro per 
koppel) en de minimum leeftijd is 15 
jaar. Op de website www.poelseye.nl 
is nog meer informatie te vinden.

Martin wint weer bij Poel’s Eye
 Winnaars Dennis, Tjitte, Erik Jan, René en Martin bij Poel’s Eye.
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Door Ruud Meijer 

Aalsmeer - Zaterdag 2 april was het 
super druk en gezellig op de voetbal-
velden bij FC. Aalsmeer aan de Beet-
hovenlaan. In een ijzig koude wind 
werd er om 10.15 uur afgetrapt 
tussen de teams FCA MO11-1 tegen 
Legmeervogels JO11-4: meiden 
tegen jongens. Het sterke meiden-
team van FCA is ingedeeld bij de 
jongensteams. Beide teams gingen 
enthousiast van start met leuke 
aanvallen. FCA ging iets sterker van 
start en de meiden zetten de 
Legmeervogels defensie meteen 
onder druk. In de 9e minuut werd 
FCA aanvalster Nena goed aange-
speeld, zij speelde zich keurig vrij en 
haar schot op doel was te machtig 
voor de Legmeervogels keeper: 1-0. 
Vier minuten later werd het al 2-0. Uit 
een scrimmage in het Legmeervo-
gels doelgebied was het FCA 
aanvalster Noortje die met een 
verwoestend schot de 2-0 liet aante-
kenen. De Legmeervogels aanvallers 

probeerden met snelle counters door 
de FCA defensie te breken, maar elke 
keer kwamen de boys één van de 
FCA verdedigsters tegen. Sara, Sterre 
en Lieke hielden het achter potdicht. 
De rust ging met een 2-0 voorsprong 
in. In de tweede helft hadden de 
meiden de wind tegen, dat was iets 
lastiger voetballen. De Legmeervo-
gels boys met de wind in de rug 
kwamen nu wat meer aan aanvallen 
toe, maar de FCA verdedigsters lieten 
zien hoe goed zij kunnen voetballen, 
ze gaven de boys praktisch geen 
ruimte om op het FCA doel te 
schieten. De hoekschoppen die de 
Legmeervogels boys kregen te 
nemen, werden allemaal een prooi 
voor de zeer sterk keepende Eline. De 
FCA aanvallen werden in de tweede 
helft door de Legmeervogels verde-
diging goed ontregeld waardoor er 
niet meer gescoord werd. Het 
enthousiaste spel van beide teams 
spatte er zo van af, dat het de kleu-
mende toeschouwers vast zal 
hebben verwarmd. Eindstand 2-0.

Voetbal: Knappe overwinning FCA 
meiden op boys Legmeervogels

FCA verdedigster Lieke laat zich niet blokken. Foto: Ruud Meijer

KORT
SJOELEN IN DE REEDE

Rijsenhout - Donderdag 31 
maart was alweer de één na 
laatste sjoelavond van seizoen 
2021-2022 voor Sjoelclub Rijsen-
hout. Ook nu is Thomas van 
Brakel er in geslaagd de 
nummers twee en drie ver 
achter zich te laten en eindigt 
met 1955 punten op plaats 
nummer één. In de A-klasse is er 
een verrassende top drie: Corry 
Balder, Martje Baardse en Elisa 
Arendse. De scores in de B-klasse 
waren deze avond opmerkelijk 
hoog. Hans Schijf behaalde de 
eerste plaats met 1651 punten. 
Ineke Butter werd in de C-klasse 
eerste met 1510 punten en 
Jenny van Mouwerik eerste in de 
D-klasse met 1416 punten. De 
volgende sjoelavond is 
donderdag 7 april in dorpshuis 
De Reede aan de Schouwstraat 
14 van 19.30 tot ongeveer 22.30 
uur.

OUDERENSOOS IN 
HET MIDDELPUNT

Aalsmeer - Op donderdag 14 
april is er weer een soosmiddag 
voor ouderen in het Middelpunt 
in de Wilhelminastraat 55. 
Klaverjassen en rummikuppen 
staan op het programma. De 
aanvang is 13.30 uur, zaal open 
vanaf 13.00 uur. Iedereen vanaf 
55 jaar is van harte welkom. Het 
klaverjassen op 31 maart is 
gewonnen door Riet Hoekman 
met 5102 punten, gevolgd door 
Rinus de Jong met 4946 punten. 
Bij het rummikuppen behaalde 
Lycke Valentijn de eerste prijs 
met 51 punten.

WEDSTRIJDEN VELDVOETBAL
ZATERDAG 9 APRIL:
F.C.Aalsmeer
F.C.A. 1 – O.S.V. 1 14.30 u
F.C.A. 2 – F.C.Almere 2 11.45 u
F.C.A. 4 – F.C.Abcoude 3 14.30 u
United/DAVO 2 - F.C.A. 5 11.30 u
F.C.A. 7 – Argon 10 14.30 u
F.C.A. 8 – Buitenvedert 4 14.30 u
JongHercules 9 - F.C.A. 9 15.15 u.
Z.O.United 35-1 - F.C.A. 35+1 15.00 u.
F.C.A.J019-1 – DestoJ019-1 14.30 u
Hoofddorp.VR1 - F.C.A. VR1 15.00 u
F.C.A. VR2 – OnzeGazellenVR112.00 u
VVA/SpartaanVR2 - F.C.A. VR315.00 u
Wartburgia - F.C.A. VR.35+1 16.00u.
FCA 19-1 – KolpingBoys 19 12.00 u
R.K.D.E.S.
RKDES VR1 – DSS VR4 13.00 u
S.C.W.
S.C.W. 1 – VVA/Spartaan 1 14.30 u
S.C.W. 4 – DSOV 2 12.30 u
S.C.W. 5 – Overbos 5 14.30 u
SCW 023-1 – Ankaraspor.023 11.00 u.
Amstelveen 45– SCW 45+1 14.15 u.

ZONDAG 10 APRIL:
F.C.Aalsmeer
Hillegom 6 - F.C.A. 2 13.00 u
Hillegom 11 - F.C.A. 3 13.00 u
R.K.D.E.S.
ZSGO/WMS 1 - RKDES.1 14.00 u
Hillegom 4 - RKDES. 2 14.00 u
RKDES .3 – Kon.HFC 2 14.00 u
Roda’23 023-1 - RKDES.023-1 14.00 u
RKDES.J019-1 – KDO J019-1 12.00 u

RKDES wint streekderby: 2-0
Foto: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - Afgelopen weekend was 
het weer druk op de voetbalvelden 
bij FC Aalsmeer en RKDES Kudel-
staart. FCA zaterdag kreeg laag-
vlieger HFC EDO op bezoek, maar 
wist geen indruk te maken. Aan 
weerskanten ging het mis en is er 
niet gescoord: 0-0. 

Zondag 3 april stond de streekderby 
tussen RKDES en FCA op het 
programma. Ruim 300 mensen 
woonden de wedstrijd bij, die met 
2-0 gewonnen werd door volgens 
kenners een sterker RKDES. De doel-
punten zijn gemaakt door Roy 
Endhoven en Lennart Kok.

Aalsmeer - Slechts een week na de 
vorige wedstrijd stonden de sprin-
gers van SV Omnia 2000 alweer op 
de trampoline voor hun tweede 
plaatsingswedstrijd voor het Neder-
lands Kampioenschap op 25 en 26 
juni. Deze keer reisden springers, trai-
ners en supporters af naar Alkmaar. 
En met een bijzonder mooi resultaat: 
alle deelnemers behaalden minimaal 
één medaille, een aantal zelfs twee: 
Individueel zilver voor Charlotte van 
Aalst, brons voor Lindsey van Dam, 
Katelijne van der Avoird en Fenne 
van der Zwaard en goud voor Finn 

Kweekel en Hannah Serné.
Bij synchroonspringen goud voor 
Finn Kweekel en Jordy Zuurbier, 
brons voor Maud Martens en Isabelle 
Croes, Caitlyn van der Torre en Eva 
Hermans behaalden het zilver en 
Hannah Serné en Katelijne van der 
Avoird pakten een bronzen medaille, 
net als Fenne van der Zwaard en 
Jenna van Leeuwen. Zaterdag 14 mei 
springen deze sporters hun laatste 
wedstrijd van dit seizoen, opnieuw in 
Alkmaar. Daarna komen degenen die 
zich geplaatst hebben in actie op het 
NK in Ahoy. 

Trampolinespringers SV Omnia 
2000 opnieuw succesvol

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
speelde Dames 1 van Green Park 
tegen de handbaldames van Veneco 
Velo. Aalsmeer speelt de laatste 
wedstrijden beter en beter, punten 
worden binnen gesprokkeld, daar 
waar ze eerder dit seizoen bleven 
liggen. Aalsmeer startte de wedstrijd 
in Wateringen goed. Stevig in de 
verdediging, scherp in break en 
aanval en komt al snel op een 0-1 
voorsprong via Nanda Jansma. Het 
spel oogt verzorgd, de gaten in de 
Velo defensie worden gevonden en 
belangrijker, Aalsmeer maakt de 
kansen ook af. Velo heeft weinig in te 
brengen en laat zich een beetje over-
rompelen. En daar waar de dames uit 
Wateringen toch kunnen aanvallen 
staat Feline Lanooy de ballen weer 
uit de goal te rammelen. De rust gaat 

Aalsmeer in met een zeer comforta-
bele 10-17 voorsprong. In de tweede 
helft gaat het echter fout. Heeft de 
eerste helft teveel energie gekost?
Velo komt punt voor punt dichterbij 
en bij Aalsmeer lukt er niets meer. 
Slordigheden en kansen worden niet 
meer afgemaakt. In de 47e minuut 
komt Velo langszij, stand 23-23. 
Misschien dat Aalsmeer nog kan 
aanhaken, maar de koek is op. De 
dames delven het onderspit in Wate-
ringen en doen zich daarmee zelf 
enorm tekort, eindstand 29-26. 
Komende week twee uitwedstrijden; 
donderdag naar Kwiek en zaterdag 
naar de Tukkers. Eens kijken of daar 
nog wat punten te halen zijn. 
Doelpunten: Britney Fanger (8), 
Robin Sahalessi (7), Nanda Jansma 
(5), Noel Reus (3), Lisa Hölscher (3) 

Handbal: Greenpark Dames 1 
delft onderspit in Wateringen

Door Ben de Leur

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
moest AAS uit tegen het sterke 
Caissa in Amsterdam. In het kader 
van corona deed de thuisclub goed 
aan ventilatie en had alle ramen 
tegenover elkaar open gezet. Team-
leider en invaller Ben de Leur kan 
denken als hij het koud heeft en zat 
in het middenspel �ink te knoeien. In 
een gesloten Siciliaan speelde hij 
met zwart, maar na 12 zetten ging 
het fout. Ben begon een wanhoops-
o�ensief. De jonge witspeler deed 
steeds de beste zet en Ben stond 
verloren. Maar nooit opgeven, de 
jongeling speelde h3 en viel een 
toren aan, zodat de zwarte stelling 
op instorten zou staan, maar er was 
Pg4 schaak en dame winst! “Zelden 

zo’n ontzetting gezien”, aldus Ben. 
“De jongen deed nog twee zetten en 
gaf toen maar op.” Op het bord naast 
Ben speelden zich gewelddadige 
tonelen af, na een ongeloo�ijke 
slachtpartij had Bryan een kudde 
pionnen en een loper tegen toren en 
pion. De kudde won!
Bij puntenmachine Simon ging het in 
het eindspel toch verkeerd en verloor 
de AAS schaker. Henk N speelde 
tegen oud-meesterklasse Evert Straat 
en werd weggeschoven. Paul moest 
het punt delen. Tenslotte FM Je�, 
stond steeds beter, maar kwam in 
een moeizaam eindspel, waar het 
publiek remise verwachtte. Maar Je� 
zag dieper en wist toch te winnen. 
Eindstand: 5.5-2.5 voor AAS en safe 
voor degradatie. Kijk voor meer infor-
matie op: www.aas.leisb.nl

Schaken: AAS 1 herstelt zich en 
wint sterk van Caissa
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