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Een eigen initiatief van bewoners, zo 
blijkt. Sinds de heropening van dit 
deel hebben zij overlast. Er rijden 
brommers en � etsen, hondenpoep 
wordt niet opgeruimd, er zijn vernie-
lingen aan bezittingen en het aantal 
inbraken is toegenomen. 

Overleg Rijnland
De Hogedijk is voor een groot deel 
eigendom van de eigenaren van de 
aangrenzende woningen. Ze 
verlenen recht van overpad aan 
buren, maar hoeven dit niet te doen 
aan derden. Over het versterken van 
de dijk en de herinrichting van het 
pad heeft Rijnland overleg gehad 
met de bewoners, de gemeente 
heeft hier geen inbreng in gehad. 
Hebben de bewoners (en Rijnland) 
de aanzuigende werking van de 

opgeknapte dijk onderschat? Tot 
voor de herinrichting was het name-
lijk een vrij onaantrekkelijk en onbe-
kend pad en werd er niet tot nauwe-
lijks naar omgekeken.

Gesprek van de dag
Bij de ingang bij de Aalsmeerderweg 
was reeds een bord geplaatst dat 
honden hier aan de lijn gehouden 
moeten worden en nu is er het bord 
met ‘eigen terrein’ bij gekomen. De 
afsluiting is inmiddels het gesprek 
van de dag in Aalsmeer. Er is wel 
begrip voor de actie van de grondei-
genaren, maar de ongeloof is groot. 
“Met de afsluiting wordt het gehele 
resultaat, de inspanning en � nanciële 
investering van Rijnland en aanne-
mers geheel te niet gedaan”, aldus 
Remco Bouterse in een reactie. “Er is 

Bewoners sluiten vernieuwde 
Hogedijk af: Eigen weg!
Aalsmeer - Een babbelbankje en een ‘toegangspoort’ bij de entree van de 
vernieuwde Hogedijk bij de Aalsmeerderweg. Het ziet er aantrekkelijk uit 
en menig inwoner heeft de heropening al ontdekt. Wie echter denkt een 
leuke wandeling richting het Bos door de natuur en langs het water te 
maken, komt bedrogen uit. Na zo’n vijftig meter is een hek geplaatst dat 
de doorgang honderd procent onmogelijk maakt. 

juist zo’n mooi wandelpad 
gecreëerd.” 

Verdeeldheid
Ook Tom de Vries is verbaasd over de 
actie van de bewoners: “Met deze 
onverdraagzaamheid komt de 
verdeeldheid wel heel dichtbij.” En 
hiermee slaat hij de spijker op z’n 
kop. Hoe nu verder? Beste oplossing 
lijkt vooralsnog bemiddeling door de 
gemeente. Er moet toch een 
middenweg zijn waarin zowel bewo-
ners als gebruikers zich kunnen 
vinden? Het verbeteren, ophogen en 
versterken van de Hogedijk is overi-
gens nog niet klaar. Nu nog verhin-
dert een hek verdere doorgang, maar 
binnenkort zijn het machines en 
medewerkers. Alleen fase 1 is name-
lijk voltooid, met fase 2 en 3 wordt 
volgens Rijnland dit voorjaar verder 
gegaan. Fase 2 behelst het deel van 
de Hogedijk tussen de Waterwolf-
tunnel tot nabij Oosteinderweg 320 
(einde asfaltverharding) en fase 3 is 
aanpak van de groene dijk tot het 
Schinkeldijkje. Eind volgend jaar, 
2023, hoopt het Hoogheemraad-
schap deze ‘klus’ geklaard te hebben. 

Onderzoek en gesprek
De gemeente heeft dus nog tijd om 
afvalbakken (ook 1 voor honden-
poep) nabij de babbelbank te zetten 
én, het belangrijkste, om deze ‘twee-
strijd’ tot ieders tevredenheid de kop 
in te drukken. De gemeente laat in 
een reactie weten de handschoen al 
opgepakt te hebben. “De gemeente 
is weliswaar niet de opdrachtgever, 
maar er is een onderzoek gestart 
welke rol wij in deze kunnen 
hebben.” Ook is de gemeente voor-
nemens in gesprek te gaan met de 
bewoners. 
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Let op: Babbeltruc 
oplichter in en rondom 
Aalsmeer actief
Aalsmeer – In en rondom Aalsmeer 
heeft de politie de afgelopen weken 
meerdere meldingen gekregen van 
babbeltrucs. Een nog onbekende man 
belt aan bij woningen en doet zich 
voor als medewerker van een instal-
latie- en onderhoudsbedrijf. Bij een 
aantal woningen is het de man gelukt 
zich naar binnen te praten en heeft hij 
bezittingen van zijn slachto� ers 
meegenomen. De verdachte wil 
mensen doen geloven dat hij waterlei-
dingen komt controleren of andere 
werkzaamheden moet uitvoeren in 
hun woning. Hij weet ook vaak te 
vertellen of bewoners een koop- of 
huurhuis hebben en bij welk instal-
latie- en/of onderhoudsbedrijf ze zijn 
aangesloten. Wanneer de verdachte 
eenmaal in een woning is, pakt hij snel 
waardevolle spullen mee, om er vervol-
gens vandoor te gaan. Krijgt u iemand 
aan de deur voor onderhoud en hebt u 
hiervoor geen afspraak gemaakt? Laat 
deze persoon dan niet binnen en bel 
112. Geef het signalement van deze 
persoon, de looprichting, het type 
voertuig dat de verdachte gebruikt en 
een eventueel kenteken door aan de 
meldkamer van de politie.

Controles busbaan 
en in Hortensialaan

Aalsmeer - De politie heeft dinsdag 
12 april gecontroleerd op het onei-
genlijk gebruik van de lijnbusbaan 
naast de Burgemeester Kasteleinweg. 
Vooral op het gedeelte tussen de 
Zwarteweg en de Ophelialaan rijden 
nog veel auto’s over deze route. Niet 
altijd met opzet, want inmiddels is bij 
vele inwoners wel bekend dat het 
hier een vrije busbaan betreft. Naar 
aanleiding van diverse klachten is de 
politie de controle gaan houden en 
niet voor niets, zo bleek. Er zijn in 
korte tijd zes bekeuringen uitge-
schreven voor het rijden over de lijn-
busbaan. In de Hortensialaan wordt 
ondanks de 30 km-borden nog altijd 
(te) hard gereden. Buiten dat de 
bewoners geluidsoverlast onder-
vinden van het vele verkeer, zijn de 
vele ‘gasgevers’ eveneens een doorn 
in het oog. De politie heeft dinsdag 
in de ochtend daarom gecontroleerd 
op snelheid. Zijn de agenten gezien? 
Er zijn in ieder geval geen overtre-
dingen waargenomen. De politie is 
voornemens vaker controles te gaan 
houden in deze straat en de directe 
omgeving.
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KERKDIENSTEN
14 T/M 17 APRIL

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Info: www.cama-aalsmeer.nl
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. 

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

vrijdag 15 april: 19.30u. dienst 
met ds. S.B. van der Meulen. 
Zondag diensten om 10u. met 
ds. J. Markus uit Hellouw en 
16.30u. met br. J.W. Ploeg uit 
Heukelum. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeer-

derweg 751, Rijsenhout. Goede 
vrijdag 15 april: 19.30u. dienst 
met ds. S.B. v/d Meulen uit Delft, 
gez.dienst met CGK. Zondag 
diensten om 10u. met ds. P.A. 
van Veelen uit Bennebroek en 
16.30u. met ds. J.W. Ploeg uit 
Heukelum, gez.dienst met CGK.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Donderdag 14 april 

Avondmaalsdienst om 19.30u. 
Zondag 10u. Paasdienst met ds. 
Paul F. Thimm m.m.v. het 
Bindingkoor. 

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

diensten om 10u. en 16.30u
Protestantse Gem. Aalsmeer
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 

Op 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). Zondag 10u. dienst met 
ds. Teus Prins (Pasen).

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

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. 

Donderdag 14 april om 19.30u. 
Halfuursdienst, 15 april om 
19.30u. Goede Vrijdagviering 
met ds. G.H. de Ruiter. Zondag 
10u. Paasfeest met ds. G.H. de 
Ruiter. Organist: Rogier Postma. 
Zie: hervormdaalsmeer.nl. 

- Oosterkerk, Oosteinderweg 269. 
Donderdag 14 april 19u. Seder-
maaltijd. Op Goede Vrijdag 19u.
Avondmaal met ds. M.J. Zand-
bergen. Organist: Maarten 
Noordam. Zaterdag 19.30u. 
Easter Inn. Zondag 10u. Paasvie-
ring met ds. M.J. Zandbergen. 
Organist Joshua Prins m.m.v. 
violist R. Cekov. Zie: www.
hervormdaalsmeer.nl. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

15 april 19.30u. Samenkomst 

Goede Vrijdag. Zondag 10u. 
Paasdienst. Spreker: Pieter-Jan 
van der Wolf met dans van 
Hearts Aligned. Voor kinderen 
eigen paasfeest. Info: www.leg.
nl. 

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. In 

Kloosterhof: Vrijdag 14.30u. 
Kruisweg en zaterdag 16u. 
Woordcommunieviering, voor-
ganger B. Dullens. In Karmelkerk: 
Donderdag 14 april 18u. Eucha-
ristieviering. Vrijdag 15u. 
Kruisweg o.l.v. parochianen, om 
19u. Poolse dienst en om 19.30u. 
Oecumenische viering in Open 
Hof kerk. Zaterdag 14u. Poolse 
dienst met Krzysztof Kicka en 
21.30u. Eucharistieviering. 
Zondag om 7u. en om 14u. en 
maandag 14u. Poolse dienst. Om 
9.30u. Paasviering o.l.v. 
parochianen. 

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. 

Op 15 april 19.30u. Goede 
Vrijdag Avondmaal. Zondag 10u. 
dienst ds. Gonja van ‘t Kruis, 
paasmorgen. Info: www.kerk-
dienstgemist.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. Op 15 april, Goede 
Vrijdag, 15u. Kinderkruisweg en 
19u. Zingen m.m.v. Dop en 
dames- en herenkoor. Zondag 
11u. Eucharistieviering (Pasen) 
m.m.v. dames- en herenkoor. 
Info: stjangeboortesecretariaat@
live.nl

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maandag 

25 april om 20u. in gebouw 
Irene, Kanaalstraat. 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.

Gespreksgroep rond 
dementie in Irene
Aalsmeer - Als je zorgt voor een 
ouder of een partner met dementie 
heb je soms behoefte aan contact 
met anderen die in eenzelfde situatie 
zitten. Mantelzorg & Meer organiseert 
daarom regelmatig bijeenkomsten 
rond dit thema. Op dinsdag 26 april 
wordt een gespreksgroep gehouden 
voor inwoners die een ouder hebben 
met dementie in gebouw Irene in de 
Kanaalstraat. In deze groep kunnen 
ervaringen uitgewisseld worden. 
Aanmelden kan door een mail te 
sturen naar info@mantelzorgenmeer.
nl of bel met 020-5127250. 

Gespreksgroep 
‘Levend Verlies’
Amstelland - Op 19 april start bij 
Mantelzorg & Meer weer een 
gespreksgroep ‘Levend Verlies’ voor 
mantelzorgers die te maken hebben 
zorg voor iemand met een chroni-
sche ziekte, dementie, beperking of 
een andere aandoening. In deze 
gespreksgroep deelt u uw ervaringen 
met anderen die net als u zorgen 
voor een partner, ouder of kind, die 
ineens of steeds een beetje meer 
gezondheid inleveren. De consulent 
begeleidt het gesprek en geeft 
inzicht, informatie en tips. U vindt 
hier herkenning, erkenning en steun. 
De gespreksgroep komt drie maal 
bijeen: Op 19 en 26 april en 3 mei, 
alle dagen van 10.30 tot 12.30 uur in 
het kantoor van Mantelzorg & Meer 
aan de Bouwerij 4 in Amstelveen. 
Aanmelden kan door een mail te 
sturen naar: info@mantelzorgen-
meer.nl of door telefonisch contact 
op te nemen via: 020-5127250. 

Aalsmeer - De Raad van Kerken Aals-
meer organiseert een Stille Vredes-
tocht op Stille zaterdag 16 april.
De start is om 17.00 uur voor de 
Karmelkerk aan de Stommeerweg 13.
De tocht vindt zonder nationale 
vlaggen, zonder spandoeken met 
leuzen en zonder harde woorden 
plaats. Alleen met lege vellen papier 
die omhoog gehouden worden. In 
stilte wordt met elkaar gelopen 
tegen oorlog en voor vrede. Uit grote 
zorg voor mensen in Oekraïne, in 

Rusland en overal ter wereld, waar 
mensen onderdrukt worden en op 
wie geschoten wordt, waar mensen 
vluchten, gewond raken, vermoord 
worden. Iedereen wordt van harte 
uitgenodigd om mee te lopen, te 
(gedenken, te bidden, te zwijgen, 
wat je wilt. Neem een onbeschreven 
wit vel papier mee, eventueel aan 
een latje of stok. De korte tocht gaat 
via de Doopsgezinde Kerk en de 
Dorpskerk naar het Praamplein. 
Loop ook mee!

Zaterdag Stille Vredestocht 
door Raad van Kerken

Aalsmeer - Op woensdag 18 mei as 
organiseert Stichting SAM haar jaar-
lijkse boottocht. Na de vreselijke 
coronatijd mag er weer met thuiswo-
nende ouderen, mensen met een 
beperking en bewoners van de Zorg-
centra een dagje gevaren worden. 
De laatste keer, in 2019, voer de kapi-
tein de hele Poel rond en dat werd 
door de gasten aan boord enorm 
gewaardeerd. “En dat rondje willen 
we er graag inhouden”, aldus een van 
de vrijwilligers van Stichting SAM.
Het wordt een geheel verzorgde 
boottocht met ko�e, thee, gebak, 
een lunch en ’s middags nog een 
wijntje of advocaatje toe. Vrijwilligers 
van Stichting SAM en verpleegkun-

digen van de Zorgcentra zullen 
ervoor zorgen dat de deelnemers alle 
aandacht en zorg krijgen die nodig is. 
De deelnemers worden, net als in 
voorgaande jaren, in de ochtend 
opgehaald en na a�oop weer keurig 
thuisgebracht. Er is plaats voor 100 
personen. De kosten zijn dit jaar 20 
euro per persoon. Mocht u dit 
bedrag te bezwaarlijk vinden maar 
wilt u toch heel graag mee? Vermeld 
dit bij de aanmelding en er zal naar 
een oplossing gezocht worden. 
Aanmelden voor uiterlijk 1 mei bij: 
Marie Kluinhaar: 06-20893879, 
Wenneke Vooges: 06-30770852 of 
Ineke Hoogeveen: 06-23209172. Doe 
het vlug, want vol is vol!

Boottocht met SAM op 18 mei

Jo wint bij OVAK-soos
Aalsmeer - Op woensdag 6 april is er 
weer een kaartje gelegd door twintig 
leden van de OVAK. Jo de Kruijf wist 
met maar liefst 6501 punten beslag 
te leggen op de eerste plaats, 
gevolgd door Adriaan van der Laarse 
met 5538 punten en als derde 
eindigde Ria Pieterse met 5131 
punten. Er wordt iedere woensdag-
middag vanaf 13.30 uur geklaverjast 
in het Parochiehuis aan de Gerbe-
rastraat De kaartmiddag is alleen 
toegankelijk voor leden. Kijk voor 
meer informatie op www.ovakaals-
meer.nl of neem contact op met Ria 
Pieterse via 0297-322187.

Aalsmeer - Afgelopen 11 april was 
het Wereld Parkinson Dag. Er zijn in 
Nederland ongeveer 50.000 mensen 
met deze ziekte, maar dit aantal 
neemt helaas snel toe. Er is echter 
ook goed nieuws. De positieve 
e�ecten van bewegen worden steeds 
duidelijker zichtbaar. En vanuit 
wetenschappelijke hoek is ook 
steeds meer aandacht voor het e�ect 
van stress. Stress verergert de symp-
tomen. Heeft u Parkinson? Doe dan 
in april of mei vrijblijvend mee met 
de volgende initiatieven: Bij Zorgcen-
trum Aelsmeer en inloop Odense in 
gebouw Irene worden met uitzonde-

ring van feestdagen, elke maandag-
middag lessen ‘Bewegen en 
Ontspannen voor Parkinson’ georga-
niseerd, met vooraf en achteraf de 
mogelijkheid elkaar te ontmoeten en 
kennis en ervaringen te delen. Neem 
voor meer informatie contact op via 
06-22468574 of loop op maandag-
middag eens binnen om 13.30 uur bij 
het ontmoetingsgebouw aan de 
Kanaalstraat 12. 
Jonger dan 65 jaar? Kijk dan op www.
yoga4parkinson.nl voor yogalessen 
in de omgeving. Deze lessen worden 
gegeven door gespecialiseerde 
docenten.

Doe vrijblijvend mee: Bewegen 
en ontspannen voor Parkinson

Groei & Bloei en 
Moederdag
Aalsmeer - Ooit was het de KMTP 
Groei & Bloei die de Moederdag uit 
Amerika importeerde. Al heel veel 
jaren zoekt de afdeling Aalsmeer een 
bijzondere moeder of vader die zich 
als vrijwilliger inzet voor ouderen en/
of jongeren. Tijdens de Geranium-

markt op zaterdag 7 mei wil Groei & 
Bloei de traditie weer oppakken en 
deze bijzondere moeder of vader in 
de bloemetjes zetten. Kent u iemand 
in uw omgeving die het toekomt om 
dit jaar het bijzondere boeket te 
krijgen? Groei & Bloei hoort het 
graag. Neem hiervoor contact op 
met W. van Vliet via 0297-327746 of 
mail naar: vlietvan.w@kpnmail.nl.













verouderde steigers in de jachthaven door het aanbren-
gen van extra palen en jukken en het gedeeltelijk vervan-
gen van de beschoeiingen. Toelichting: de omschrijving 
van de aanvraag is aangepast omdat een nieuwe activiteit 
“artikel 2.1, lid 1 onder b van de Wabo” is aan de aanvraag 
toegevoegd, namelijk, het gedeeltelijk vervangen van de 
beschoeiingen (aanlegvergunning)

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.
- Oosteinderweg achter nr. 243 (kad.perc. G 5836), (Z22-

026363), het realiseren van een trailerhelling in Aalsmeer 
Oost voor particulier gebruik en de brandweer 

- Jan Lunenburg Oever 9, 1433 HW, (Z22-026259), het plaat-
sen van een tien meter hoge vlaggenmast aan de noord-
westelijke punt van het perceel 

- Sportlaan 50, 1431 JA, (Z22-026258), het vervangen/ver-
groten van de dakkapel aan de voorzijde van de woning 

- Vlinderweg 68, 1432 MK, (Z22-026053), het plaatsen van 
een dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning 

- Pieter van Lisselaan 35, 1431 MM, (Z22-026049), het plaat-
sen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 

- Copierstraat 46, 1433 NT, (Z22-026044), het verhogen van 
de bestaande beschoeiing 

- Vlasakkerlaan 31, 1431 DJ, (Z22-025332), het plaatsen van 
een schuurtje aan de zijgevel van de woning 

- Rietwijkeroordweg 6B (kad.perc. A 3321), 1432 JE, (Z22-
025248), het tijdelijk aanbrengen van stelconplaten op een 
grasland naast de oprit van het bedrijventerrein i.v.m. het 
vervangen van de bestaande houtopslag 

- IJsvogelstraat 26, 1431 VS, (Z22-024565), het plaatsen van 
een dakkapel aan de voorzijde van de woning 

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning 
is/zijn ingetrokken:
- Schweitzerstraat 28, 1433 AE, (Z22-023544), het plaatsen 

van een kachelpijp tegen de zijgevel Verzonden: 11 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:
- Christinastraat 15, 1432 HN, (Z22-011848), het plaatsen 

van een dakkapel aan de voor- en achterzijde van de wo-
ning. Verzonden: 08 april 2022

- Oosteinderweg 409, 1432 BH, (Z21-095072), het maken 
van een tweelaagse uitbreiding aan de achterzijde van de 
woning en het vervangen van de dakpannen en de dak-
kapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 07 april 
2022

- Oosteinderweg 307, 1432 AW, (Z22-008350), het uitbrei-
den van de woning aan de zijgevel. Verzonden: 07 april 
2022

- Willem-Alexanderstraat 33, 1432 HK, (Z22-017142), het 
plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de wo-
ning. Verzonden: 06 april 2022

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuurs-
recht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten 
behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie:
- Cyclamenstraat 46, 1431 SC, (Z22-004308), het maken van 

een opbouw op de bestaande aanbouw. Verzonden: 07 
april 2022

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, 
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht 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:
- 1e J.C. Mensinglaan 26, 1431 RW, (Z21-088136), het ver-

bouwen van de garage en het plaatsen van een kap tot 
maximaal 4 meter hoog. Verzonden: 08 april 2022

- Schweitzerstraat 69, 1433 AJ, (Z22-009694), het vervan-
gen/vergroten van de schuur. Verzonden: 07 april 2022

- Thailandlaan 6, 1432 DJ, (Z22-019446), het wijzigen van de 
entree van het kantoorgebouw. Verzonden: 07 april 2022

- Dreef 5, 1431 WC, (Z22-020868), het aanleggen van een tij-
delijke in- en uitrit t.b.v. de herinrichting van het voormalig 
voetbalterrein naar recreatiepark. Verzonden: 07 april 2022

- Kerkweg 50, 1432 EJ, (Z22-018225), het vervangen van de 
erker aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 07 april 
2022

- Braziliëlaan 8 traf (voorheen Hornweg nabij 187A, Sectie 
B, nr. 10576) , (Z22-013552), het plaatsen van een midden-
spanningsruimte voor Green Park Aalsmeer. Verzonden: 04 
april 2022

- Dreef nabij nr. 5, (Z22-010775), het bouwen van een dam-

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
14 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

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 
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

Marica R. 09-01-1985 08-04-2022
Neagu E. 13-10-1977 08-04-2022

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.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

RECTIFICATIE
- Kudelstaartseweg 96, 1433 GL, (Z22-006828), (Omgevings-

vergunning, Aanvraag ontvangen); het stabiliseren van 

wandconstructie t.b.v. de herinrichting van het voormalige 
VVA-terrein. Verzonden: 07 april 2022

- Sportlaan 23, 1431 HW, (Z21-080558), het bouwen van 
een aanbouw over twee verdiepingen. Verzonden: 06 april 
2022

- Kudelstaartseweg 66 ws, 1433 GK, (Z18-006075), het op-
richten van een berging behorende bij een woonark. Ver-
zonden: 06 april 2022

- Oosteinderweg 236, 1432 BB, (Z21-095102), het afwijken 
van het bestemmingsplan t.b.v. kamergewijze verhuur 
voor maximaal 8 personen en het plaatsen van een extra 
kozijn in de linkerzijgevel van de woning. Verzonden: 05 
april 2022

- Stommeerkade 84 (kad. perc. C 7567), 1431 EL, (Z21-
092682), het bouwen van een woning. Toelichting: de om-
gevingsvergunning is van rechtswege toegekend. Verzon-
den: 04 april 2022

EVENEMENTEN

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

EVENEMENTENVERGUNNING (AANVRAGEN) 
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 
van de APV de volgende evenementenvergunning is aange-
vraagd:
- Legmeerdijk 313 (Z22-024609) Dag van de Cooperatie op 

16 juni 2022, ontvangen 5 april 2022
- Praamplein (Z22-025365) Feestweek Aalsmeer van 4 t/m 

10 september 2022, ontvangen 6 april 2022

EVENEMENTENVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 
van de APV de volgende evenementenvergunning is verleend. 
Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie.
- Legmeerdijk 313 (Z22-024609), Dag van de coöperatie op 

16 juni 2022, verzonden 12 april 2022)

GEWIJZIGDE DIENSTVERLENING PASEN 

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.
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COLLECTES

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

VERLEENDE STANDPLAATSVERGUNNINGEN*

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 5:18 van de APV de volgende stand-
plaatsvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze ver-
gunning kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest 
u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- naast bloemenwinkel t.h.v. Einsteinstraat 85A (Z22-

022605) m.b.t. de Promotie gezondheidscheck op 7 april 
2022, verleend op 5 april 2022

ALCOHOLWET ONTHEFFING (AANVRAAG) 

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 35 
van de Alcoholwet de volgende onthe�ng is aangevraagd:
- Winkelcentrum Kudelstaart (Z22-024960) het plaatsen van 

een tappunt t.b.v. jaarmarkt met feest op het plein op 22 
juni 2022, ontvangen 6 april 2022

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Kudelstaartseweg 295 (Z22-024743), Dance avond ter ere 

van Koningsdag op 26 april 2022
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

GELUIDHINDER ONTHEFFING*

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 8.3 van het Bouwbesluit 2012 de vol-
gende onthe�ng is verleend: 
In het kader van sloopwerkzaamheden 23 en 24 april 2022, op 
het perceel Jumbo Ophelialaan 124 (Z22-016168 ) verzonden 
d.d. 7 april 2022. Tegen de afgifte van deze onthe�ng kunt u 
bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene 
kader aan de onderkant van deze advertentie.

TER INZAGE

t/m 15-04-22: 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

Aalsmeer - Eindelijk mocht het weer! 
Deze avond zou afgelopen december 
al plaatsvinden, maar moest door 
coronarestricties worden verzet. Maar 
afgelopen donderdag was het dan zo 
ver: mediums Mercedes Sharrocks, 
Lisette Lucas en Marion Kessler 
stonden in de grote zaal van De Oude 
Veiling. Het werd een uitverkochte, 
avond waarin tien contacten met 
dierbare overledenen werden 
gemaakt en doorgegeven aan het 
publiek. De drie mediums hebben 
opleidingen en cursussen gevolgd 
aan de Academie van mediumschap 
van José Gosschalk in Naarden en het 
vermaarde Arthur Findlay College, 
even buiten Londen. Alle drie hebben 
ze hun eigen mediumschool, waar 
cursisten hun intuïtie ontwikkelen en 
leren communiceren met dierbare 
overledenen. Mercedes Sharrocks’ 
Academy voor intuïtieve ontwikke-
ling en mediumschap is gevestigd in 
Coachcentrum Amstelland in Aals-
meer. Afgelopen september stond 
medium Mercedes ook in De Oude 
Veiling, met de presentatie van haar 

boek Tekens uit het universum. Ook 
toen gaf ze een demonstratie medi-
umschap. Wegens groot animo zullen 
de drie mediums opnieuw gaan 
samenwerken. Op 9 december om 
20.00 uur verzorgen ze de kerstde-
monstratie mediumschap in De Oude 
Veiling. Voor Mercedes wordt dit de 
vijfde keer dat ze de kerstdemon-
stratie mediumschap organiseert in 
Aalsmeer. Wees er op tijd bij! 
Reserveren kan via 
mercedes@mercedessharrocks.nl.

Drie mediums in Oude Veiling

Aalsmeer - Op vrijdag 22 april wordt 
de nieuwe Jongeren Ontmoetings 
Plek (JOP) aan de Dreef feestelijk in 
gebruik genomen. Wethouder jeugd 
Bart Kabout verricht de o�ciële 
opening. Al langere tijd is er onder 
jongeren in de Hornmeer behoefte 
aan een plek waar zij elkaar in de 

openbare ruimte kunnen ontmoeten. 
Met de komst van de JOP is deze plek 
er nu. “Het is belangrijk dat er voor 
jongeren een plek is in de openbare 
ruimte”, zegt wethouder Kabout. “En 
deze JOP is mooi gesitueerd bij de al 
bestaande sport- en 
beweegvoorzieningen”. 

Opening nieuwe Jongeren 
Ontmoetingsplek aan de Dreef

Aalsmeer – Donderdag 14 april om 
19.00 uur is er weer een nieuwe 
uitzending van ‘Echt Esther’. Tars Fens 
komt enthousiast vertellen over 
ontgiften. Zijn verhaal is uniek en 
positief. Hij leeft nu gezonder en 
besloot andere mensen hiermee te 
gaan helpen. Met een positieve reset 
en gezonde keuzes. De tweede gast 
is Riet Verbeek. Zij komt vertellen 
over Esparansa. Het inloophuis wil 
rust, gezelligheid en een luisterend 
oor geven. Op een laagdrempelige 
manier in een tijd waarin het niet 
makkelijk is als je te maken hebt met 
kanker. Natuurlijk is er ook een mooie 
column van Truus Oudendijk

Herhaling ‘Door de Mangel’ 
In het wekelijkse programma ‘Door 
de Mangel’ was afgelopen maandag 
kapitein Kees Joore te gast. Hij vaart 
al jaren voor dezelfde rederij en gaf 
aan ook na zijn pensionering te 
blijven varen, maar dan wel of de 
Aalsmeerse binnenwateren. Varen 
met zijn Verhoef-bootje, grasmaaien 
en zingen zijn de bezigheden naast 
zijn werk Het is gebruikelijk dat de 
gast een opvolger aandraagt. Maar 
onder andere door de Paasdagen 
lukt dit niet. Op Tweede Paasdag kan 
geluisterd worden naar een herha-
ling. Toen was Kaylee Vermeulen te 
gast. 

Ontgiften, inloophuis en Truus 
bij ‘Echt Esther’ op de radio

Aalsmeer - Mogen wij even de 
aandacht. Wij zijn twee boompjes en 
staan met nog enkele vrienden in het 
grasland tegenover de Meerbode in 
de Visserstraat. Wij groeien al groter, 
maar niet meer helemaal de goede 
kant op. Storm Eunice heeft ons in 
februari een forse duw gegeven en 
nu staan we scheef. We hebben een 
helpend handje nodig om weer naar 
de wolken te kunnen kijken. Vorige 
week konden wij ons geluk niet op, er 
arriveerde een ploeg van Meer-

landen. Er werden struiken gesnoeid, 
onkruid weggehaald en het gras 
gemaaid. Maar helaas, wij zijn over 
het hoofd gezien. Na enige tijd 
vertrok de ploeg weer, zonder naar 
ons om te kijken. Maar, wij geven niet 
op. Nee! Wij hebben nu aan onze 
overburen gevraagd of wij in de krant 
een oproep mogen doen aan de 
Meerlanden of de Gemeente: Wilt u 
ons alstublieft recht komen zetten? 
En we zouden ook best wat onder-
steuning willen met palen naast ons. 

Oproep boompjes Visserstraat: 
Wilt u ons recht komen zetten?

Bewonersoverleg 
in Kudelstaart
Kudelstaart - Door corona is het lang 
geleden dat een bewonersoverleg in 
Kudelstaart is gehouden. Nu de 
besmettingen laag en doorgaans mild 
zijn, durft de Dorpsraad Kudelstaart 

het weer aan u uit te nodigen voor een 
bewonersavond in Dorpshuis Het 
Podium aan de Kudelstaartseweg op 
woensdag 20 april vanaf 20.00 uur. De 
Dorpsraad zal deze avond een aantal 
actualiteiten de revue laten passeren 
op het gebied van groen, verkeer en 
spelen. Maar ook even terug kijken op 
de behandeling van de startnotitie 

Hoofdweg-Zuid en de stand van zaken 
van het bestemmingsplan Westeinder-
hage. Verder neemt het bestuur van 
Voedselbos De Smikkeltuin de aanwe-
zigen mee in hun plannen en kan bij 
De Kunstkast een locatie opgegeven 
worden van een te verfraaien grijs 
elektrahuisje. De Dorpsraad rekent 
weer op een goed bezet Dorpshuis.

INGEZONDEN

Aalsmeer - Op 8 april zijn de werkzaamheden begonnen om het weiland 
aan de Rietwijkeroordweg te ontginnen en er een grote loods, een van de 
vele blokkendozen in Aalsmeer, neer te zetten. Afgelopen week is er nog 
een lepelaar en een ooievaar gesignaleerd en nu gaat het zoveelste groen 
vermorzeld worden voor nog meer industrie in plaats van op het 
bedoelde Greenpark. Aalsmeer vernietigt zichzelf, het landelijke beeld 
verdwijnt overal. De Mr. Jac. Takkade, waaraan dit weiland grenst, is een 
Beschermd Dorpsgezicht, maar alleen als het de gemeente uitkomt. Het 
weggetje wordt door veel mensen gebruikt om te voet of met de �ets 
naar het aangrenzende Amsterdamse Bos en het Schinkelbos te gaan. 
Ook grenst het aan het natuurgebied van de Oosteinderpoel, een uniek 
stukje moeras onder de rook van Schiphol. Er kan nog bezwaar ingediend 
worden bij de Gemeente Aalsmeer tot eind april onder nr. Z21-078729.
Marijke Maarse, marijke-maarse@hotmail.com

Aalsmeer vernietigt zichzelf: Loods op 
weiland aan Rietwijkeroordweg

Dan kunnen wij de volgende storm 
wel aan en wij beloven, als dank voor 
de hulp en de aandacht, grote en 
trotse bomen te zullen worden. Ons 
recht zetten kan 24 uur per dag, 
zeven dagen per week. 

Iedereen welkom
Bij de opening is iedereen welkom 
vanaf 16.45 uur. Om 17.00 uur 
wordt de JOP o�cieel geopend 
door de wethouder jeugd Bart 
Kabout. 
Aansluitend organiseren de jonge-
renwerkers van gro-up Buurtwerk 
een ontmoetingsmoment voor 
omwonenden en jongeren onder 
het genot van een hapje en een 
drankje. Dus wees welkom!

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

Tars Fens over ontgiften bij ‘Echt 
Esther’ op Radio Aalsmeer
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STAGE
MUSIC SHOP

Dé vioolspecialist

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

Heel veel 
gitaren, violen

en ukelele’s

Nieuw: ‘Fender’ 
gitaarkabels

AGENDA

DONDERDAG 14 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.

* Ouderensoos in het Middelpunt, 
Wilhelminastraat v/a 13.30u.

* Inloop over testament en 
uitvaart in bibliotheek, Markt-
straat van 15 tot 17u.

* Sjoelcompetitie in Dorpshuis 
Kudelstaart vanaf 20u.

VRIJDAG 15 APRIL:
* Expositie ‘Helden in de Zorg’ in 

Oude Raadhuis, Dorpsstraat. 
Open vr. t/m zo. 14 tot 17u.

* Kaartavond BV Hornmeer in 
buurthuis, Dreef 1 v/a 19.30u.

* Bingo-avond bij RKDES in 
kantine, Wim Kandreef vanaf 
20.30u.

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

ZATERDAG 16 APRIL:
* Postzegelruilbeurs in Parochie-

huis, Gerberastraat, 9.30 tot 15u.
* Kinderkledingbeurs in Dorps-

huis Kudelstaart, 10.30 tot 
12.30u.

* Crash Museum in Fort Aalsmeer, 
Aalsmeerderbrug. Open 10.30 
tot 16.30u. Rondleidingen door 
fort voor opening seizoen.

* Stille Vredestocht door Raad van 
Kerken. Start 17u. bij Karmel-
kerk, Stommeerweg.

* Toneel ‘Plaza-Suite’ in Dorpshuis 
Kudelstaart vanaf 20.15u. 

* Paas Koppeltoernooi bij Poel’s 
Eye in Proosdijhal Kudelstaart. 
Inschrijven tot 20u.

* Bierproeverij in Bacchus, Gerbe-
rastraat vanaf 20.30u.

* Lentebokbieravond in café Om 
de Hoek, Kudelstaart vanaf 21u. 

ZONDAG 17 APRIL:
* KCA klassiek met pianoconcert 

door Ksenia Kouzmenko in 

grote zaal Bacchus, Gerbe-
rastraat vanaf 14.30u.

MAANDAG 18 APRIL:
* Paasfeest op Boerenvreugd met 

speurtocht en knutsel van 10 tot 
13u. Kinderboerderij in Horn-
meer open tot 16.30u.

DINSDAG 19 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 20 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.

* Bewonersoverleg Kudelstaart in 
Dorpshuis vanaf 20u.

DONDERDAG 21 APRIL:
* Sjoelavond in het Middelpunt, 

Wilhelminastraat vanaf 20u.

VRIJDAG 22 APRIL:
* Concertlezing De Elementen 

met Aalsmeers Harmonie in 
Flower Art Museum, 20 tot 22u.

* Bandbrouwerij voor en door muzi-
kanten in N201, Zwarteweg van 20 
tot 00u. Voor kids van 19 tot 21u.

* Pramenrace-feest met bekend-
making thema’s in The Beach, 
Oosteinderweg vanaf 20u.

ZATERDAG 23 APRIL:
* Koningsdagconcert Aalsmeerse 

Oratorium Vereniging in Open 
Hofkerk, Ophelialaan v/a 20u. 

* Bandbrouwerij in café Joppe, 
Weteringstraat vanaf 20u.

* KCA cabaret met Max van 
Denburg ‘Cultureel Erfgoed’ in 
Bacchus, Gerberastraat, 20.30u.

ZONDAG 24 APRIL:
* Kinderspeeldag voor ALS en MS, 

Geniedijk 22 van 10 tot 16u.
* KCA Jazz op de haven van 

Nieuwe Meer met trio Jos van 
Beest vanaf 16u.

Aalsmeer - Cabaretier Max van den 
Burg trakteert op zaterdag 23 april op 
‘Cultureel erfgoed’ in cultureel café 
Bacchus. Wat als archeologen over 5000 
jaar mensen opgraven en de ruines van 
gender-neutrale toiletten aantre�en en 

al die implantaten, gebleekte tanden 
en nepnagels, wat zullen zij zich dan 
afvragen? Cultureel Erfgoed is een 
dynamische en muzikale one-man-
show, barstensvol herkenbare types, 
imitaties en persi�ages, over verande-

Cabaret met Max van den Burg: 
‘Cultureel erfgoed’ in Bacchus

Kudelstaart - De Ter Aarse Drum- & 
Showband Dice Musica ’83 houdt 
zaterdag 16 april een Promo Tour. Na 
twee corona jaren en vele lockdowns 
verder laten de Ter Aarse muzikanten 
zien en horen dat ze er nog steeds zijn. 
Onder leiding van Michel Gulden-
mundt is er de afgelopen maanden 
keihard gewerkt aan een vernieuwd 
repertoire. Bekende nummers als ‘Ik 
heb je lief’ van Paul de Leeuw en ‘Nee 
niet zeggen hoe ik leven moet’ van 
Frans Duijts sieren de lijst met nieuwe 
nummers. Maar ook een heerlijke 
polka als Bohmische Traum staat op de 
lessenaar. Zaterdag 16 april zal Dice 
Musica als eerste in Langeraar 

optreden. Om 9.00 uur starten de 
drum- en showband bij de Lange-
raarse kerk en marcheren de leden 
naar de winkels, waar ze een aantal 
nummers ten gehore brengen. Om 
10.00 uur strijkt de band neer in het 
winkelcentrum van Kudelstaart. Daar 
zullen de muzikanten op diverse 
plekken het publiek vermaken met 
hun gezellige muziek. Als laatste wordt 
om 11.00 uur optreden in winkelcen-
trum Zijdelwaard in Uithoorn.  
Benieuwd naar het vernieuwde reper-
toire? Kom gerust kijken en luisteren. 

Kennismakingslessen
Voor iedereen die kennis wil maken 

Promo Tour Ter Aarse Drum- en 
Showband Dice Musica

Lifeblood, Jason Gwen en 
Het erbondt in finale opprijs
Aalsmeer – Ieder jaar organiseren 
P60 samen met N201 de Popprijs 
van Amstelland. Afgelopen 
zaterdag 2 april vond de voorronde 

van de Popprijs 2022 plaats. Zes 
acts gingen in N201 de strijd aan 
voor een plekje in de �nale: Life-
blood, Charlie Bazes, Jason Gwen, 

Aalsmeer - Bijna honderd onderne-
mers van Aalsmeer Centrum waren 
afgelopen donderdag 7 april op 
bezoek bij de ‘buren’ om te genieten 
van ONE de Musical. Voor aanvang 
vertelde producent Roel Pieters over 

zijn droom om een musical te maken 
en waarom hij gekozen had om de 
voorstellingen te laten plaatsvinden in 
Studio’s Aalsmeer. De theaterzaal heeft 
een behoorlijke metamorfose onder-
gaan. De rode stoelen zijn er nog (wel 

O E de usical: Spektakel
Een aantal winkeliers met twee castleden van ONE de Musical

Aalsmeer - Het pianoconcert van KCA 
van Ksenia Kouzmenko op zondag 17 
april in Bacchus krijgt een bijzondere 
lading door de situatie in Oekraïne. De 
pianiste heeft een grote a�niteit met 
het pianorepertoire van Tsjechische 
componisten, zoals Kabeláč, Kvapil, 
Martinů, Slavicky en Janáček. Want 
Tsjechië heeft in de afgelopen eeuw, 
evenals haar vaderland Wit-Rusland, 
een bloedige geschiedenis van oorlog 
en ellende moeten beleven. Het 

programma wordt uitgebreid met 
muziek uit Belarus en Oekraïne. Ksenia 
Kouzmenko wordt internationaal 
geroemd voor haar gevoelige en tech-
nisch indrukwekkende pianospel. In 
ruim 30 jaar heeft ze een enorm rijk 
repertoire opgebouwd, van Bach tot 
Kurtág. Let op: Dit concert stond eerst 
gepland op 23 januari, maar is 
vanwege de coronamaatregelen toen, 
verplaatst naar 17 april. Reeds 
gekochte kaartjes en abonnementen 

Klassiek: onda  pianoconcert 
Ksenia Kouzmenko in Bacchus

blijven uiteraard geldig. Aanvang is 
14.30 uur in de grote zaal van het 
culturele café in de Gerberastraat. 
Kaartverkoop via de KCA Ticketshop.

schoon gemaakt), maar de zaal is 
omgetoverd tot een Led-Box theater, 
waardoor het publiek midden in de 
voorstelling zit met links, rechts en op 
het plafond schermen, aan beide 
zijden loop- en speelruimte voor de 
acteurs met een brug ‘in de lucht’ als 
verbinding en wie op de eerste rij zit 
van het tweede gedeelte dient de 
benen in te houden. De acteurs 
rennen regelmatig langs. Er is genoten 
van het grote spektakel dat de aanwe-
zigen meenam naar het oude Egypte 
en gaat over een verboden liefde, 
macht en keuzes maken. ONE de 
Musical is genomineerd voor twee 
musical awards en de ondernemers 
begrijpen nu wel waarom. ONE is een 
echt (familie)spektakel en een bezoek 
zeker waard. Heerlijk een avondje uit, 
dichtbij bij huis. Maak vooral gebruik 
van de speciale aanbieding die ONE 
deze maand voor bezoekers heeft, 
onder andere de actie met Paas-
brunch. Kijk voor meer informatie op 
www.onedemusical.nl. 

met muziek en het leren bespelen 
van een muziekinstrument of al een 
muziekinstrument bespeelt, heeft 
Dice Musica een kennismakings-
aanbod. Zij biedt acht kennisma-
kingslessen aan voor slechts 25 euro. 
In mei en in september starten de 
lessen. Iedere les duurt 30 minuten 
en wordt door een professionele 
instructeur gegeven. Je kunt leren 
spelen op de trompet, cornet, bugel, 
trombone, bariton of zelfs op de 
saxofoon. Er zijn blok�uitlessen en 
voor wie niet van het blaaswerk 
houdt, worden er ook slagwerklessen 
aangeboden. De lessen worden 
gegeven in het clubgebouw in 
Langeraar. Aanmelden kan door te 
bellen of een Whatsapp bericht te 
sturen naar 06-24915314 of mail naar 
bestuur@dice-musica.nl. 

ringen en aanpassing, (on)vermogen, 
met als hamvraag wat cultuur nu 
eigenlijk maakt of breekt. Max was 
eerder te zien in Bacchus, op 23 april 
presenteert hij de try-out ‘Cultureel 
erfgoed’ in het culturele café aan de 
Gerberastraat. Aanvang: 20.30 uur, zaal 
open vanaf 20.00 uur. Kaarten kosten 
15 euro per stuk en zijn te verkrijgen 
via de KCA ticketshop: www.skca.nl.

Tama Justice en Het Verbondt. Van 
de zes acts zijn twee �nalisten 
gekozen door de jury en één �nalist 
door het publiek. Lifeblood en 
Jason Gwen hebben de jury over-
tuigd voor een plek in de �nale. Het 
Verbondt heeft uiteindelijk de 
meeste stemmen uit het publiek 

gekregen en mag eveneens deel-
nemen aan de �nale.

Online stemmen
Voor acts die niet direct gekozen zijn, is 
er nog één wildcard en deze wordt 
online bepaald. Via de website van 
Poppodium P60: https://p60.nl/popprijs 

kan thuis gestemd worden op de favo-
riete act. Charlie, Bazes of Tama Justice 
kunnen zo de laatste plek in de �nale 
bemachtigen. De �nale vindt plaats in 
P60 in Amstelveen op 20 mei. Aan het 
einde van de avond wordt bekend 
gemaakt wie de winnaar is geworden 
van de Popprijs van Amstelland 2022.
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Kudelstaart - Op zondag 10 april 
organiseerde shanty- en zeemans-
koor De Brulboeien voor de tweede 
maal een muziekfestival in het dorps-
huis van Kudelstaart. Na een corona-

pauze van twee jaar hadden zowel 
het publiek als de koren er weer zin 
in. Dit bleek uit de goede opkomst, 
want bij de start om 14 uur was de 
zaal al afgeladen vol. De brulboeien 

Volle zaal voor muziekfestival 
van De Brulboeien

Kudelstaart - Het publiek had er 
bijna 2,5 jaar op moeten wachten, 
maar eindelijk kon afgelopen week-
einde het doek weer open in het 
Dorpshuis. De enthousiaste spelers 
en crew van Toneelvereniging Kudel-
staart kijken terug op een geweldig 
weekeinde en ook het publiek was 
goed te spreken. Vrijdagavond 8 april 
lag de rode loper uit tijdens de 
première avond en werden de gasten 
ontvangen onder een ballonnen-

boog door twee opzienbarende 
hotelmedewerkers van het hotel 
waar het stuk allemaal om draait: 
Plaza Suite, kamer 719. Er was ko�e 
met wat lekkers en een ludieke 
winactie na a�oop. Het publiek kon 
al deze extra aandacht meer dan 
waarderen.

1 hotelkamer, 3 komische scenes
Het stuk speelt zich af in een prach-
tige suite waar diverse gasten de 

Genieten van ‘Plaza Suite’ door 
Toneelvereniging Kudelstaart

De ouders van de bruid, Wim Zandvliet en Tiny Maas. Foto: Rini Cornelissen

kamer huren en het publiek 
toeschouwer is van komische 
gebeurtenissen. Zo is er een scene 
waarin zij (Liesbeth Zeldenthuis) haar 
best doet om haar huwelijk te redden 
terwijl hij (Jitse Krenn) ondertussen 
hele andere zorgen heeft. Daarna is 
het de beurt aan Anita van Leeuwen 
en Peter Schenkius die elkaar als 
oude geliefdes opnieuw ontmoeten 
met alle gevolgen van dien. Klapstuk 
van de avond is een huwelijk, 
gespeeld door Monique Liesker en 
Marcel Harting, maar op de hotel-
kamer doen zich de nodige 
problemen voor waar de ouders van 
de bruid (Wim Zandvliet en Tiny 
Maas) hun handen vol aan hebben. 

Laatste kans
Zaterdag 16 april is de laatste kans 
om te gaan genieten van ‘Plaza Suite’. 
De deuren van het Dorpshuis staan 
open vanaf 19.30 uur en de voorstel-
ling begint om 20.15 uur. Koop snel 
een kaartje à 12,50 euro bij Vooges 
Aalsmeer (Zijdstraat), Topslijterij van 
Lammeren in Kudelstaart, via www.
toneelverenigingkudelstaart.nl of 
aan de deur. 
Tot slot, om alvast naar uit te kijken: 
In het najaar komt er weer een door 
Tineke van Kleef zelfgeschreven 
Kudelstaartse Revue. 

trapten het festival af en de stem-
ming bleek er ook onder het publiek 
direct al goed in te zitten. Men zong 
en deinden al spoedig mee met de 
shanty- en zeemansliedjes. Daarna 
was het de beurt aan het Iers folk-
koor Out-Cider. Dit dameskoor wist 
het publiek stil  te krijgen bij het 
vertolken van mooie Ierse folksongs. 
Ook het 30 koppige koor FF Anders 
liet zich niet onbetuigd. Zij vertolkte 
bekende Nederlandstalige liedjes 
met een ‘�-anders’ sausje en wist 
daarbij ook het publiek in beweging 
te krijgen. Na de pauze traden alle 
koren nogmaals op en om half 6 
werd de middag afgesloten met een 
samenzang van de drie koren, 
waarbij ook het publiek zich weer 
niet onbetuigd liet. Het kleine café 
aan de haven en de sluizen van 
IJmuiden werden luidkeels meege-
zongen. Er wordt teruggekeken op 
een geslaagde muzikale middag, die 
zeker voor herhaling vatbaar is.

Aalsmeerderbrug - Het Crash Lucht-
oorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 
viert de opening van het fortensei-
zoen aanstaande zaterdag 16 april 
met een rondleiding door het fortge-
bouw van het Fort bij Aalsmeer. De 
rondleiding wordt voorafgegaan 
door een korte introductie over het 
Fort bij Aalsmeer en de Geniedijk in 
de expositie over het fort. Deelne-
mers aan de rondleiding komen in 
delen van het fort die normaal niet 
toegankelijk zijn voor de bezoekers 
van het museum. Ook komt het fort 
terrein uitgebreid aan bod tijdens de 
rondleidingen, die worden gegeven 
door Adri Tervoort en Gijs Dirkzwager 
van de stichting Militair Erfgoed 

Groot Amsterdam. Bezoekers van het 
museum kunnen gratis deelnemen 
aan de rondleiding, wel dient 
toegang tot het museum betaald te 
worden. Het Crash Luchtoorlog- en 
Verzetsmuseum ’40-’45 in het fort bij 
Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk 
460 is iedere zaterdag en op de 
tweede zondag van de maand open 
van 10.30 tot 16.30 uur.

Forten en waterlinies
Er zijn in het Paasweekend van 16 tot 
en met 18 april diverse activiteiten 
op forten, vestingen, bunkers en 
waterlinies. Er is een gevarieerd 
aanbod voor jong en oud. Bekijk het 
programma op startfortenseizoen.nl.

Start seizoen: Rondleidingen 
door fort bij Aalsmeer

Door Janna van Zon 

Aalsmeer - Het Huiskamermuseum 
organiseerde zaterdag 9 april een 
aanschuiftafel. Dit keer in samenwer-
king met de bibliotheek waardoor er 
veel meer belangstellenden deze 
interessante lezing, gegeven door 
architect Dirk Postma,  konden 
bijwonen. Postma nam zijn publiek 
aan de hand mee op een reis langs 
de mooiste gebouwen van de 
Amsterdamse School. Een bouwpe-
riode (1910 tot 1940) gekenmerkt 
door zijn verrijkende schoonheid, 
tevens bedoeld om de arbeiders die 
eerder onder de meest erbarmelijke 
woonomstandigheden leefden een 
socialer bestaan te bieden. Architect 
Michel de Klerk (1884 -1923) heeft 
hierin een voorname rol gespeeld. 
Een jongen die uit een groot gezin 
kwam, niet bepaald een uitblinker op 
school, maar zo fantastisch kon 
tekenen dat hij al op zijn veertiende 

kon gaan werken en later zijn eigen 
architectenbureau had. Zijn teke-
ningen spreken boekdelen en zijn 
stuk voor stuk pareltjes. De middag 
had tot slot een Aalsmeers tintje, 
want De Klerk was de architect van 
het monumentale huis op de Oost-
einderweg 215 (afgeleverd 1924). 
Door voortijdig overlijden kon hij dit 
project niet zelf afmaken. Ook de 
voormalige Bloemenveiling, nu The 
Beach, is van zijn hand. Helaas bleef 
van het oorspronkelijke ontwerp 
weinig over. Jammer, want dat had 
echt de diamant van Aalsmeer 
kunnen worden. 
Dat Dirk zijn kennis van architectuur 
afgelopen zaterdag wilde delen was 
een geweldige geste. Zijn gedegen 
voorbereiding en bevlogen wijze van 
presenteren, waarbij hij de architect 
Michel de Klerk weer tot ‘leven’ wist 
te wekken, maakte veel indruk en 
vroeg om een vervolg dat er zeker zal 
komen. 

Bevlogen presentatie Dirk Postma

Aalsmeer - De inschrijving voor de 
tentoonstelling ‘Amazing Amateurs 
in de Etalage’ is geopend. Beeldend 
amateurkunstenaars krijgen ook dit 
jaar weer de mogelijkheid om hun 
werken te exposeren. De maand juni 
- de landelijke IkToonmaand - is ook 
in Aalsmeer al jaren de gelegenheid 
voor Aalsmeerse kunstenaars om 
hun werk aan een groot publiek te 
tonen. KCA en Cultuurpunt Aalsmeer 
hebben ook dit jaar weer hun 
handen ineen geslagen voor de 
organisatie van de ‘Amazing 
Amateurs in de Etalage’. Het Oude 

Raadhuis en De Oude Veiling zullen 
naast vele etalages in het winkelhart 
van Aalsmeer expositieruimte bieden 
aan de vele amateurkunstenaars. De 
expositie start op vrijdag 3 juni en 
wordt afgesloten op zaterdag 2 juli.
Iedereen die in de vrije tijd graag 
schildert, boetseert, beeldhouwt, 
fotografeert of op een andere manier 
creatief bezig is kan zich tot en met 
16 mei inschrijven met bij voorkeur 
twee werken via de website van KCA: 
www.skca.nl. Deelnemers dingen 
mee naar de vakjuryprijs (de Gouden 
Pensel) en de publieksprijs. 

Inschrijving voor ‘Amazing 
Amateurs in Etalage’ geopend

Oost-Inn in Mikado
Aalsmeer - Op woensdag 20 
april zijn inwoners weer welkom 
bij de Oost-In in de Mikado aan 
de Catharina-Amalialaan 66. Er 
zijn verschillende activiteiten. 
Vanaf 9.30 uur wordt er ko�e en 
thee geschonken; gewoon 
gezellig elkaar ontmoeten.
Daarnaast komt ’s morgens ook 
de quiltgroep bij elkaar: prach-
tige werkstukken laat men zien; 
ideeën worden gedeeld en 
lapjes stof uitgewisseld. Vanaf 
19.30 uur worden creatieve 
mensen uitgenodigd samen te 
komen. Er gaat een spijker-
broeken-krans gemaakt worden. 
Wie wil deelnemen wordt 
gevraagd zich aan te melden per 
mail: kolkedt@outlook.com. Er 
wordt een bijdrage gevraagd 
van 5 euro per persoon. En als u 
heeft graag meenemen: spijker-
broek, stofschaar en lijmpistool. 
Iedereen is welkom.

Door Janna van Zon

Aalsmeer - Hoewel de voormalige 
en gewaardeerde fysiotherapeut Ben 
van der Sluis al enige jaren geleden 
Aalsmeer heeft verlaten, ligt zijn hart 
nog steeds in dit bloemendorp. Blijft 
hij een veel gevraagd adviseur op het 
gebied van cultuur, historie en 
toekomst van Aalsmeer. In zijn 
huidige woonplaats Bloemendaal 
woont hij in een beeldschoon kerkje. 
Gekocht om er oorspronkelijk een 
gezondheidscentrum op te starten 
maar zijn passie voor de kunst 
zorgde voor de ommezwaai. 
Zaterdag 23 april wordt er om 16.00 
uur een tentoonstelling geopend 
waar zijdelings ook het Aalsmeerse 
Huiskamermuseum bij betrokken is. 
De exposanten Joost van Kempen 
(schilderijen) en Boris Paval Conen 
(beelden) zijn geen onbekenden 
voor degenen die regelmatig het 
Oude Raadhuis of het Huiskamermu-
seum bezoeken. 

De zeer goed gekozen titel van deze 
tentoonstelling; Contrasten en 
Kwetsbaarheid, dekt geheel de 
lading. Belangstellenden zijn van 
harte uitgenodigd op de opening. 
Daarna is de tentoonstelling iedere 
zaterdag en zondag van 13.00 tot 
17.00 uur te bekijken of op afspraak. 
Zondag 5 juni is de laatste dag. 
Het adres is: Zocherlaan 1 
Bloemendaal. Meer informatie 
info@zocherlounge.nl 

Boeiende tentoonstelling bij 
Ben van der Sluis
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Aalsmeer - Vanaf woensdagmiddag 
13 april zijn Oekraïense vluchtelingen 
die werk zoeken, elke woensdag 
welkom in het raadhuis in Aalsmeer. 
Als de vluchtelingen aan de slag 
willen kan dat het beste via het Werk-
plein AA worden geregeld. Het Werk-
plein AA heeft alle informatie die 
nodig is voor het zoeken naar werk. 
De medewerkers proberen werkerva-
ring en mogelijkheden van de vluch-

telingen te matchen met een 
geschikte werkgever. Het Werkplein 
AA gaat haar best doen om een baan 
te vinden die past. Er wordt tijdens 
de afspraak van een half uur 
gesproken over de wensen en moge-
lijkheden met betrekking tot werk. 
Het inloopspreekuur is elke woens-
dagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur in 
het Raadhuis van Aalsmeer aan het 
Raadhuisplein 1. 

Inloop voor werkzoekende 
Oekraïense vluchtelingen

Aalsmeer – Vrijdagavond 8 april was 
de kaartverkoop voor de Sinterklaas-
bingo die op zaterdag 4 juni 
gehouden gaat worden in Studio’s 
Aalsmeer. Al ruim voor aanvang 
stonden de kopers klaar bij Vleghaar 
om maar zeker te zijn van een kaart 
voor deze avond, die geheid weer 
hilarisch gaat worden en leuke prijzen 
kan opleveren. Aalsmeer blijkt zin te 
hebben in een feestje, want reeds 
binnen een half uur waren alle kaarten 
verkocht. De verkoop was overigens al 
een heel gezellig voorproe�e van wat 

de deelnemers op 4 juni zoal kunnen 
verwachten, want niet alleen Sinter-
klaas kwam een kijkje nemen. De 
goedheiligman had ook de Hoofdpiet 
meegenomen, evenals DJ Piet, de 
Fotopiet en zijn broer, Pink Sint. En 
deze delegatie, even uit Spanje op 
Aalsmeerse bodem, maakte er alvast 
een feestje van. De Sinterklaas-bingo 
op 4 juni in Studio 5 van Studio’s Aals-
meer begint om 20.30 uur, deuren 
open vanaf 19.30 uur. Een groot 
gedeelte van de opbrengst gaat naar 
het Emma Thuis Team.

Kaarten voor Sinterklaas-bingo 
na half uur al uitverkocht

Aalsmeer - De meest opvallende 
inzendingen op de dertien product-
competities bloemen en planten 
tijdens de Floriade worden bekroond 
met de ‘Floriade Expo 2022 Excel-
lence Award’. De competities zijn 
onderdeel van The Green House, 
waarin de Nederlandse tuinbouw aan 
het publiek wordt gepresenteerd. 
Juryleden komen uit de productie en 
handel en er is ook een publieksbe-
oordeling. De productcompetities 
maken deel uit van de wisselende 
bloemen- en plantenshows in The 
Green House op de Floriade in 
Almere van 14 april tot en met 9 
oktober. De Excellence Awards 
worden ter beschikking gesteld door 
Stimu�ori, een van de sponsoren van 
de productcompetities. Stimu�ori 
ondersteunt de productcompetities 
omdat deze aansluiten bij de doel-
stellingen van de organisatie: het 
bevorderen van innovatie ín en 
promotie vóór de sierteeltsector. “Het 
fonds is opgebracht door de sierteelt-
sector en wordt er ook weer aan 

teruggegeven”, aldus voorzitter Wim 
Kea. Een onafhankelijke jury bepaalt 
per competitieronde aan welk 
product de Floriade Excellence Award 
wordt toegekend. De prijs is een 36 
centimeter hoge, gestileerde tulp van 
glaskunstenares Monika Rubaniuk. 
Werk van haar is ook opgenomen in 
het Flower Art Museum in Aalsmeer.
Inschrijven voor de competities kan 
via https://competitions.�oriade.com.

Glazen tulp voor 13 opvallendste 
inzendingen tijdens Floriade 2022

Aalsmeer - Voor verzamelaars van 
postzegels gaan op zaterdag 16 april 
de deuren van het Parochiehuis om 
09.30 uur weer open voor de (ruil)
beurs. De entree is gratis. Er kan 
gesnu�eld worden in de vele stock-
boeken met daarin vijf eurocent 
zegels en een restant veilingkavels, 
bijna 100 stuks, is te koop op de 
beurs. Stockboek(en) met dubbele 
zegels mogen meegenomen worden 

om te ruilen. Op www.postzegelver-
enigingaalsmeer.nl meer nieuws en 
op de site komen alle kavels voor de 
veiling op maandag 2 mei te staan. 
Voor de aanschaf van albums, materi-
alen en zegels wereldwijd kunnen 
verzamelaars eveneens bij de vereni-
ging terecht. De ruilbeurs sluit om 
15.00 uur haar deuren. Bel voor infor-
matie over deze dag Gerboud via 
0297-345231.

Postzegelbeurs in Parochiehuis

KORT
GRATIS WEBINAR OVER 
STUDIEFINANCIERING

Regio - Havo- en vwo-scholieren 
in het eindexamenjaar moeten 
veel regelen voor ze aan een 
vervolgstudie in het hoger 
onderwijs beginnen. Om de 
aankomende studenten en hun 
ouders (of verzorgers) hier goed 
op voor te bereiden geeft de 
Dienst Uitvoering Onderwijs 
(DUO) dinsdag 19 april om 19.30 
uur een gratis webinar over de 
praktische zaken. Aanmelden 
kan via duo.nl/webinar. In een 
45 minuten durende live-uitzen-
ding leggen experts van DUO 
aan de aankomende hbo- en 
universiteitsstudenten (en hun 
ouders) uit hoe studie�nancie-
ring werkt, waar je recht op hebt 
en hoe je het studentenreispro-
duct aanvraagt. Er is ook ruimte 
om vragen te stellen. Voor mbo-
studenten is er op 19 mei een 
apart webinar, binnenkort 
kunnen zij zich hiervoor 
aanmelden. Alle webinars kan 
men later terugkijken via duo.nl/
webinar.

WIJNPROEVERIJ ROTARY
 VOOR OEKRAÏNE

Aalsmeer - Rotary Aalsmeer-
Mijdrecht-Uithoorn maakt zich 
ernstig zorgen over de humani-
taire ramp die zich voltrekt in de 
Oekraïne. Honderdduizenden 
mensen op de vlucht op zoek 
naar huisvesting en hulp. Overal 
komen ontredderde vluchte-
lingen binnen, ook in Nederland. 
Er ontstaat een enorme hulp-
vraag en uitdaging in huisves-
ting. Dinsdagavond 5 april orga-
niseerde Rotary een open club-
avond met als doel een bijdrage 
te leveren aan de huisvesting 
van Oekraïense vluchtelingen in 
deze regio. Er werd een kleine 
wijnproeverij gehouden. De 
gasten, zo’n veertig in totaal, 
konden een doos rode, rosé en/
of witte wijn uit Sicilië kopen 
waarvan 1/3 per doos naar 
Oekraïne. Er zijn inmiddels meer 
dan 100 dozen verkocht. Dit 
betekent dat de spontane actie 
van Rotary Aalsmeer-Mijdrecht-
Uithoorn voor huisvesting van 
Oekraïense vluchtelingen tot nu 
toe al zo’n 2.450 euro heeft 
opgeleverd.

BIERPROEVERIJ BACCHUS
Aalsmeer - Cultureel Café 
Bacchus organiseert zaterdag 16 
april een bierproeverij. Bier-
goeroe Erna heeft de hele winter 
bieren geproefd om nu eindelijk 
de de�nitieve selectie van zes 
speciale bieren te kunnen 
presenteren. Dat selecteren is 
overigens niet alleen door Erna 
gedaan. Cees van der Ven en 
Hans van der Meer hebben mee 
geproefd. De bierproeverij 
begint om 20.30 uur, zaal open 
vanaf 20.00 uur. Tickets à 18 euro 
zijn verkrijgbaar via www.cultu-
reelcafebacchus.nl.

Foto’s: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - Begeef je even in Polen, 
en beleef het land het door de ogen 
van een kind tijdens de unieke foto-
tentoonstelling van 20 april tot 15 
mei in de bibliotheek  in de Markt-
straat. De expositie ‘Polen door de 
ogen van het Poolse kind’ bestaat uit 
foto’s gemaakt door Poolse kinderen 
die buiten Polen wonen en alleen op 
vakantie naar het land van hun 
ouders gaan. In Nederland wonen 
inmiddels 30.000 Poolse kinderen. De 
foto’s laten zien waar de kinderen 
vandaan komen, wat ze daar leuk 
vinden en hoe ze het land van hun 
(voor)ouders zien. De tentoonstelling 
is gemaakt in samenwerking met 
Forum Poolse Scholen in Nederland 

die al acht jaar deze internationale 
fotowedstrijd voor de kinderen orga-
niseert. Meer informatie is te vinden 
op www.fpsn.nl

Opening en voorlezen
Op woensdag 20 april om 15.00 uur 
zal wethouder Robert van Rijn de 
tentoonstelling openen, in aanwezig-
heid van de Poolse consul Dagmara 
Bobak. Na de opening wordt er voor-
gelezen in het Pools voor de 
kinderen door de vicevoorzitter van 
Forum Poolse Kinderen in Nederland 
en bedenker van deze fotowedstrijd 
Gosia Lubbers-Dąbrowska. De expo-
sitie in bibliotheek Aalsmeer is gratis 
te bezoeken.

Tentoonstelling ‘Polen in de 
ogen van Poolse kinderen’

Aalsmeer - Sinds maandag 11 april 
hoeven mensen bij klachten niet 
meer naar de GGD voor een corona-
test, een thuistest wordt als 
voldoende gezien. Mocht de uitslag 
positief zijn, dan wordt aangeraden 
voorzorgsmaatregelen te nemen om 
verdere verspreiding van corona te 
voorkomen. Landelijk dalen de 
besmettingscijfers nog steeds en ook 
in Aalsmeer zijn van 30 maart tot en 
met 12 april minder inwoners positief 
getest, in totaal 312 en dat zijn er 308 
minder dan de vorige periode. Er is 1 
inwoner opgenomen met corona in 
het ziekenhuis, er zijn geen inwoners 
aan het virus overleden. Ook in de 
omliggende gemeenten minder 

corona-besmettingen: In Uithoorn 
350 (-241), in Amstelveen 914 (-695) 
en in Haarlemmermeer 1.738 
(-1.279). In Uithoorn geen zieken-
huisopnames en geen aan het virus 
overleden inwoners. In Amstelveen 
zijn 3 inwoners met corona naar het 
ziekenhuis vervoerd, in Haarlemmer-
meer 5. In beide gemeenten is 1 
inwoner overleden door het virus. 
Dit waren de laatste corona-cijfers in 
de krant. Gelukkig. Hopelijk blijft het 
virus beheersbaar en zijn extra maat-
regelen als afstand houden en een 
mondkapje dragen niet meer nodig. 
Wie op de hoogte wil blijven van de 
cijfers, kan wekelijks op dinsdag de 
update van het RIVM bekijken.

Daling corona-besmettingen in 
Aalsmeer en regio zet door
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Televisie
De slimme televisie kennen we al een tijdje. Je 
sluit het apparaat aan op het internet en 
daarmee breidt je het aantal mogelijkheden 
enorm uit. Waar je voorheen was aangewezen 
op de pakketten die door je televisieprovider 
geleverd worden, kun je nu op je televisie het 
wereldwijde web verkennen en alle content 
gewoon online bekijken. Ook je eigen fotoal-
bums tover je moeiteloos op het televisie-
scherm. Je kunt zelfs een soort jukebox van je 
televisie maken door vanaf je mobiele telefoon 
�lmpjes naar de televisie te sturen en ze daar te 
presenteren aan je huisgenoten.

Verlichting
Slimme verlichting hebben we ook al een tijdje. 
Je kunt bijvoorbeeld met behulp van een 
controlepaneel op je telefoon het licht thuis aan 
of uit doen. Zo vergeet je dus nooit meer een 
lamp. Op deze manier kun je ook als je niet 
thuis bent ’s avonds het licht aandoen, om 
inbrekers af te schrikken. Maar ook als je 
gewoon thuis bent, is het handig om de verlich-
ting te kunnen bedienen met je telefoon.

Koelkast
Kom jij ook wel eens in de supermarkt tot het 
besef dat je vergeten bent om voor vertrek 
even de koelkast te inspecteren? Met een 

slimme koelkast behoort dat probleem tot het 
verleden. Je logt gewoon even in op je koelkast 
om een overzicht op te vragen van de voorraad 
aldaar. Een slimme koelkast geeft je bovendien 
een seintje als producten over de houdbaar-
heidsdatum dreigen te geraken. 
Daarmee voorkom je dat iets bederft en ga je 
dus verspilling tegen. De nieuwste koelkasten 
hebben een touchscreen, waarop je berichten 
kunt versturen, maar waar je ook het beeld van 
je televisie kunt ontvangen. Zo hoef je tijdens 
het koken niets van je favoriete programma te 
missen.

Oven
Ook de oven is er tegenwoordig in een slimme 
variant. Voorheen moest je eerst naar de 
keuken om de oven in de voorverwarmstand te 
zetten. Daarna was het wachten op de bekende 
pieptoon en vervolgens kon je het gerecht erin 
schuiven. Tegenwoordig blijf je gewoon op de 
bank zitten, want de voorverwarmstand acti-
veer je met je telefoon. Een speciale app houdt 
je vanaf dat moment op de hoogte over de 
resterende bereidingstijd.

Foutje
Dat het niet altijd helemaal goed gaat met al 
die slimme apparaten, bleek onlangs bij een 
software-update van AEG. Een aantal combi-

Een huis vol slimme apparaten
Veertig jaar geleden stond in menig huishouden nog een zwartwittelevisie. Voor de 
jeugd van nu is dat niet meer voor te stellen. Ongetwijfeld zullen de mensen over 
veertig jaar gebruik maken van talloze technologische snu�es waarvan wij nu nog 
geen weet hebben. Zo schrijdt de techniek voort en worden voortdurend nieuwe 
producten op de markt gebracht. Het is vandaag de dag al heel goed mogelijk om je 
huis vol slimme apparaten te zetten. Hiermee worden apparaten bedoeld die aange-
sloten zijn op het internet en zelfstandig allerlei taken kunnen uitvoeren.

magnetrons van dit merk ontvingen een auto-
matische update, maar die had tot gevolg dat 
de magnetron er opeens de functie van een 
stoomoven bij leek te hebben. Het vervelende 
was echter vooral dat de magnetronfunctie 
volledig verdwenen was. Gebruikers kregen 
foutcode F606 te zien en in sommige gevallen 
zelfs F254. Met name dat laatste was vreemd, 

want die code duidt op een defecte camera. De 
betre�ende combimagnetron heeft helemaal 
geen camera! Het terugzetten van de fabrieks-
instellingen bleek geen soelaas te bieden en tot 
overmaat van ramp kon het apparaat na de 
storing ook geen verbinding meer maken met 
het draadloze netwerk, zodat een handmatige 
softwarecorrectie noodzakelijk was. Oeps!
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Als het buiten koud is, is het slim om te letten 
op je verwarming. Als je nog helemaal niet let 
op hoe je je huis verwarmt, kun je daarmee in 
een gemiddelde eengezinswoning ruim 
duizend euro per jaar besparen. Dit bedrag is 
berekend voor een gemiddelde eengezinswo-
ning met HR-ketel en gebaseerd op het verschil 
tussen ‘nooit doen’ en ‘altijd doen’. In grote, 
slecht geïsoleerde woningen is de besparing 
hoger, in kleine goed geïsoleerde woningen 
kleiner. Men gaat uit van een gasprijs van 1,74 
euro per m3 (CBS gemiddelde van nieuwe ener-
giecontracten, januari 2022). Jouw gasprijs kan 
lager of hoger zijn afhankelijk van je contract. 
Doe de deur dicht en verwarm alleen de ruimte 
waar je veel bent. Laat ook de verwarming in de 
slaapkamer uit. Besparing: 550 euro per jaar. Tip: 
vergeet je de deur vaak dicht te doen? Een deur-
dranger is de oplossing! En warm je bed voor 
met een elektrisch dekentje of een kruik om 
lekker warm in slaap te vallen. Zet de thermo-
staat een graadje lager dan normaal. Besparing: 
200 euro per jaar. Tip: verwarm jezelf met een 
warme trui, sokken en slo�en en blijf in bewe-
ging. Dan is 19 graden vaak al voldoende. Zet de 
thermostaat een uur voor je gaat slapen op 15 
graden. Heb je vloerverwarming? Zet die dan op 
17 of 18 graden. Anders duurt het opwarmen ’s 
ochtends te lang. Besparing: 260 euro per jaar. 
Tip: stel de nachtverlaging automatisch in op je 
klokthermostaat, zodat je er niet aan hoeft te 
denken. Heb je die niet? Zet dan een herinne-

ring in je telefoon, zodat je het niet vergeet. Is er 
niemand thuis? Laat de thermostaat dan op 15 
graden staan. Besparing (bij vier dagen in de 
week): 200 euro per jaar. Tip: weet je al op welke 
dagen je van huis bent? Stel op die dagen je 
thermostaat dan anders in.
Aardgas heb je ook nodig voor het verwarmen 
van water. 80% van dat warme water stroomt 
door je douchekop. Daar valt dus nog veel te 
winnen! Gemiddeld douchen we in Nederland 
negen minuten per douchebeurt en vijf keer per 
week. Wil je besparen? Draai dan na vijf minuten 
de kraan dicht. Daarmee bespaart een gemid-
deld huishouden 90 euro per jaar. Of douche 
wat minder vaak en was je met een washandje 
aan de wastafel, zoals we vroeger vaker deden. 
Ga je graag in bad? Houd er dan rekening mee 
dat één keer in bad gaan gelijk staat aan onge-
veer drie douchebeurten. Bedenk dus of je wat 
minder vaak in bad kunt stappen.
Wil je verder besparen op je gasverbruik, dan 
zijn er nog meer dingen die je kunt doen. Maak 
naden en kieren dicht zodat het minder tocht in 
huis, plak radiatorfolie achter je radiatoren en 
neem een waterbesparende douchekop. Heb je 
de ruimte om te investeren in betere isolatie van 
je huis? Doe dat dan, want daarmee maak je de 
meeste impact. Bereid je nu al voor op de 
volgende winter, vooral nu de isolatiebedrijven 
druk zijn! Meer informatie over deze bespaartips 
is op www.milieucentraal.nl/bespaartips te 
vinden.

Gas besparen zonder kosten
Bijna driekwart van al het aardgas dat je in huis verbruikt, is nodig voor verwarming. 
De rest gebruik je vooral voor het verwarmen van water. Als je een gasfornuis hebt, 
gaat ook een klein beetje van je gasverbruik op aan koken. Maak jij je zorgen over 
jouw energierekening? Milieu Centraal heeft een aantal kleine acties op een rij gezet, 
waarmee je �ink kunt besparen!
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brengt jouw interieur tot leven. 

Heb jij een gebrek aan 
kennis óf inspiratie om je 
droomhuis te creëren? 

Ik, Max Zethof, kan jou 
helpen bij het maken van 
de juiste keuzes voor jouw 
toekomstige droominterieur. 
Van klein advies tot 
complete verbouwing.

Gespecialiseerd in het 
creëren van interieurs die 
aansluiten bij jouw 
persoonlijke wensen. 

      _________________________________________

brengt jouw interieur tot leven. 

www.bommedesign.com               info@bommedesign.com             +31 (0)6 42 08 26 20

Plan nu 
vrijblijvend 
jouw intake in! 
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‘luisteren is de basis van 
elk goed ontwerp’



Sjithouse 
Furniture
Thebalux Badkamermeubelen heeft 
een nieuwe collectie ontworpen voor 
misschien wel de meest bezochte ka-
mer in het huis; het toilet. Met een com-
binatie van Nederlands vakmanschap, 
de beste materialen uit diverse landen, 
trends en stijlen staat deze meubellijn 
garant voor schoonheid en praktisch 
gebruik in de toiletruimte. De nieuwe 
collectie is genaamd ‘Sjithouse Furnitu-
re’. Een naam met een knipoog en een-
voudig te herkennen aan het karakte-
ristieke huisje in het logo. Het is een ui-
terst complete serie met verschillende 
wastafels, opbouwkommen, kasten en 
frames.  

Thebalux is reeds meer dan 25 jaar bad-
kamermeubelen producent en is pio-
nier op het gebied van innovatie en design van badkamermeubelen.
Benieuwd naar alle mogelijkheden? Ga naar www.thebalux.nl.

Nooit meer schuren
WOCA Exterior Oil is een re-
volutionaire watergedragen 
olie voor buitenhout. Exteri-
or Oil is sneldrogend, eenvou-
dig aan te brengen en heeft 
een matte, natuurlijke uitstra-
ling. Dankzij de speciale pig-
menten is het oppervlak lang 
beschermd. Exterior Oil is ge-
schikt als terrasolie of meu-
belolie, maar ook om tuinhui-
zen, schuttingen of gevelbe-
kleding mee te beschermen. 
Onderhoud is heel eenvoudig, 
oppervlakken worden sim-
pelweg gereinigd met Exteri-
or Cleaner en daarna weer op-
nieuw in de olie gezet. Je hoeft 
dus nooit meer te schuren!

Kortingsactie: bij alle deelnemende WOCA-dealers ontvang je zo lang de voorraad strekt 3 
liter Exterior Oil voor de prijs van 2,5 (20% korting)! Kijk voor meer informatie op WOCA.nl.

De badkamer die van je huis een 
thuis maakt
Villeroy & Boch introduceert Subway 
3.0, een collectie met slimme functies 
en een tijdloos design. Combineer de 
diepe wastafels met praktische meu-
bels in mooie matte kleuren of warme 
houtdecors, een bijpassende spiegel 
met verlichting rondom en een com-
fortabel, stijlvol ligbad. Het resultaat 
is een badkamer die lang meegaat en 
waar je lang van kunt genieten.
Meer informatie: www.villeroy-boch.nl

Hybride verwarmen: wat is het 
(en hoeveel bespaar je er mee)?

We hebben er allemaal mee te 
maken: gas wordt maar duur-
der en duurder. Wat nu als 
je relatief eenvoudig je gas-
verbruik tot 70% omlaag kan 
brengen Dit is mogelijk bij hy-
bride verwarmen. 

Sinds 1 januari is de subsidie 
op hybride warmtepompen 
met 50% verhoogd. De over-
heid betaalt tot wel een der-
de van je investering. Nog in-
teressanter dus om je cv-ketel 
uit te breiden met een hybri-
de warmtepomp. En tijdelijk 
geldt bij Ne� t Bosch een cash-
back tot 375 euro! Meer infor-
matie op www.ne� t-bosch.nl.

Bespaar water en energie 
met een Quooker!
Met de aanschaf van een 
Quooker doe je vooral een in-
vestering in gemak. Niet meer 
wachten op kokend water, tap 
direct de gewenste hoeveel-
heid.Het energieverbruik van 
de Quooker is stand-by €0,05 
per dag. Dat is goedkoper dan 
bijvoorbeeld een tv op stand-
by laten staan. Om het wa-
ter op temperatuur te hou-
den verbruikt het kokendwa-
terreservoir 87,5 kWh per jaar. 
Een COMBI(+)-reservoir is de 
zuinigste keukenboiler in zijn 
categorie en draagt dan ook 
energielabel A. Doe de volledi-
ge bespaarcheck op 
www.quooker.nl/besparen.

Daarom kies 
je voor een 
warmtepomp
Nu Nederland voornemens is om van 
het gas af te gaan, is het verstandig om 
alvast rekening te houden met dit toe-
komstscenario bij de keuze van een 
nieuwe verwarmingsoplossing. Een 
warmtepomp ligt dan al snel voor de 
hand: het is duurzaam, toekomstbesten-
dig en eenvoudig in gebruik. Nog niet 
overtuigd? Lees meer op Vaillant.nl.

Creëer de wastafel die jij wilt

Geberit breidt het assortiment van de unieke Geberit ONE badkamerserie uit. Blikvanger is daar-
bij de wastafelomgeving, het centrale element in de badkamer. Uitgangspunt van deze assorti-
mentsuitbreiding is de wens voor een individueel ontwerp: de variëteit binnen de afzonderlijke 
componenten - wastafels, wastafelmeubels en wastafelbladen - is groot en perfect op elkaar af-
gestemd en tegelijkertijd op allerlei manieren met elkaar te combineren. Welk ontwerp en welke 
combinatie je ook kiest, het past altijd en combineert harmonieus. Meer informatie op 
www.geberit.nl.

Terrasover-
kapping op 
maat
Ongestoord genieten van het buiten-
leven in je tuin? Dat kan met de Som-
nium pergola of terrasoverkapping. 
Met deze minimalistische en strak-
ke eyecatcher creëer je een aangena-
me ruimte in je tuin waar je het hele 
jaar door kan genieten, ongeacht de 
weersomstandigheden. Meer over de-
ze aluminium terrasoverkapping lees 
je op www.aliplast.com.

Op WONEN.nl vind je de leukste nieuwtjes en trends op woongebied. 
Hier geven we je een kort overzicht, op de website vind je nog veel meer info!

Ideaal voor DIY projecten
De professionele Naturel lakken van Trae Lyx geven een zeer goede bescherming, waarbij de na-
tuurlijke uitstraling van de ondergrond behouden blijft. Sinds kort zijn de Naturel lakken ook ver-
krijgbaar in miniformaat, ideaal voor het lakken van houten tafels, meubels en kleinere wanden! 
Ideaal voor bijvoorbeeld ook kleinere projecten. Meer informatie op www.traelyx.nl.

BLANCO FLEXON II Low 
Het afvalsysteem 
FLEXON II breidt uit 
met focus op ge-
deelde lades die een 
voortdurende trend 
zijn in de  keuken. 
De nieuwe FLEXON 
II Low reeks biedt 
een grotere varia-
biliteit in de keu-
kenplanning en is 
beschikbaar in de 
meest hangbare on-
derkastmaten. De 
Low-versie is ruim-
tebeparend door-
dat het slechts 50% 
van de onderkast 
bezet. Het systeem 
is in een handom-
draai geïnstalleerd 
en biedt ook  klei-
ne bakken, bijvoor-
beeld voor het inzamelen van gft-afval. Dankzij de optioneel verkrijgbare accessoires kun je het 
systeem volledig personaliseren. Lees verder op www.blanco.com.

Extra lange 
planken
Met de extra lange planken van de CO-
REtec® XL-END-collectie, creëer je een 
ultiem en exclusief ruimtegevoel in 
je woning. Ideaal als je op zoek bent 
naar een vloer die tot zijn recht komt 
in een grote ruimte of als je een klei-
nere ruimte optisch groter wil laten lij-
ken. De realistische uitstraling van de 
planken tilt de ‘look & feel’ van je vloer 
naar een hoger niveau. Dankzij de em-
bossing is deze elegante en luxueu-
ze vloer namelijk bijna niet te onder-
scheiden van een echte houten vloer. 
Meer informatie op 
www.coretec� oors.com.

Hoge energierekening? 
Dat kan anders
Ga hybride verwarmen; duurzaam en energie-
zuinig. Hybride verwarmen is het samenspel 
tussen bestaande CV-ketel en warmtepomp 
om zo je woning duurzaam en met veel min-
der aardgas te verwarmen. De ATAG Energion 
M hybride warmtepomp behoort tot één van 
de zuinigste hybride warmtepompen, die nu 
beschikbaar zijn. Hij blijft namelijk doorwer-
ken tot -7.2˚C met een hoog rendement. Pas 
bij deze temperatuur schakelt de CV-ketel in. 
De warmtepomp neemt het al snel weer over 
wanneer de temperatuur gestegen is tot -/-
6˚C. Lees meer op www.atagverwarming.nl.

Gebruiksvriendelijke thermostaat 
De Intergas Comfort Touch is een thermostaat met ongekend gebruiksgemak in een 
verblu� end compact en modern design. Door gebruik te maken van een touchscreen is de bedie-
ning intuïtief, eenvoudig en simpel. De compacte afmetingen en het moderne design zorgen er-
voor dat de thermostaat probleemloos in elk interieur past. Hij kan eenvoudig worden geïnstal-
leerd en is zowel verkrijgbaar in een zwarte als witte uitvoering. 
Lees verder op www.intergas-verwarming.nl.

Geen lawaai meer door 
schuivende stoelen
Het is vervelend wan-
neer je zelf met de stoel 
schuift, maar nog verve-
lender wanneer je de bu-
ren telkens hoort schui-
ven met de stoelen. Het 
lawaai dat een schuiven-
de stoel maakt kan be-
hoorlijk irritant zijn. Hele-
maal wanneer je bijvoor-
beeld in een appartement 
woont en je bovenburen 
geluidsoverlast veroorza-
ken met de stoelen.
Scratch no More be-
schermdoppen zijn be-
halve krasvrij ook geluid-
dempend. Deze geluid-
dempende stoeldoppen 
zijn voorzien van droog-
looptapijt waardoor ze 
veel minder geluid maken 
bij het schuiven (én gegarandeerd krasvrij zijn). Hierdoor hebben zowel jij als je buren geen last 
meer van lawaai door het schuiven met stoelen. Lees verder op www.scratchnomore.nl.

Gasrekening bijna verdubbeld
Uit cijfers van het CBS blijkt dat het gemiddelde, totale jaarbedrag voor gasverbruik - met de hui-
dige gasprijzen van januari 2022 - in een jaar tijd met gemiddeld €1.125,- zal stijgen. Het totale 
jaarbedrag voor gas in 2022 zal naar verwachting gemiddeld uitkomen op €2.298,-. Dit betekent 
dat de gasrekening per huishouden met gemiddeld 93,8% stijgt ten opzichte van het voorgaan-
de jaar. De totale energierekening (inclusief elektriciteit) zal naar verwachting €2.800,- gaan be-
dragen. 
Eén van de eenvoudigste maatregelen om de verwarmingskosten te verlagen, is het gebruik van 
intelligente technologieën zoals slimme thermostaten. De Slimme Thermostaat van tado° zorgt 
ervoor dat je veel e�  ciënter omgaat met je energieverbruik, waardoor je een besparing van ge-
middeld 22% per jaar³ kunt realiseren. Als je een gasrekening hebt van €2.298,- kun je daarop dus 
gemiddeld €505,- besparen. Dit betekent dat de aankoop van een Slimme Thermostaat van ta-
do° zichzelf in minder dan een half jaar terugbetaalt. Dit is sneller dan ooit tevoren! Meer infor-
matie op tado.nl.

Gespot op WONEN.nl



Sjithouse 
Furniture
Thebalux Badkamermeubelen heeft 
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combinatie je ook kiest, het past altijd en combineert harmonieus. Meer informatie op 
www.geberit.nl.
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voor dat de thermostaat probleemloos in elk interieur past. Hij kan eenvoudig worden geïnstal-
leerd en is zowel verkrijgbaar in een zwarte als witte uitvoering. 
Lees verder op www.intergas-verwarming.nl.

Geen lawaai meer door 
schuivende stoelen
Het is vervelend wan-
neer je zelf met de stoel 
schuift, maar nog verve-
lender wanneer je de bu-
ren telkens hoort schui-
ven met de stoelen. Het 
lawaai dat een schuiven-
de stoel maakt kan be-
hoorlijk irritant zijn. Hele-
maal wanneer je bijvoor-
beeld in een appartement 
woont en je bovenburen 
geluidsoverlast veroorza-
ken met de stoelen.
Scratch no More be-
schermdoppen zijn be-
halve krasvrij ook geluid-
dempend. Deze geluid-
dempende stoeldoppen 
zijn voorzien van droog-
looptapijt waardoor ze 
veel minder geluid maken 
bij het schuiven (én gegarandeerd krasvrij zijn). Hierdoor hebben zowel jij als je buren geen last 
meer van lawaai door het schuiven met stoelen. Lees verder op www.scratchnomore.nl.

Gasrekening bijna verdubbeld
Uit cijfers van het CBS blijkt dat het gemiddelde, totale jaarbedrag voor gasverbruik - met de hui-
dige gasprijzen van januari 2022 - in een jaar tijd met gemiddeld €1.125,- zal stijgen. Het totale 
jaarbedrag voor gas in 2022 zal naar verwachting gemiddeld uitkomen op €2.298,-. Dit betekent 
dat de gasrekening per huishouden met gemiddeld 93,8% stijgt ten opzichte van het voorgaan-
de jaar. De totale energierekening (inclusief elektriciteit) zal naar verwachting €2.800,- gaan be-
dragen. 
Eén van de eenvoudigste maatregelen om de verwarmingskosten te verlagen, is het gebruik van 
intelligente technologieën zoals slimme thermostaten. De Slimme Thermostaat van tado° zorgt 
ervoor dat je veel e�  ciënter omgaat met je energieverbruik, waardoor je een besparing van ge-
middeld 22% per jaar³ kunt realiseren. Als je een gasrekening hebt van €2.298,- kun je daarop dus 
gemiddeld €505,- besparen. Dit betekent dat de aankoop van een Slimme Thermostaat van ta-
do° zichzelf in minder dan een half jaar terugbetaalt. Dit is sneller dan ooit tevoren! Meer infor-
matie op tado.nl.

Gespot op WONEN.nl



Zo hangen jouw gordijnen er perfect bij
Het mooie weer komt eraan, dus dit is een goed moment om na te denken over het 
ophangen van gordijnen. Met gordijnen hou je het zonlicht buiten en voorkom je dat de 
temperatuur in huis te hoog oploopt. Bovendien creëer je met gordijnen ook een stukje 
sfeer in huis. Goed gekozen gordijnen zijn een sieraad voor je interieur. Met de onder-
staande tips zorg je ervoor dat de gordijnen er bij jou perfect bij hangen.

Recht of geplooid
Je kunt kiezen voor rechte gordijnen of voor 
gordijnen met een enkele of dubbele plooi erin. 
Welke keus je maakt, is natuurlijk voor een belangrijk 
deel afhankelijk van jouw eigen smaak. Toch valt 
hiervoor wel een richtlijn te geven. De gordijnen 
moeten immers goed aansluiten bij de rest van je 
interieur. Als vuistregel kun je aanhouden dat in een 
oud huis met een klassieke inrichting een geplooid 
gordijn veelal de betere keuze is. In een nieuwbouw-
woning met een modern interieur komen daaren-
tegen juist rechte gordijnen beter tot hun recht.

Kleur
Voor de kleur van de gordijnen geldt hetzelfde als 
voor de vorm, je laat het doorgaans afhangen van 
de rest van het interieur. Een veel gekozen optie is 
om een kleur te kiezen die goed aansluit bij de 
wanden. Heb je bijvoorbeeld een lichtblauwe wand, 
dan kun je kiezen voor een iets donkerder blauw als 
kleur voor je gordijnen. Je kunt echter ook het 
contrast opzoeken, door de kleur te kiezen die in de 
kleurencirkel recht tegenover de wandkleur ligt. In 
veel woningen zijn de wanden wit, in dat geval kun 
je voor de gordijnen een donkere kleur kiezen, 
terwijl je bij een zwarte wand juist voor een heel 
lichte kleur gordijnen kiest.

Lengte en breedte
Over het algemeen geldt dat gordijnen van het 
plafond tot aan de vloer het mooiste zijn. Het is 
daarom aan te bevelen om eerst een kritisch naar de 
verdere indeling van de ruimte te kijken als er niet 

direct mogelijkheden zijn om de gordijnen tot op de 
grond te laten vallen. Staat er een meubelstuk in de 
weg? Bekijk dan eerst of dat meubelstuk niet elders 
kan worden geplaatst. Realiseer je goed dat je een 
kort gordijn meestal niet achteraf nog kunt gaan 
verlengen. Bij het bepalen van de breedte is van 
belang of het een recht of een geplooid gordijn 
betreft. Uiteraard meet je als eerste de breedte op 
van het raam. Houd er daarbij rekening mee dat de 
gordijnrail of -roede twintig tot dertig centimeter 
langer moet zijn. Je wilt immers niet dat het 
geopende gordijn vóór het raam hangt, maar 
ernaast. Kies je een gordijn met plooi, neem dan 1,8 
maal de raillengte aan stof. Voor een dubbele plooi 
neem je 2,0 keer de raillengte. Als je gebruik maakt 
van zogenoemde nestelringen, kun je volstaan met 
1,6 maal de raillengte.

Verkleinend e�ect
Wanneer je gordijnen ophangt in huis, zal dat vrijwel 
altijd een verkleinend e�ect teweegbrengen. Dat 
geldt bij geplooide gordijnen meer dan bij rechte 
gordijnen. Als je een stof kiest die enigszins licht-
doorlaten is, verminder je daarmee het verkleinende 
e�ect enigszins. Het is niet verstandig om gordijnen 
op te hangen voor brede, lage ramen. Daarmee leg 
je namelijk het accent vooral op de geringe omvang 
van het vertrek. Voor dergelijke typen ramen kun je 
beter kiezen voor jaloezieën of een dubbel plissé-
gordijn. Komen de gordijnen in een hoge ruimte te 
hangen? Dan is het aan te bevelen om te kiezen 
voor een dubbele plooi. Zeker als de wanden hoger 
dan drie meter zijn, staat dat bijzonder fraai.

Mooie 
kortingen 
en acties 

op heel veel

producten!

Oosteinderweg 279 • 1432 AV Aalsmeer
Tel. 0297-326454 • info@hartelust.nl

www.hartelust.nl

HARTELUST

HARTELUST

HARTELUST

Interieur op maat
keukens, tafels, kasten, zitbanken,

stoelen en meer

www.kabana.nl
Oosteinderweg 249 - Aalsmeer

Custom made furniture
kitchens, tables, cabinets, sofas,

chairs and more

The art of wood~ ~



Waardestijging
De gehanteerde werkwijze leidt bij veel mensen 
tot verwarring. Wanneer gemeenten namelijk 
besloten om de OZB-tarieven niet te verhogen, 
hoeft dat nog niet te betekenen dat je precies 
evenveel zult betalen als het jaar ervoor. Sterker 
nog, de kans is juist groot dat je meer zult 
moeten betalen. Dat komt omdat jouw huis 
intussen meer waard is geworden. Een reken-
voorbeeld: stel dat je in 2021 een huis van 
400.000 euro in je bezit had. Als de gemeente 
toen een OZB-tarief van 0,086% hanteerde, 
houdt dit in dat je als woningeigenaar 0,00086 x 
400.000 = 344 euro kwijt was. Stel nu dat deze 
gemeente zou besluiten om het tarief in 2022 te 
verlagen naar 0,080% en de woning is intussen 
435.000 euro waard geworden, dan betaal je 
dus dit jaar 0,00080 x 435.000 = 348 euro. Je 
bent dus 4 euro meer kwijt, terwijl de gemeente 
het tarief juist verlaagde. Het omgekeerde kan 
gebeuren wanneer de huizenprijzen zouden 
dalen en de gemeente juist het tarief verhoogt. 
Het is dan goed denkbaar dat je onderaan de 
streep alsnog iets voordeliger uit bent.

Sluitende begroting
Een gemeente is verplicht om jaarlijks een slui-
tende begroting te presenteren. Simpel gezegd 
houdt dit in dat er niet meer geld uitgegeven 

mag worden dan er beschikbaar is. Als er onvol-
doende geld binnenkomt, heeft een gemeente 
een aantal mogelijkheden om de begroting 
sluitend te krijgen. Er kan bijvoorbeeld geld uit 
de algemene reserves worden gehaald. Dit kun 
je vergelijken met het opnemen van geld van 
jouw eigen spaarrekening om een tegenvaller 
op te vangen. Dit kan een prima eenmalige 
oplossing zijn, maar structureel is het geen 
optie. Uiteindelijk is die spaarpot immers leeg 
en dan heb je alsnog een probleem. Wanneer 
een gemeente structureel onvoldoende geld ter 
beschikking heeft, kan het verhogen van de 
OZB-tarieven een oplossing zijn. Hier wordt wel 
eerst heel goed over nagedacht, want hogere 
woonlasten leiden doorgaans tot minder tevre-
denheid onder de bevolking.

WOZ-waarde
Om de uiteindelijke OZB-aanslag op te kunnen 
leggen, baseert een gemeente zich bij het 
maken van de berekening op de WOZ-waarde 
van de woning. Die waarde is op een schatting 
gebaseerd en niet in alle gevallen correct. 
Steeds vaker worden woningbezitters gewezen 
op de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen 
tegen de WOZ-waarde. Wanneer blijkt dat de 
WOZ-waarde inderdaad te hoog was, hoef je 
uiteindelijk minder veel OZB te betalen. Maar 

Geen hoger OZB-tarief en toch meer betalen?
Een groot deel van het geld dat gemeenten jaarlijks nodig hebben, komt van de rijks-
overheid. Een ander deel wordt door de inwoners opgebracht in de vorm van gemeen-
telijke belastingen. Voorbeelden hiervan zijn de afvalsto�enhe�ng, de hondenbelas-
ting en de onroerendezaakbelasting, kortweg OZB genoemd. Met die OZB is iets 
bijzonders aan de hand. De hoogte van de aanslag wordt namelijk bepaald door twee 
verschillende factoren. De gemeente stelt jaarlijks bij het behandelen van de begro-
ting vast hoe hoog de OZB procentueel zal worden. Vervolgens is de WOZ-waarde van 
jouw woning de doorslaggevende factor voor de feitelijke aanslag.

pas op: een lagere WOZ-waarde houdt mogelijk 
ook een lagere hypotheekrenteaftrek in. Boven-
dien moeten gemeenten veel kosten maken 
voor het afwikkelen van al die bezwaarschriften. 
Die kosten worden het jaar erop weer op alle 
woningbezitters verhaald. Daarom bena-

drukken steeds meer gemeenten dat je beter 
direct met de gemeente in contact kunt treden, 
als je bezwaar wilt maken tegen de WOZ-
waarde. Op die manier wordt voorkomen dat de 
gemeente de rekening moet betalen van 
tussenpersonen die namens jou aangifte doen.
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Nicolaas Beetslaan 104
Uithoorn

Vraagprijs € 385.000,- k.k.

Gerberastraat 35
Aalsmeer

Vraagprijs € 700.000,- k.k.

Mendelstraat 96 
Aalsmeer

Vraagprijs € 400.000,- k.k.

Willem-Alexanderstraat 55
Aalsmeer

Vraagprijs € 425.000,- k.k.

Sportlaan 72 
Aalsmeer  

Vraagprijs € 450.000,- k.k.

Linksbuitenstraat 39
Kudelstaart

Vraagprijs € 695.000,- k.k.

Royale 
hoekwoning

in Aalsmeer-Oost

Richtprijs € 680.000,- k.k.

Gemoderniseerde 
tussenwoning 
in Kudelstaart

Richtprijs € 500.000,- k.k.

 Hoekwoning 
met garage 

in Amstelveen

Richtprijs € 800.000,- k.k.

Powered by team Karin Eveleens

binnenkort te koopbinnenkort te koopbinnenkort te koop



Schilderij
Het schilderij is waarschijnlijk de meest traditio-
nele keuze, maar dat wil niet zeggen dat het een 
oubollig geheel hoeft te worden. Het is de kunst 
om de stijl van het schilderij te laten aansluiten 
bij het interieur. Dit kun je bijvoorbeeld bereiken 
door een aquarel op te hangen met een sobere 
voorstelling in slechts enkele kleuren. Als die 
kleuren dan ook nog eens terugkomen in de 
accessoires die je gebruikt hebt om de kamer 
aan te kleden, zit je helemaal goed.

Poster
Met posters kun je eindeloos variëren. Je kunt ze 
– net als schilderijen overigens – snel vervangen 
en daarmee je kamer direct een heel andere 
uitstraling geven. Zoek eens op het internet met 
het trefwoord poster en je vindt duizenden 
mogelijkheden. Misschien staan er in je kamer 
wat kunstvoorwerpen uit een bepaald land? 
Dan kun je heel eenvoudig die sfeer versterken 
door een poster uit hetzelfde land op te hangen. 
Je kunt ook een eigen foto of een op internet 
gevonden foto als poster laten printen. Houd er 
dan wel rekening mee dat de foto een hoge 
resolutie moet hebben, anders zal het resultaat 
niet mooi zijn.

Fotowand
Superleuk en heel eenvoudig om te realiseren 

is een fotowand. Dit is simpelweg een kwestie 
van fotolijstjes ophangen en daar je leukste 
foto’s in tonen. Kies lijstjes van verschillende 
formaten en hang die kriskras door elkaar of in 
een bepaald patroon voor een speels e�ect. 
Het is overigens wel aan te bevelen om de 
lijstjes allemaal in dezelfde kleur te houden, 
anders oogt het al snel rommelig en dat wil je 
uiteraard voorkomen.

Lijntje spannen
Foto’s kun je in een lijstje doen, maar je kunt 
ze ook ophangen aan een lijntje. Dat geldt 
natuurlijk ook voor de wenskaarten die je 
ontvangt als je jarig bent of rond de jaarwisse-
ling. Je maakt er heel simpel iets moois van, 
door een paar mooie houten planken aan de 
muur te schroeven. Links en rechts schroef je 
een oog in de plank en tussen die twee ogen 
span je een stuk ijzerdraad of een touwtje. 
Hieraan kun je met kleine wasknijpertjes je 
foto’s en wenskaarten ophangen. Ook 
geschikt voor het ophangen van 
kindertekeningen!

Goed bij de tijd
Een mooie klok misstaat vrijwel nooit. Je hebt 
klokken in allerlei stijlen en formaten. Over-
weeg eens om een supergrote klok op te 
hangen. Niet alleen handig, maar ook een 

Inspirerende tips voor het aankleden van je wanden
Volgens cabaretier Herman Finkers is niets zo charmant als een spreuk aan de wand, 
maar natuurlijk heb je nog veel meer mogelijkheden om de wanden in je huis op te 
�euren. Want ook al geef je de wanden misschien een vrolijke kleur, dan nog ziet het er 
allemaal wat saai uit als je grote vlakken onbedekt laat. Ben je een creatieve doe-het-
zelver, dan maak je jouw eigen wanddecoraties zonder veel moeite. Beschik je niet over 
die handige handjes, dan kun je heel wat leuks bij elkaar shoppen om de wanden in je 
huis op te �euren.

echte eyecatcher, die jouw interieur meteen 
een geheel eigen twist geeft.

Een werelds idee
De wereldkaart leent zich ook goed om als 
wanddecoratie te gebruiken. Natuurlijk kun je 
gewoon een kaart ophangen, maar het kan 
ook anders. Met goed gereedschap en enig 
geduld zaag je alle werelddelen uit hout en 
lijm je ze vervolgens op precies de juiste plek 
aan de wand. Zo heb je jouw eigen wereld-
kaart altijd binnen handbereik. Het gebruik 
van hout zorgt voor een natuurlijke uitstraling. 
Realiseer je wel dat dit een tamelijk perma-
nente vorm van wanddecoratie is, want als je 

erop uitgekeken bent, zul je de hele wand 
moeten herstellen.

Fotobehang
Een losse foto aan de wand is leuk, maar wat 
dacht je van fotobehang? Hoe mooi is het, als 
je permanent kunt genieten van de zon die 
ondergaat in zee, bekeken vanuit het duin-
landschap? Of van een weids uitzicht met 
grasland en koeien? Ook bossen, bloemen-
velden en andere natuurtaferelen zijn als foto-
behang verkrijgbaar. Zorg er wel voor dat het 
behang aangebracht wordt door iemand met 
verstand van zaken, anders zou het resultaat 
wel eens teleurstellend kunnen zijn.

SIKKENS VOOR 
EEN PROFESSIONEEL 
RESULTAAT

NU 20% korting
op Sikkens muurverf 
bij uw verfspeciaalzaak

Decorette Piet
Oosteinderweg 67 
1432 AE Aalsmeer
0297-324353
www.decorettepiet.nl
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Aalsmeer - Op de locatie van Royal 
FloraHolland in Aalsmeer is op 8 april 
het eerste Centrum Weerbare Sier-
teelt o�cieel in gebruik genomen. 
Met het centrum beogen de partners 
de operationele samenwerking zo 
goed mogelijk te faciliteren. Het 
centrum biedt werkplekken voor 
medewerkers van de samenwer-
kingspartners en faciliteiten voor 
overleg. Binnen de publiek private 
samenwerking ‘Weerbare Sierteelt-

sector’ werken overheidsinstanties 
en bedrijven uit de sierteeltsector 
samen om te komen tot preventieve 
en repressieve maatregelen tegen 
ondermijnende criminaliteit.

Kwetsbaar
De sterke exportpositie van de Sier-
teelt heeft een keerzijde. De Sierteelt 
is kwetsbaar vanwege de e�ciënte 
internationale logistiek. Michel van 
Schie, woordvoerder Royal FloraHol-

Eerste Centrum Weerbare 
Sierteelt o ficieel in ebruik

Kudelstaart – “Het mag weer”, zo 
kondigde Ubink de open dag op 
zaterdag 2 april aan. Vanwege corona 
heeft de handelskwekerij in 
cactussen en vetplanten twee jaar de 
deuren gesloten moeten houden 
voor publiek. De bezoekers moeten 
dit gezellige uitje wel gemist hebben, 
want aan de uitnodiging is groots 
gehoor gegeven. Het was superdruk. 
Menigeen kwam het assortiment op 
60.000 vierkante meter bewonderen. 

Extra leuk was dat diverse soorten 
cactussen in bloei stonden en vele 
bezoekers konden het dan ook niet 
weerstaan om zo’n ‘kleurrijke prikker’ 
mee naar huis te nemen. Deze dag 
gemist? Noteer dan alvast 11 en 12 
juni in de agenda. Tijdens dit 
weekend nodigt de glastuinbouw-
sector (groenten, fruit, bloemen en 
planten) in heel Nederland, ook in 
deze regio, belangstellenden uit om 
Kom in de Kas te bezoeken.

actussen in trek bij publiek 

Aalsmeer – Royal FloraHolland kijkt 
in het jaarverslag over 2021 terug op 
een bijzonder goed jaar. Op de markt-
plaats bedroeg de productomzet € 
5,6 miljard, een stijging van 21% ten 
opzichte van 2020. In 2021 zijn 11,7 
miljard bloemen en planten verhan-
deld, 3% meer dan in 2020. De 
bedrijfsopbrengsten van Royal Flora-
Holland waren 15% hoger dan in 
2020, voornamelijk als gevolg van een 
toename van de productomzet door 
hogere prijzen. Dit droeg bij aan een 
positief resultaat na belastingen van € 
6,5 miljoen, waar in 2020 nog sprake 
was van een verlies van € 5,8 miljoen. 
De mooie cijfers over 2021 worden 
overschaduwd door de zorgen over 
de toekomst van de Sierteelt mede als 
gevolg van de situatie in Oekraïne en 
de hoge energieprijzen.

Grote onzekerheid
Na een goede start van 2022 is eind 
februari door de situatie in Oekraïne 
de vraag naar bloemen en planten 
sterk afgenomen. De energieprijzen 
waren eind 2021 al hoog. Vanaf eind 
februari zijn ze doorgestegen naar 
extreme hoogte. CEO Steven van 
Schilfgaarde: “Er is sprake van vraag-
uitval, grote onzekerheid in de markt 
en dalend consumentenvertrouwen. 
De noodzakelijke energietransitie is 
niet van vandaag op morgen gereali-
seerd en door de hoge kosten is er 
voor kwekers geen ruimte om te 
investeren. De internationale positie 
van de Nederlandse Sierteelt staat op 
het spel. Zonder maatregelen van 
het kabinet, voorzie ik dat er blij-
vende schade aan onze sector wordt 
aangericht .”

Ro al loraHolland: or en over 
toekomst van de Sierteelt

Aalsmeer - De 75+ club van de 
Vrienden van Zorgcentrum Aelsmeer, 
bestaande uit Aalsmeerse bedrijven 
die alle 75 jaar of ouder zijn, brengt 
twee maal per jaar een bedrijfsbe-
zoek aan één van haar leden. 
Donderdag 8 april was de club te 
gast bij Modehuis Blok in Uithoorn. 
De opkomst was overweldigend. 
Voorzitter Berry Philippa heette 

iedereen hartelijk welkom en 
bedankte directeur Anne Marije 
Sparnaaij voor de gastvrije 
ontvangst. Hierna schetste Anne 
Marije aan de hand van een Power-
point presentatie de historie van het 
familiebedrijf, dat in 1938 werd 
opgericht door haar grootmoeder 
Anna Röling-Blok. Opa was veehan-
delaar en oma begon met de 

5  lub op bedrij sbezoek

COLUMN TRUUS OUDENDIJK

Aalsmeer - Ik zei gelijk ‘ja’ op de uitnodiging om acte de presence te 
geven op het Boekhuisbal. Georganiseerd door Angèle en Franka in het 
kader van de Boekenweek. Nou heb ik de gewoonte om overal spontaan 
ja op te zeggen als mij gevraagd wordt ergens aan mee te doen. En dat is 
niet altijd handig. Ook dit keer dacht ik: waar ga ik het over hebben? 
Thema was ‘eerste liefde’ en daar valt in mijn geval niet zoveel spannends 
over te vertellen. Toen ik 18 was kwam ik een leuke jongen tegen en daar 
ben ik tot nu toe bij gebleven. Meer is het niet, al is dat qua tijdspanne op 
zich al bijzonder. Ik heb het maar gehouden bij mijn liefde voor reizen en 
avontuur, want er waren geen restricties aan het onderwerp van die 
eerste liefde en over reizen en avontuur kan ik wel het een en ander kwijt. 
Na een openingswoordje van Angèle begon de avond verrassend met 
een presentatie van de herdruk ‘Wauw ik ben een vrouw’. Een boek dat 
eigenlijk in elke boekenkast hoort te staan in gezinnen met meisjes. 
Marion van der Harst heeft het geschreven en Karin Borgman maakte de 
tekeningen. Die hebben in deze tweede druk een upgrade gekregen. Er 
dartelen nu niet alleen blonde maar ook bruine, Surinaamse en Aziatische 
meisjes over de bladzijden en daarmee wordt het een herkenbaar voor-
lichtingsverhaal voor alle culturen. Er kwam een speurtocht door de 
winkel met als opdracht: acht letters zoeken en met zes daarvan een 
woord vormen. “Ik ben om te kopen”, riep Franka en dat was geen overbo-
dige luxe. Tot mijn schande moet ik bekennen dat het mijn intelligentie 
niveau ver te boven ging. Ik stond besluiteloos voor de plank met lokale 
schrijvers, zag daar de prachtige bundels van Pierre en van Bob uit de 
Bovenlanden en dacht alleen maar: ‘daar moet ik ook weer tussen en daar 
ga ik gauw wat aan doen.’ Ik had net de derde letter gevonden –gespiekt 
van een ander- toen Anna Maria er al met het codewoord en de sleutel 
van de kluis vandoor ging. Het was een heel genoeglijke, maar zeker ook 
een bijzondere avond. Met prachtige verhalen van lokale schrijvers. Pierre 
gaf een lezing over de liefde in al haar facetten, inclusief de moederliefde, 
Anna Maria droeg een kort, toepasselijk gedicht voor en Sem trakteerde 
ons op een luchtige verloren liefde uit zijn jeugd. Een geëmotioneerde 
Joop vertelde het indrukwekkende verhaal van zijn onmogelijke eerste 
liefde en liet ons allemaal sprakeloos achter. “Dank u wel dat u dit met ons 
heeft willen delen” zei een van de aanwezige dames en verwoordde 
daarmee ons aller gedachte. Er mankeerde meer één ding aan deze 
mooie avond: veel te weinig bezoekers. Dat moet volgende keer echt 
anders. 
Reageren? Truus@oudendijk. gmail.com

Boekhuisbal

land: “We zijn blij met dit eerste 
centrum op een van onze locaties. De 
verwachting is dat intensiever 
contact vanuit de ‘boots on the 
ground’ een impuls geeft aan een 
slagvaardige aanpak om ondermij-
ning in de keten tegen te gaan. De 
intentie van de samenwerkingspart-
ners is om ook op de exportlocaties 
van Royal FloraHolland in Naaldwijk 
en Rijnsburg vergelijkbare centra in 
te richten”.

Sierteelttafel
Van medio 2019 tot aan december 
2021 werd binnen het programma 
Weerbare Sierteeltsector, ge�nan-
cierd vanuit de ondermijningsgelden 
van het Ministerie van Justitie en 
Veiligheid, reeds samengewerkt. 
Vanaf januari 2022 is het programma 
overgegaan in een structurele samen-
werking. In deze sierteelttafel Weer-
bare Sierteeltsector zijn de volgende 
partijen vertegenwoordigd: de 
gemeenten Westland, Katwijk, Aals-
meer en Uithoorn, Politie (Den Haag 
en eenheid Amsterdam), Openbaar 
Ministerie (Den Haag en Amsterdam), 
RIEC Den Haag en RIEC Amsterdam-
Amstelland, Douane Schiphol, Belas-
tingdienst en vanuit de private sector 
Royal FloraHolland.

Uitzonderlijk jaar
Terugblikkend op 2021 kan gesteld 
worden dat de internationale vraag 
naar bloemen en planten, in corona-
tijd, op hoog niveau bleef. Dat is de 
belangrijkste verklaring voor de goede 
prijsontwikkeling. CEO Steven van 
Schilfgaarde: “Het jaar was ook uitzon-
derlijk vanwege de stevige discussies 
binnen de coöperatie in het eerste half 
jaar over het tempo van de strategie-
implementatie, de functionaliteit van 
Floriday en milieucerti�cering. Mede 
dankzij duidelijke signalen van de 
Ledenraad en op basis van de zorgen 
in de markt, hebben we heel bewust 
gekozen voor een andere aanpak bij 
de uitrol van onze strategie. Ik durf 
gerust te stellen dat er nog nooit in de 
geschiedenis van onze coöperatie 
zoveel gestructureerde dialoog heeft 
plaatsgevonden met en tussen onze 
stakeholders als in het afgelopen jaar. 
We zijn nu echt een andere coöperatie 
en bedrijf dan aan het begin van 2021.”

Foto: www.kicksfotos.nl

verkoop van schoenen, waarna 
herenjassen en dameskleding 
volgden. In 2018 werd Anne Marije, 
die is opgeleid tot dierenarts, 
gevraagd toe te treden tot de 
directie van het familiebedrijf. 
Modehuis Blok is al generaties lang 
een begrip in Uithoorn en wijde 
omgeving. Naast de winkel aan het 
Amstelplein heeft Modehuis Blok in 
Uithoorn ook een Bloklet (outlet) en 
een winkel in Amsterdam-Buitenvel-
dert. Blok heeft 75 medewerkers in 
dienst. Vervolgens werd de 75+ club 
in groepjes rondgeleid langs de 
verschillende afdelingen van dit 
mooie bedrijf. Een ieder was zicht-
baar onder de indruk. Er ontstonden 
leerzame gesprekken over de uitda-
gingen van deze tijd, zoals leve-
ringsonzekerheid, prijsstijging en 
bereikbaarheid van winkelgebieden 
in Uithoorn en Aalsmeer. Tijdens het 
bezoek verzorgde de keukenbrigade 
van het Zorgcentrum een hapje en 
een drankje. De Vrienden kijken 
terug op een geslaagde bijeenkomst. 
Het volgende bedrijfsbezoek zal in 
het najaar van 2022 plaatsvinden.
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Aalsmeer - In het kader van het 
thema ‘groente en fruit’ mochten de 
jongste leerlingen van OBS de Zuid-
ooster op bezoek bij OostOogst. Het 
was een leerzame ochtend. Inge 
Zekveld heeft de drie kleutergroepen 
van alles verteld over de kwekerij en 
over de verschillende groenten en het 

fruit in de kassen. Daarna mochten de 
kinderen zelf zaaien. Heel aandachtig 
waren de jongens en meisjes en terug 
op school vertelden ze wat ze alle-
maal geleerd hadden. De dag werd 
afgesloten met het maken van een 
smoothie van het fruit wat de 
kinderen zelf hadden meegenomen.

Kleuters Zuidooster bij OostOogst

Aalsmeer - Op zondag 24 april orga-
niseert Astrid Engel een gezellige 
kinderspeeldag om zoveel mogelijk 
geld op te halen voor de stichting 
ALS en het MS fonds. Zij gaat begin 
juni met team Aalsmeer naar Frank-
rijk om twee keer de Mont Ventoux 
te beklimmen. Astrid gaat dit lopend 

doen en anderen op de race�ets. 
Tijdens de kinderspeeldag is er veel 
leuks te doen voor alle kinderen en 
ouders. Er zijn twee pony’s met waar 
op gereden mag worden. Er zijn 
knutseltafels waar een fotolijstje 
gemaakt kan worden en om dit 
compleet te maken kunnen kinderen 

Kinderspeeldag voor ALS en MS

Aalsmeer - Op tweede Paasdag, 
maandag 18 april, viert kinderboer-
derij Boerenvreugd het paasfeest. 
Het is inmiddels een traditie om met 
de Pasen de eierbingo te spelen op 
de boerderij. De kinderen gaan in de 

speeltuin op zoek naar eieren met 
nummers en plaatjes. Als ze hun 
bingo kaart vol hebben krijgen ze 
een lekkere traktatie. Verder kan in 
de feesttent geknutseld worden en 
natuurlijk is het leuk om even een 

Paasfeest op de kinderboerderij

Aalsmeer - Afgelopen zondag vond 
voor wielrenners het Kampioenschap 
van het Waterland plaats in 
Amsterdam Noord. Bij de jongste 
rijders (categorie 1 en 2) streed Julien 
Kroder uit Aalsmeer voor zijn club 
WV de Amstel mee voor de prijzen. 

Samen met een teamgenoot ging hij 
al direct aan kop. Direct na de eerste 
ronde sloeg Julien een gat en nam 
de leiding de�nitief in handen. De 
eerste positie kwam geen moment 
meer in gevaar en de winst was 
binnen. 

Wielrennen: Julien Kroder eerste bij 
Kampioenschap van Waterland

Aalsmeer - Sjors kon uiteraard niet 
ontbreken op het Sport en Cultuur 
Event dat zondag 10 april werd geor-
ganiseerd. Sjors sportte lekker mee 
met alle activiteiten en ging ook 
gezellig op de foto met meerdere 
kinderen! Sjors Sportief en Sjors Crea-
tief zijn een initiatief van Team Sport-
service Aalsmeer en Cultuurpunt Aals-
meer in samenwerking met de regio-
nale sportverenigingen, 
cultuurorganisaties en andere activi-
teitenaanbieders. Samen met deze 
partners is een ‘Sjorsboekje’ gemaakt 
waar alle activiteiten in staan. Het 
boekje is afgelopen januari uitgedeeld 

aan alle basisschoolkinderen in Aals-
meer en Kudelstaart. In de afgelopen 
maanden hebben al meer dan 600 
kinderen gebruik gemaakt van al het 
mooie sport- en cultuuraanbod in de 
gemeente Aalsmeer. Micha Hoog-
ewoud, projectcoördinator: “Sjors 
maakt het voor basisschoolleerlingen 
mogelijk om het veelzijdige aanbod 
aan sport- en cultuuractiviteiten in 
onze gemeente te ontdekken. Zonder 
dat ze daarbij meteen lid hoeven te 
worden. En in de meeste gevallen is 
het nog gratis ook.” Ook de komende 
maanden is er nog de mogelijkheid 
om mee te doen aan het diverse 

Sportief en creatief met Sjors

Kudelstaart - Na de noodoproep in 
deze krant, hebben zich enkele nieuwe 
bestuursleden gemeld. Er is een 
enthousiast team gevormd om de 

Avondvierdaagse voor de jeugd in 
Kudelstaart te kunnen blijven organi-
seren. De avondvierdaagse zal 
gehouden worden van maandag 30 

Versterking gevonden voor de 
Avondvierdaagse Kudelstaart

Aalsmeer - Sinds vrijdag 8 april zijn de 
eerste Citytrainers Junior uit de 
gemeente Aalsmeer een feit. Er was 
een grote uitreiking in Place2Bieb waar 
de deelnemers hun certi�caat uitge-
reikt krijgen. Dit certi�caat is het resul-
taat van het harde werken van Eva, 
Jayden en Nour in de afgelopen acht 
weken. In deze acht weken hebben de 
deelnemers handvaten gekregen om 
zelf sportieve en/of creatieve activi-
teiten op te zetten. De Citytrainer 
Junior training werd gegeven door 
gecerti�ceerde jongerenwerkers van 
gro-up Buurtwerk. Tijdens deze trai-
ning leerden de deelnemers hoe je 
een activiteit voorbereid, hoe je voor 
een groep staat en waar je tijdens de 

activiteit op moet letten. De deelne-
mers leren dit door middel van de vier 
vaardigheden: presenteren, samen-
werken, organiseren/begeleiden en 
ontwikkelen. Na de vijf bijeenkomsten 
hebben de deelnemers hun nieuw 
aangeleerde vaardigheden in de prak-
tijk toegepast. Zo hebben de jongeren 
zelf een rondom-de-tafel toernooi, 
jachtseizoen en bunkertrefbal bedacht 
en georganiseerd. De volgende groep 
Citytrainers zal starten in het nieuwe 
schooljaar. Ben of ken jij iemand uit 
groep 7 en/of 8? Lijkt het jou of 
diegene leuk om zelf activiteiten te 
organiseren? Meld je dan aan via 
amaro.vandervalk@gro-up.nl of stuur 
een appje naar 06-57739637.

Citytrainer Junior een succes

zich door een echte fotograaf op de 
foto laten zetten. Een weekje later 
kan dit (Moederdag)cadeautje opge-
haald worden. Er komt een spring-
kussen, evenals een opblaasdarts-
spel. Verder kunnen kinderen voet-
ballen, stoepkrijten, vrij spelen en er 
is een kraam met een heleboel 
lekkers voor de kinderen. Voor de 
ouders is er ko�e en thee. Er wordt 1 
euro per consumptie gevraagd. Ook 
worden deze dag bloemen verkocht. 
De entree voor deze dag is 10 euro, 
maar meer geven mag uiteraard. De 
gehele opbrengst gaat naar de stich-
tingen ALS en MS. De kinder-
speeldag wordt gehouden op de 
Geniedijk 22 in Kudelstaart (achter 
de Hornmeer) en iedereen is van 
harte welkom tussen 10.00 en 16.00 
uur. Kom zoveel mogelijk op de �ets. 
Vooraf opgeven wordt op prijs 
gesteld, dit kan per mail: 
geniedijk@gmail.com. Voor de orga-
nisatie handig om te weten hoeveel 
kinderen er komen spelen. 

aanbod. Op www.teamsportservice.nl/
aalsmeer is ook de digitale versie van 
het ‘Sjorsboekje’ te vinden. Inschrijven 
voor de activiteiten kan via de website 
www.noordhollandactief.nl. 

mei tot en met donderdag 2 juni. De 
organisatie kan altijd extra hulp 
gebruiken voor 1 of meerdere avonden 
als klaar-over of EHBO-er. Alle hulp is 
meer dan welkom! Ben je beschikbaar? 
Laat het weten via een Facebook 
bericht of stuur een mail naar: avond-
vierdaagsekudelstaart@gmail.com

Geslaagd toernooi voor F1 RKDES

De F1 van RKDES in het nieuwe tenue. Op de foto ontbreken de nieuwe aanwinsten 
Pim en Thijs. Foto: Patrick Spaander, Foto de Boer

Kudelstaart - De F1 van RKDES had 
weer een competitie toernooi op het 
programma afgelopen weekend. Deze 
keer speelde de F1 in de Calandhal in 
Amsterdam. Er stonden drie 
wedstrijden op het programma. 
Meestal moet het team even inkomen, 
maar nu gingen de spelers goed van 
start. De eerste wedstrijd werd overtui-
gend gewonnen van Aalsmeer. Daarna 
volgde de wedstrijd tegen Westsite. 
Deze was een stuk lastiger, omdat ze 
een hele goede keeper hadden die 
zich niet makkelijk liet passeren. Het 
werd uiteindelijk een gelijkspel, 2-2. 
De laatste wedstrijd was weer een 
doelpunten festijn, er werd met 6-3 
gewonnen door RKDES. Weer een 
geslaagd toernooi en ze hebben leuk 
gespeeld samen. Volgend jaar speelt 
dit team in de E-jeugd. 

kijkje te nemen bij de jonge geitjes 
die dit voorjaar geboren zijn. De acti-
viteiten zijn van 10.00 tot 13.00 uur, 
maar de kinderboerderij aan de 
Beethovenlaan in Hornmeer blijft 
daarna nog open tot 16.30 uur. Op 
eerste Paasdag is Boerenvreugd 
gesloten.
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Aalsmeer - Zaterdag wisselden regen, 
hagel en zon elkaar af, was de tempe-
ratuur laag en stond er een fris 
windje. Zondag nam de zon het over 
en trakteerde op een aangename dag, 
prima weer voor een buitenevene-
ment. Voor de organisatie van de 
sport- en cultuurdag was deze 10 april 
een cadeautje, evenals natuurlijk voor 
alle bijna vijftig deelnemende vereni-
gingen. Nog blijer is men vast 
geworden van het bezoekersaantal. Er 
werd een echt familie-uitje van 
gemaakt en begrijpelijk, er was van 
alles te zien en te doen in en rond 
sportcentrum De Waterlelie: Een 
demonstratie ritmische gymnastiek 
bijwonen in de sporthal, zeilen, 
suppen of kanoën in het buitenbad, 
(baby)zwemmen en aqua joggen in 
het binnenbad, handboogschieten op 
de ligweide, schaken op het terras en 
noem maar op. Heel veel sportvereni-
gingen gaven acte de présence en 
zetten zich in de schijnwerpers met 
leuke acties en demonstraties. Ook de 

organisaties van onder andere de 
Juniorrace en de Pramenrace, de 
Carnaval en de Kindervakantieweek 
lieten zich zien en horen en voor de 
muziekliefhebbers was er eveneens 
een gevarieerd aanbod om zelf 
muziek te gaan maken of om gewoon 
even in het zonnetje te genieten van 
optredens van bands en koren met 
een hapje of drankje, want ook de 
versnaperingen ontbraken niet. En 
dan waren er ook nog sprekers om de 
aanwezigen te inspireren, onder 
andere paralympic wereldkampioen 
Jetze Plat, die na zijn verhaal alle tijd 
nam voor een praatje en foto’s. 
Dagvoorzitter was Cindy Pieterse en 
zij verdient, net als overigens alle 
deelnemers en de organisatie, een 
groot compliment. Het was een 
superdag: Gevarieerd, leerzaam, actief 
en heel gezellig. De reacties na a�oop 
waren unaniem: Op deze manier de 
sport en cultuur in de schijnwerpers 
zetten, is voor herhaling vatbaar! Wie 
weet volgend jaar weer... 

Sport en Cultuur Event: Superdag!

Foto’s: www.kicksfotos.nl

Amstelveen - Maandag 11 april is de 
reizende tentoonstelling ‘Joodse 
artsen en de Holocaust’ geopend in 
Ziekenhuis Amstelland, onder meer 
in aanwezigheid van wethouder 
kunst en cultuur, Herbert Raat. De 
tien panelen vertellen het verhaal 
over het lot van Joodse dokters en 
geneeskundestudenten in de Tweede 

Wereldoorlog, maar vertellen ook de 
persoonlijke verhalen van de slacht-
o�ers. De tentoonstelling is tot 29 
april te zien in Ziekenhuis Amstelland. 
Daarna reizen de tien panelen verder 
naar andere zorginstellingen. 

Verhaal en gezicht
Op het in 2021 onthulde Holocaust 

‘Joodse artsen en de Holocaust’ 
in Ziekenhuis Amstelland

Namenmonument in Amsterdam 
staan honderden namen van Joodse 
artsen en geneeskundestudenten die 
in de Tweede Wereldoorlog vermoord 
zijn. Om deze namen een verhaal en 
een gezicht te geven ontwikkelde de 
KNMG samen met vakblad Medisch 
Contact een reizende tentoonstelling 
die sinds september al op enkele 
andere locaties te zien is geweest. 
“Vanwege de bijzondere functie die 
ons ziekenhuis heeft voor de Joodse 
gemeenschap ontvangen wij de 
tentoonstelling hier graag”, vertelt 
Sophia de Rooij, voorzitter Raad van 
Bestuur bij Ziekenhuis Amstelland. “In 
aanloop naar Dodenherdenking en 
Bevrijdingsdag leeft de herinnering 
aan de oorlog sterk. Komende week  
staat ons ziekenhuis in het teken van 
voorbereidingen voor Pesach, het 
Joods Pasen, waarbij wordt gevierd 
dat het Joodse volk werd bevrijd uit 
Egypte.”  De panelen met indrukwek-
kende verhalen zijn tot stand 
gekomen onder redactie van prof. 
Mart van Lieburg, Emeritus Hoogle-
raar Medische Geschiedenis. 

Amstelland - Amstelveen is een 
nieuw boekenconcept rijker: het Lite-
rair Café 102. Speciaal voor boeken-
liefhebbers die bijzondere auteurs in 
levende lijve willen ontmoeten. Best-
selletauteur Annejet van der Zijl trapt 
de maandelijkse avond af en komt 
op donderdagavond 21 april op 
bezoek in de bibliotheek aan het 
Stadsplein.Annejet van der Zijl is een 
van de bekendste en meest gelezen 
schrijvers van Nederland en wordt 
niet voor niets de koningin van de 
literaire non-�ctie genoemd. Met 
inmiddels acht bestsellers op haar 
naam, ontving ze meerdere prijzen 
voor haar oeuvre. Tijdens het Literair 
Café zal ze vertellen over haar 
nieuwste boek Fortuna’s kinderen. 
Een inspirerende familiesaga over 
het Nederlandse slavernijverleden, 
dat bovendien verrassend actueel is 
in een tijd waarin de kansenongelijk-
heid op grond van afkomst of huids-

kleur volop in de belangstelling 
staan. Het Literair Café 102 met 
Annejet van der Zijl op donderdag 21 
april in de Bibliotheek in Amselveen 
is van 19.30 tot 21.00 uur. Toegangs-
aarten zijn te koop via www.debiblio-
theekamstelland.nl/agenda.

Literair Café 102 in bibliotheek 
met Annejet van der Zijl
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Aalsmeer - ’s-Morgens nog hier een 
daar wat wit op straat, de bruggetjes 
glad, maar gedurende de zondag kwam 
het zonnetje door en de koude 
lichamen warmer. Na twee jaar uitstel 
werd 10 april de monstertocht van het 
Brom�ets Genootschap gereden. 120 
kilometer met de oude 50cc brom-
�etsjes is een uitdaging. Voor mens en 
materiaal. De mens tegen de kou, tegen 
de zere bips en kramp in de handen 
van het schakelen. Voor het materiaal, 

blijft de bougie vonken? Is die nieuwer-
wetse benzine echt niet schadelijk voor 
het oude motortje? Alles ging goed. 
Hoewel, waar eigenlijk linksaf geslagen 
moest worden werd er rechtsaf 
genomen. Dat mocht de pret en de 
mooie route niet drukken. Prachtige 
vergezichten, ontluikende zomer. Vrou-
wentroost weet de meeste tourritrijders 
wel. Maar Snelrewaard, Gnephoek, 
Teijlingen of het mooie Fort Wiericker-
schans, daar hebben toch veel deelne-

Zonnig verloop monstertocht 
Bromfiets Genootschap

Aalsmeer - Team Hollander doet het 
Pinksterweekend voor de derde keer 
mee met de Roparun om geld in te 
zamelen voor de palliatieve zorg, de 
zorg voor mensen die uitbehandeld 
zijn. Dit jaar vindt de Roparun alleen in 
Nederland plaatsvinden. Er gaat 

binnen 48 uur, ruim 525 kilometer 
hardlopend afgelegd worden. Om geld 
in te zamelen voor dit goede doel 
organiseert Team Holland verschil-
lende activiteiten, waaronder een echt 
Hollands uitje naar Marken, Volendam 
en de Zaanse Schans op zaterdag 23 

Kudelstaart - De voetbalderby op 3 
april, RKDES tegen FC Aalsmeer, stond 
naast spanning en plezier ook in het 
teken van een actie voor Oekraïne. Er 
werd houdbaar voedsel ingezameld 
en de prijs van bier en wijn was 
éénmalig verhoogd. De extra 
opbrengst hiervan werd door RKDES 
verdubbeld. Dankzij een gezellige en 
drukke middag heeft RKDES uiteinde-
lijk 1.000 euro kunnen overmaken aan 
Salaba voor Oekraïne. Salaba is een 
bedrijf in de bloemenveiling van Aals-
meer met veel klanten in de Oekraïne. 
Eén van deze klanten stelt vrachtwa-

gens beschikbaar die leeg naar 
Nederland gaan om weer vol met de 
door Salaba ingezamelde spullen 
terug te rijden naar de Oekraïne. De 
spullen worden in het binnenland van 
Oekraïne uitgedeeld aan honderden 
mensen die tijdelijk worden opge-
vangen door deze Oekraïense klant 
en soldaten aan het front in Kyiv, 
Marioepol en Charkov. Alle spullen 
komen dus direct terecht bij de 
mensen die het zo enorm nodig 
hebben. RKDES bedankt iedereen die 
geholpen heeft om deze mooie 
donatie mogelijk te maken en 

RKDES steunt Salaba met actie 
voor hulp aan Oekraïne

Aalsmeer - Wil Buis, 85 jaar, gaat ‘s 
morgens vroeg lekker zwemmen in 
de Waterlelie. Ze kan het iedereen 
aanraden. Vroeg uit de veren, in haar 

badjas de auto in en dan heerlijk een 
uur baantjes zwemmen. Daarna ook 
nog even in het bubbelbad! En dan 
weer naar haar huisje in het dorp om 

Wil Buis (85) zwemt 3 keer per 
week: ‘Heerlijk voor de spieren’

DE SCHIJNWERPER OP...

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer - Bert Rijkmans is de meeste zaterdagen op het veld van FC 
Aalsmeer te vinden. Als vader van vier voetballende zoons werd hij al snel 
gevraagd als scheidsrechter. Hij heeft er diverse cursussen voor gevolgd. 
De zoons werden ouder en stopten met voetballen. Bert is scheidsrechter 
gebleven en �uit nog steeds met veel plezier. 

Als scheidsrechter sta je boven de partijen. Voel je dat ook zo? 
“Zo voel ik dat helemaal niet. Als je erboven gaat staan ben je autoritair. 
Je moet wel gezag hebben en laten zien dat je de baas bent in de beslis-
singen die je neemt en de situaties die ontstaan. Maar erboven staan 
houdt in dat jouw wil altijd wet is, en dat is niet goed. Net zoals spelers 
fouten maken, maak je als scheidsrechter ook fouten en dat kun je beter 
erkennen, want eerlijk duurt wat mij betreft het langst. Er kan verschil van 
inzicht zijn, want vanuit mijn positie zie ik de spelsituatie anders en 
beoordeel die daardoor ook anders dan de grensrechter en kunnen we 
nog wel eens van mening verschillen over een overtreding. Aan de ene 
kant probeer ik mijn beslissing te handhaven, maar als hij voet bij stuk 
houdt, ga ik in overleg en vraag ik hoe hij het gezien heeft en proberen 
we tot een compromis te komen. Is het wel of niet buitenspel? Wel of niet 
een overtreding? Het ligt er ook aan hoe de grensrechter in het spel daar-
voor geacteerd heeft. Als hij meerdere keren heeft laten zien dat hij niet 
partijdig is, geef ik hem het voordeel van de twijfel en ga in zijn visie mee. 
Vlagt hij daarentegen vaak in het voordeel van zijn eigen club, dan blijf ik 
bij mijn beslissing, want die vind ik dan belangrijker dan zijn 
partijdigheid.” 

Hoe ervaar je je rol als scheidsrechter?
“Ik vind het belangrijk dat je als scheidsrechter bij het spel bent, dat hoort 
bij je taak, want dan heb je overwicht, sta je op de juiste plek en ben je de 
juiste man om beslissingen te nemen. Je ziet wel eens scheidrechters die 
alleen in de middencirkel opereren; dat is niet mijn insteek, ik beweeg me 
over het hele veld. Voetballen doe je met 22 spelers en de bal bepaalt wat 
er gebeurt. Dus waar de bal is moet je als scheidsrechter ook zijn.”

Je doet dit al heel lang, heb je het zien veranderen in die jaren? Ik 
vind het vaak zo agressief. Ook vanuit de ouders.
“Lastige vraag, want ik �uit alleen in Aalsmeer en ik heb geen ervaring bij 
andere clubs. Het is wel zo dat kinderen mondiger zijn geworden. Iemand 
van acht durft mij al een grote mond te geven, terwijl ik toen ik vijftien 
was het niet in mijn hoofd haalde om mijn leraar uit te schelden. 
Dat ook ouders agressief zijn langs de lijn is wel een ding. Ik kom het 
gelukkig niet zo vaak tegen, maar ik hoor het wel om mij heen. 
Een belangrijk aspect is hoe de coaches zich gedragen langs de lijn. Als 
die bloedfanatiek zijn jutten ze de spelers op. In dat elan hebben ze dan 
ook de ouders aan hun kant, die worden net zo fanatiek, want die willen 
de winst zien. En dat mag, maar het moet niet ten koste gaan van alles. 
Fanatisme kent grenzen, grenzen in wat je zegt, wat je doet, maar ook in 
wat je uit wilt stralen. Als het in overeenstemming is met het spel, vind ik 
dat prima. Maar soms kan het er hard aan toe gaan en dan is het zaak het 
spel niet te laten verruwen, het kort te houden en snelle beslissingen te 
nemen. Het andere aspect is dat wanneer dat fanatisme overgebracht 
wordt op de spelers het spel kan escaleren. Voor je het weet slaat dan de 
vlam in de pan en ontstaat er een vechtpartijtje. Het enige wat je kunt 
doen is proberen de rust weer terug te brengen. Negen van de tien keer 
lukt dat ook. Ik heb gelukkig nog nooit een wedstrijd hoeven staken.” 

Ben je bij nog meer zaken betrokken bij FC Aalsmeer?
“Ik geef ook diverse opleidingen waaronder de cursus grensrechter en 
pupillenscheidsrechter. Jongens en meisjes van 14 jaar leer ik de basisre-
gels van een klein voetbalveld. Het is belangrijk dat ze die kennen en dat 
ze zelf de verantwoording mogen nemen om een wedstrijd te starten en 
daar beslissingen in te nemen. Dan ervaren ze ook hoe het is om aan de 
andere kant te staan.”

Wie wil jij volgende week in de Schijnwerper zetten?
“Peter en Lena van der Meer. Ze gaan vaak met de �ets op vakantie. 
Komende zomer �etsen ze vanuit Zuid Frankrijk terug naar Nederland.”  

Bert Rijkmans: ‘Waar de bal is moet 
je als scheidsrechter ook zijn’

daar een lekkere douche te nemen.
Vervolgens stuurt ze steevast om 
negen uur een berichtje naar de 
‘Buizenapp’ dat ze weer thuis is en 
dat het weer zo lekker was om een 
uur te zwemmen.
In de winter is het nog pikkedonker 
als ze naar het zwembad gaat, maar 
dat maakt haar niet uit. Dat Wil een 
tijdje niet mocht zwemmen, omdat 
het zwembad dicht was door corona, 
vond ze wel heel erg. “De spieren 
werden met de dag strammer”, 
vertelt Wil. Toen het zwembad weer 
open mocht, heeft ze dan ook gelijk 
de wekker gezet om vroeg in de auto 
te stappen op weg naar het 
zwembad. Zwemmen is haar lust en 
haar leven. Wil is drie keer per week 
te vinden in de Waterlelie in. “Heerlijk 
voor de spieren en je knapt er echt 
van op”, aldus Wil. “En zo vroeg in de 
ochtend heb ik het hele zwembad 
voor mezelf, dat is toch ongelofelijk!”

bedankt in het bijzonder alle suppor-
ters van RKDES en FC Aalsmeer. Meer 
weten over deze actie of mogelijk-
heden om Salaba voor Oekraïne te 
helpen? Mail naar jeugdcommissie@
rkdes voor meer informatie.

mers nog nooit van gehoord. De 
lammetjes kwamen nieuwsgierig kijken 
naar het vrolijke gesnor, het publiek 
genoot van de oude brommers. Altijd 
veel bekijks en heel veel vragen. 
“Vroeger had ik ook zo’n mooie 
brommer.” Tja, de trotse deelnemers 
van het Aalsmeers Brom�ets Genoot-
schap hebben ze nog steeds en met 
veel liefde en toewijding worden de 
�etsjes perfect onderhouden. Na zo’n 
4½ uur was iedereen weer veilig in 
Aalsmeer en werd er door de deelne-
mers en toegestroomde liefhebbers 
nog lang nagepraat over hoe de mooie 
dag was verlopen. Zonder noemens-
waardige brokken, geen pechgevallen. 
Moe en voldaan en met een glimlach 
de nacht in. Op naar een volgende rit 
en die komt er zeker, aldus de heren en 
dame van het Brom�ets Genootschap.

Hollands uitje met Team Holland april onder begeleiding van ‘gids’ Cor 
Hermans. Het Hollandsuitje wordt 
afgesloten met een bingo met leuke 
prijzen. De kosten voor deze dag zijn 
30 euro per persoon inclusief een 
lunch. Een groot gedeelte van de 
opbrengst gaat overgemaakt worden 
aan het goede doel. Inschrijven kan via: 
petrapost@icloud.com of 06-22036153

Foto: Jaap Maars
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Aalsmeer - Op donderdagavond 7 
april werd de 94e algemene leden-
vergadering van Het Oosterbad 
gehouden. Rond de twinitg leden 
kwamen naar The Beach om kennis 
te nemen van de - toch wel positieve 
-ontwikkelingen in 2021. Uiteraard 
werd er ook vooruit gekeken naar het 
nieuwe seizoen dat op zaterdag 14 
mei weer van start gaat. De vergade-
ring werd afgesloten met een gezel-
lige pub quiz, geleid door hoofd 
zwemzaken Loekie Brommer en 
bestuurslid Dirk Piet, die het geheel 
voorzag van leuke anekdotes. De 
top-drie-winnaars, Marjatta, Mirjam 
en Gerrit, ontvingen respectievelijk 
een pond paling, een Aalsmeers 
Tur�e en een bos sneeuwballen.
Ook tijdens de openingsduik op 14 
mei kan er lekkers worden 
gewonnen, maar eerst krijgt het 
zwembad een laatste grote schoon-
maakbeurt op zaterdag 7 mei. Vrijwil-

ligers die willen helpen kunnen zich 
aanmelden bij Dirk Piet via e-mail 
bestuur@hetoosterbad.nl. Al het 
Oosterbadnieuws is te volgen op 
www.hetoosterbad.nl en via Face-
book en Instagram.

Marjatta, Mirjam en Gerrit 
winnaars pubquiz Oosterbad

De winnaars van de pub quiz: 
Marjatta, Mirjam en Gerrit.

Aalsmeer - De afgelopen week-
enden wisten de jonge en enthousi-
aste dansers van Dance Improve-
ment uit Aalsmeer met heel veel 
passie welverdiende prijzen binnen 
te halen. Vorig weekend was er een 
hele leuke, landelijke danswedstrijd 
waar de sfeer zeer goed was. De 
dansers wensten elkaar allemaal het 
beste voordat ze het podium op 
gingen. Het was een hele hechte 
eenheid. Alle dansers uit de verschil-
lende categorieën en levels gingen 
respectvol en oprecht blij met elkaar 
om. Wat een plezier voor de dansers 
en het publiek! Voor Dance Improve-
ment werd Sam zesde, Ala eerste, 
Aiko en Sam derde en Tamara en 
Melissa behaalden de vijfde plaats.
Zondag was er weer een danswed-
strijd waar Ala en Aiko de eerste prijs 
scoorden! Ala deed ook mee bij de 
Solo’s en werd vierde. Saige werd 
vijfde in de Solo categorie die totaal 

uit twaalf dansers bestond. Danslief-
hebbers zijn van harte welkom bij 
Dance Improvement voor een 
proe�es. Neem voor verdere infor-
matie contact op met Jasmina via: 
06-42146083.

Dance Improvement laat zich 
zien op danswedstrijden

Van links naar rechts: Ala, Sam en Aiko 
van Dance Improvement.

Door Ben de Leur

Aalsmeer - AAS A speelde afgelopen 
donderdag uit tegen Oegstgeest, 
eens een gevreesde tegenstander. 
De Azen Nico en Bryan waren pas 
aanwezig nadat de klokken gestart 
waren. Dat verhinderde niet dat 
Bryan soepel door Ed Noordijk ging 
en als eerste klaar was. De tegen-
stander van Ron dacht te lang na en 
ging in de complicaties ten onder. 
Henk Noordhoek stond slecht tot 
onduidelijk, maar wist toch het punt 

te scoren. Marcel Mol scoorde een 
soepel punt. Nico en Willem Hens-
bergen hadden zeer wisselende 
partijen, die uiteindelijk eindigden in 
remise. Derde remise was die van 
Jeroen Cromsigt En toen was alleen 
Ben nog bezig, hij werd netjes van 
het bord geschoven. De eer van 
Oegstgeest was gered, maar het was 
wel 5.5-2.5 voor de Azen
Afgelopen vrijdag was Voorschoten B 
op bezoek bij de Azen. Ivo hakte er 
lustig op los en scoorde heel soepel 
het punt. Killerkid 2, Achyuth was 

Schaken: Overwinningen voor AAS

Aalsmeer - Welke glimlach was 
intenser? Die van de nieuwe Neder-
lands kampioenen of die van de 
kinderen uit Oekraïne? Bij het NK 
indoor beachvolleybal ging de 
ervaren Dirk Boehlé er met zijn 
talentvolle partner Mees Sengers 
met de titel vandoor bij de mannen. 
Bij de dames ging de titel naar het 
talentvolle duo Maren de Jong en 
Noa Sonneville (16 en 17 jaar oud).
De oudere kinderen uit Oekraïne 
hebben een beachvolleybalclinic 

gekregen op het verwarmde zand 
van The Beach terwijl de jongste 
kinderen zandkastelen aan het 
bouwen waren; even een vakantie-
gevoel en spelplezier in deze moei-
lijke tijden.
Een samenwerking tussen The Beach, 
Stichting Help Oekraïne en Elena 
Nabatova van Stichting Participe 
Amstelland. Er wordt teruggekeken 
op een geweldig en sportief 
weekend, mede dankzij de grote 
groep vrijwilligers. 

Blije gezichten tijdens het 
NK Beachvolleybal

Paas Koppel Toernooi 
bij Poel’s Eye
Kudelstaart - Zaterdag 16 april is het 
Paas Koppel Toernooi bij dartclub 
Poel’s Eye in de Proosdijhal. Het is de 
bedoeling dat iedere deelnemer een 
maat meeneemt. Er is een winnaars- 
en verliezersronde, waarbij mooie 
prijzen klaar staan voor de uiteinde-
lijke acht �nalisten. Elke dartersduo 

kan zonder opgave vooraf meedoen, 
de Poel’s Eye is geen besloten club, 
laagdrempelig en geschikt voor alle 
niveaus; hoe meer zielen hoe meer 
vreugd. Jong, oud, man en vrouw zijn 
welkom. 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.

verkouden en was niet van om een 
zeer fraaie positionele partij te spelen 
en toen hij een dame tegen een 
toren won, gaf zijn tegenstander 
maar op. Ben kon al naar een paar 
zetten opgeven en Koen en Henk L 
kwamen niet verder dan remise.
Superinvaller Jan Vos deed wat van 
hem verwacht werd en scoorde een 
fraaie overwinning. Marcel ging door 
met scoren en won eveneens. 
Tenslotte werd Willem helemaal 
weggespeeld en zo scoorde Voor-
schoten een punt. Het werd 5-3 voor 
AAS B, wat de Aalsmeerse schakers 
aan kop brengt in de 1e klasse!

Kudelstaart – De achtste speelavond 
van het seizoen van de dartclub 
Poel’s Eye in de sporthal de Proos-

dijhal van Kudelstaart werd 
gewonnen door Martin Bax. Het was 
zijn vierde overwinning ooit. Het 

Winst Martin, Erik Jan en Danny 
bij dartclub Poel’s Eye 

Finalisten Tim, Huib, Dennis en Bak bij dartclub Poel’s Eye.

tweede niveau werd gewonnen door 
Erik Jan Geelkerken, Tjitte Miedema 
werd tweede. Dennis Elderenbosch 
had met een zeer mooie 132 �nish 
de hoogste uitgooi van de avond. Dit 
was precies dezelfde uitgooi als op 
de vorige speelavond. Aan het begin 
van de avond was een sterke poule 
met de nummers één, drie en vijf van 
de stand. Hierdoor kon het gebeuren 
dat de koploper verder moest in de 
derde ronde. Omdat er meerdere 
sterke poules waren stonden er vier 
top tien spelers op het formulier van 
het derde niveau. Zo kon het 
gebeuren dat de �nale een a�che 
kreeg die ‘grote �nale’ waardig was. 
Bak leek in de �nale op de goede 
weg, maar hij liet de overwinning ut 
zijn handen glippen. Huib Gootjes 
bereikte voor de vierde keer dit 
seizoen een �nale, maar het vierde 
niveau werd uiteindelijk een prooi 
voor Danny van de Plas.

Amstelland - De serie Arts in Cinema is 
terug met Easter in Art op Goede Vrijdag 
15 april vanaf 19.00 uur in Cinema 
Amstelveen. Het verhaal van Christus 
dood en wederopstanding heeft de 
westerse cultuur de afgelopen 2000 jaar 
gedomineerd. Het is misschien wel de 
belangrijkste historische gebeurtenis 
aller tijden. De prachtig vervaardigde 

�lm verkent het Paasverhaal zoals het 
afgebeeld werd in de kunst, vanaf de 
vroege christenen tot op de dag van 
vandaag. Ge�lmd op locatie in Jeru-
zalem, de Verenigde Staten en Europa, 
belicht de �lm de verschillende 
manieren waarop beroemde kunstenaars 
het Paasverhaal door de eeuwen heen 
hebben afgebeeld. Of je nu religieus 

Paasverhaal in Cinema Amstelveen

Aalsmeerderbrug - Op zaterdag 23 
april verzorgt Peter de Raaf twee keer 
de lezing ‘Vliegparken in West Neder-
land’ in het Crash Luchtoorlog- en 
verzetsmuseum. Toen de Duitsers op 
10 mei 1940 Nederland binnenvielen, 
stonden de 125 operationele vlieg-
tuigen van de Luchtvaart Afdeling 
LVA verspreid over acht vliegparken. 
Daarnaast beschikte de Marinelucht-

vaartdienst over eigen steunpunten 
en was de opleiding op enkele 
andere vliegparken geconcentreerd. 
Er waren ook nog enkele hulpvlieg-
parken, die in de vijf oorlogsdagen 
soms nog een rol hebben gespeeld. 
Waar waren al deze vliegparken? Wat 
speelde zich daar af tijdens de 
meidagen Van 1940 en wat herinnert 
nu nog aan die vliegparken? Kan je er 

Lezing ‘Vliegparken in West 
Nederland’ in Crash Museum

Amstelland - Ooit was er eens een 
ober van niks. Wat hij ook probeerde, 
het lukte hem niet om een goede 
ober te zijn. Hij struikelde en knoeide, 
alles ging mis. Een blouse vol toma-
tensoep, erwten op de vloer en 
spaghetti in het haar. Na zo’n onge-
lukje mompelde hij zachtjes ‘sorry’ en 
probeerde hij nog beter zijn best te 
doen. Het mocht niet baten. De 
fouten bleven zich opstapelen en 
gasten verlieten steeds vaker 

woedend het restaurant. Iedere avond 
werd het restaurant leger, totdat er 
helemaal niemand meer door de ober 
bediend wilde worden. Of toch wel? 
Een ober van niks is een muzikale, 
grappige poppentheatervoorstelling 
van Jansen & De Boer, gebaseerd op 
het gelijknamige kinderboek van 
Tjibbe Veldkamp en te zien op zondag 
17 april om 14.30 uur in het Amstel-
veens Poppentheater. Voor iedereen 
vanaf 4 jaar. Reserveren kan via www.

Familievoorstelling ‘Een ober 
van niks’ in Poppentheater

vandaag de dag nog wat van terug 
vinden? Was de LVA voorbereid om 
ons land te verdedigen? De lezing 
wordt gegeven om 11.00 en om 
13.00 uur. Bezoekers van het 
museum kunnen de lezing gratis 
bijwonen. Het Crash Luchtoorlog- en 
Verzetsmuseum ’40-’45 is gevestigd 
in het Fort bij Aalsmeer, Aalsmeer-
derdijk 460 en is geopend op 
zaterdag en iedere tweede zondag 
van de maand van 10.30 tot 16.30 
uur. Meer info: www.crash40-45.nl of 
kijk op Instagram of Facebook.

amstelveenspoppentheater.nl, een 
mail te sturen naar info@amstelveens-
poppentheater.nl of bel 020-6450439.

bent of niet, deze buitengewone �lm 
vertelt niet alleen het mooiste verhaal 
ooit, maar schetst via de allermooiste 
kunstwerken tevens een beeldende 
geschiedenis van onze beschaving. De 
volgende in de serie van Arts in Cinema 
is Sun�owers op dinsdag 17 mei vanaf 
19.15 uur inclusief een inleiding van 
Henk van den Bosch. Bekijk het complete 
�lmaanbod inclusief aanvangstijden op 
www.cinemaamstelveen.nl
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KORT
WEDSTRIJDEN VOETBAL

ZATERDAG 16 APRIL:
F.C.Aalsmeer
H.B.O.K 1 - F.C.A. 1 14.30 u
H.C.S.C. 2 - F.C.A. 2 12.00 u 
F.C.A.J019-1 – Argon J019-1 12.00 u
S.V.IJ M019-1 - F.C.A. M019-1 14.00 u
R.K.D.E.S.
Stormvogels V1 - RKDES V1 11.15 u
S.C.W.
S.C.W. 1 – Buitenboys 1 14.30 u
Zeeb. M019-1 - SCW M019-1 11.00 u

WINST VOOR HEREN BIJ 
BV HORNMEER

Aalsmeer - De heren hebben 
toegeslagen tijdens de afge-
lopen kaartavond van Buurtver-
eniging Hornmeer. Ze pakten de 
bovenste plaatsen bij het 
koppelkaarten: Op één Frits de 
Jong en Paolo Molia met 5774 
punten en op twee Piet Gortzak 
en Fred Maas met 5343 punten. 
De poedelprijs was Plony de 
Langen en Martha Zeldenthuis 
met 3616 punten. Komende 
vrijdag 15 april er weer gewoon 
kaarten in het buurthuis aan de 
Dreef 1 vanaf 19.30 uur. Zaal 
open om 19.00 uur.

KAARTAVOND BIJ 
BV ALLEN WEERBAAR

Aalsmeer - Er is weer gezellig 
gekaart bij Allen Weerbaar. Ab 
van der Stroom heeft gewonnen 
met 5676 punten, gevolgd door 
Harry Blok met 5559 punten en 
Maarten van der Vaart met 5271 
punten. Hekkensluiter was Tilly 
Been met 3432 punten. De 
volgende kaartavond is 
maandag 25 april in het Middel-
punt aan de Wilhelminastraat 55. 
Aanvang is 20.00 uur. Open 
vanaf 19.30 uur voor inschrijving 
(inleg is 1,50 euro) en ko�e en 
thee. 

WINST TINY EN GUUSJE 
BIJ OUDERENSOOS

Kudelstaart - Iedere donderdag 
is er voor 55+ers van 13.30 tot 
16.30 uur een gezellige kaart-
middag in Dorpshuis ’t Podium. 
Klaverjassers en jokeraars zijn 
van harte welkom. Het klaver-
jassen op 7 april is gewonnen 
door Tiny Buwalda met 5082 
punten, gevolgd door Mary Akse 
met 4946 punten en An Uiter-
waal met 4890 punten Bij het 
jokeren was de hoogste er voor 
Guusje kok met 71 punten. Kom 
ook een kaarten, welkom! Meer 
weten? Bel Hans van Schuilen-
burg (penningmeester): 
06-12699009.

SJOELEN IN MIDDELPUNT
Aalsmeer - Op donderdag 21 
april wordt er voor de laatste keer 
dit seizoen gesjoeld in het 
Middelpunt in de Wilhelmina-
straat. Aanvang is 20.00 uur en 
sjoelliefhebbers zijn welkom. Er is 
de afgelopen speelavond niet 
hoog gegooid, maar er waren 
wel uitschieters, zoals Wim van 
der Merbel als winnaar. Kees, Adri 
en Jan de Nooij gooiden hun 
hoogste score van het seizoen. 
Meer weten? Neem dan contact 
op met Wim van der Merbel via 
06 -20403362 of per mail: 
wimvandemerbel@gmail.com

START VLIEGSEIZOEN VOOR POSTDUIVEN
Aalsmeer - Zaterdag ging voor de Noord Hollandse postduiven het vlieg-
seizoen 2022 van start met een oefenvlucht vanuit Groot Ammers. Vier 
liefhebbers van PV De Telegraaf korfden 74 duiven in die om 09.45 uur 
hun reis naar huis konden beginnen. De snelste duiven maakten een snel-
heid van 1165 m/min en bereikten om ongeveer 10.20 uur de aankomst-
kleppen van hun hok. Voor het aankomende weekeinde staat de eerste 
o�ciële vlucht van het vliegprogramma vanuit Roosendaal op het 
programma. Vrijdagavond vanaf 20.00 uur worden de deelnemende 
duiven ingekorfd in het verenigingsgebouw aan het parkeerterrein langs 
de Dreef. Belangstellenden zijn van harte welkom, de ko�e staat klaar.

Door Ruud Meijer

Aalsmeer - Zaterdag 9 april speelden 
de FCA boys 17-1 tegen de 17-2 boys 
van Hillegom. Vanwege veel bles-
sures begon FCA met geleende 
spelers uit lagere teams. Ondanks het 
gehavende team gaven de FCA boys 

�ink tegengas tegen het sterke 
Hillegom, de ruststand ging dan ook 
maar met 0-2 in. De tweede helft een 
zelfde spelbeeld, Hillegom scoorde 
nog drie keer en de moe gestreden 
FCXA boys was een ere tre�er niet 
gegund. Goed gespeeld boys! Eind-
stand 0-5.

Voetbal: Hillegom boys 17-2 te 
sterk voor FCA boys 17-1

 Pittig duel tussen aanvoerder Floor en een Hillegom Boy. Foto: Ruud Meijer

Foto: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - Aankomend weekend is 
het vrij rustig op de voetbalvelden van 
FC Aalsmeer en RKDES Kudelstaart. Op 
zaterdag 16 april zijn er wel 
wedstrijden, maar de Paasdagen 
mogen de voetballers in rust door-
brengen. Afgelopen weekend, 9 en 10 
april, verraste het eerste zaterdagteam 
van FC Aalsmeer door een klinkende 

4-1 overwinning te behalen op OSV 
uit Oostzaan. De doelpunten werden 
gemaakt door Daan Vaneman (2x) en 
Axel Wendt (2x). Ook het eerste van 
RKDES leverde een knappe prestatie. 
Op zondag werd tegen koploper en 
kampioenskandidaat ZSGO/WMS 
gelijk gespeeld: 1-1. Roy Endhoven 
was deze dag de ‘held’ in Kudelstaart. 

Voetbal: Winst FCA zaterdag, 
RKDES gelijk tegen koploper

Aalsmeer - Na een 10-0 nederlaag in 
de uitwedstrijd wilde Bloemenlust 1 
in De Bloemhof graag iets recht-
zetten. Helaas bleek weer pijnlijk dat 
meer trainingsuren vaak tot betere 
resultaten leiden. Alleen David 
Klaassen kon zich meten met twee 
tegenstanders, waarbij hij ook een 
keer daadwerkelijk tot een knappe 
overwinning kwam. Eindstand 1-9.
Bloemenlust 2 had een makkelijke 
avond op bezoek bij hekkensluiter 
Het Nootwheer 8. Alleen invaller 
Peter Velleman moest een partij inle-
veren, maar met twee knappe zeges 
had hij een belangrijke bijdrage in de 
afgetekende 1-9 overwinning. Bij het 
bezoekende JOVO 6, de nummer 
twee van de ranglijst, trof Bloemen-
lust 3 één speler die voor allemaal te 
sterk bleek. Wel wisten Philippe 
Monnier, Horst Krassen en Frans 

Ravesteijn ieder één enkelspel te 
winnen. Het werd een 3-7 nederlaag. 

Recreatief spelen
Bij ATC Bloemenlust zijn er naast drie 
competitieteams ook diverse leden 
die puur recreatief spelen. Er wordt 
op woensdagavond gespeeld in 
sporthal De Bloemhof. Er kan op zes 
tafeltennistafels gespeeld worden en 
er is nog plaats voor meer leden of 
liefhebbers die per avond willen 
betalen. Bij voldoende belangstelling 
komt er mogelijk ook ruimte om op 
vrijdag van 13.00 tot 15.00 uur te 
tafeltennissen in De Bloemhof. Om 
deze beslissing te nemen hoort het 
bestuur graag eerst of hier animo 
voor is. Stuur hierover een mail naar 
secretaris Johan Berk via: berk-
236108@kpnmail.nl Voor meer infor-
matie: www.atc-bloemenlust.nl

Tafeltennis: Tempo Team weer 
te sterk voor Bloemenlust 1

Aalsmeer - Heren 1 van Green Park 
Aalsmeer Handbal heeft zaterdag-
avond 9 april een overwinning 
geboekt. Voor de HandbalNL League 
stond de uitwedstrijd tegen 
Volendam op het programma. Green 
Park startte voortvarend, maar ook 
Volendam stond op scherp. De teams 
trakteerden op een spannende 
wedstrijd met veel mooie aanvallen 
en doelpunten. Toch wist Aalsmeer 
op voorsprong te komen en te 
blijven. Ruststand: 19-13 voor Aals-
meer. In de tweede helft liep het 
verschil hoger op en leek winst voor 
Green Park een feit. Volendam kwam 
nog terug, maar Aalsmeer ‘denderde 
door’ en sloot de wedstrijd gecon-
centreerd af met een 33-28 overwin-
ning. Landskampioen Aalsmeer 
bezet nu de eerste plaats, gevolgd 
(met 1 punt verschil) door Lions die 
zaterdagavond in Drenthe gelijk 
speelde (25-25) tegen Hurry-Up. Op 
zaterdag 23 april is Lions thuis in 
Limburg de tegenstander van Green 
Park. Aalsmeer speelt echter eerst 
thuis in De Bloemhof. Op dinsdag 19 
april komt Quintus op bezoek. De 
wedstrijd begint om 20.00 uur en 

uiteraard is publiek ter aanmoedi-
ging van harte welkom.

Handbal Eredivisie
Heren 2 van Green Park Aalsmeer 
vertrok zaterdag naar Emmen om het 
in de Eredivisie op te nemen tegen 
E&O. Er volgde een mooi duel, de 
teams waren aan elkaar gewaagd, en 
dit resulteerde in een gelijke eind-
stand: 28-28. Op woensdag 20 april 
vertrekt Heren 2 naar Geleen om het 
op te nemen tegen het Limburgse 
Vlug & Lenig. De wedstrijd begint om 
20.00 uur. In de Eredivisie bezet Aals-
meer 2 nu de vierde plaats met 30 
punten, nummer drie, BFC, heeft 32 
punten. Op één staat Waalwijk met 
43 punten, gevolgd door Houten met 
39 punten.

Jac. Stammes Toernooi
Komend weekend, 16 en 17 april, 
vindt voor de jeugd voor de 21ste 
keer het Jac. Stammes Toernooi 
plaats. Er wordt gespeeld in vijf 
sporthallen door in totaal 76 teams 
uit Nederland, België en Dene-
marken. De �nales zijn zondag in De 
Bloemhof aan de Hornweg.

HandbalNL League: Green Park 
Aalsmeer wint van Volendam

Rijsenhout – Laatste worden in de 
eindstand en toch kunnen terugkijken 
op een goede wedstrijd. Wielrenner 
Owen Geleijn uit Rijsenhout deed dat 
vorige week vrijdag na a�oop van de 
vierdaagse Franse profkoers Circuit de 
la Sarthe. Geleijn koerste met een 
gemengd Jumbo Visma-team. Evenals 
ploeggenoot Lars Boven had de 
21-jarige Rijsenhouter de opdracht 
het peloton tot de slotfases van de 
etappes te controleren voor kopman 
Olav Kooij. Dat lukte: Sprinter Kooij 
won twee ritten en werd winnaar van 
het eindklassement. Owen Geleijn 
sloot de ronde af als 65ste. Ploeg-
leider Jan Boven was na a�oop zeer 
tevreden over de samenwerking en 
inzet van zijn jonge team. Komende 
zaterdag start Geleijn in Luik-
Bastenaken-Luik voor renners onder 
23 jaar. Een week later wacht hem 
deelname aan de zevendaagse Ronde 
van Bretagne.

Podiumplekken UWTC-renners
Bij regionale jeugdwedstrijden in 
Amsterdam-Noord eindigde Sven 
Ozinga uit Kudelstaart afgelopen 
zondag op de tweede plek in de 
groep van 14-jarigen. Zijn UWTC-
clubgenoot Tijs Schippers uit Aals-
meer mocht als derde aankomende 
ook plaatsnemen op het podium. 
De Aalsmeerse Jytte Timmermans 
�nishte in Hoorn als vijfde en eerste 
meisje in categorie 6. Veteraan John 

Tromp (69 jaar) uit Aalsmeer begon 
zijn seizoen zondag in Rotterdam met 
een tweede plek in categorie 60-plus. 
In de rit van de nationale veteranen-
competitie maakte hij deel uit van 
een kopgroep van zes. In de sprint 
moest hij alleen buigen voor de zeven 
jaar jongere Marco van Leeuwen uit 
Hellevoetsluis. Oud-Rijsenhouter 
Guus Zantingh blijft de koers�ets ook 
dit jaar trouw en klasseerde zich als 
vierde bij de 70-plussers.

Nuttig werk van renner Owen 
Geleijn in Circuit de la Sarthe

Sven Ozinga (links) en Tijs Schippers 
(rechts) op het podium van jeugd-
wedstrijden in Amsterdam-Noord. 
Foto: UWTC
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Rijsenhout - Donderdag 7 april is de 
allerlaatste competitie avond van 
Sjoelclub Rijsenhout gespeeld. In de 
Hoofdklasse werd Thomas van Brakel 
met 1854 punten eerste. Jan Joore 
behaalde plaats twee met 1758 
punten en Til Vermeer neemt de 
derde plek in met 1635 punten. Net 
als twee weken geleden heeft Martje 
Baardse een plaats in de top drie 
weten te bemachtigen in de A-klasse. 
Tijdens deze laatste avond wist zij 
een score te behalen van 1739 
punten en staat zij welverdiend op 
nummer één. Riet Schijf gooide in 
totaal 1631 punten en Nel Joore 1623 
punten en staan hiermee op plaats 
twee en drie. In klasse B heeft Leo 
van Faassen de eerste plaats behaald 

met 1618 punten. Hans Schijf is 
tweede geworden met 1592 punten 
en Simone Groen eindigt als derde 
met 1561 punten. De top drie van 
zowel klasse C als klasse D liggen erg 
dicht bij elkaar. Ruud Maas eerste 
met 1472 punten, Frank Tegelaar met 
1469 punten tweede en Femmy 
Korte sluit het rijtje van de C-klasse af 
met 1459 punten. Coby de Jong op 
nummer één in de D-klasse met 1311 
punten. Jenny van Mouwerik gooide 
1299 punten en wordt tweede. 
Hiermee wint zij het net van Truus 
Arendse die met 1294 eindigt op 
plaats drie. Het bestuur gaat nu alle 
voorbereidingen tre�en voor de 
prijsuitreiking die donderdag 21 april 
zal plaatsvinden. 

Sjoelers Rijsenhout maken zich 
op voor de prijsuitreiking

Aalsmeer - Donderdag 7 april is er 
opnieuw gesjoeld door Sjoelclub 
Aalsmeer in Dorpshuis ’t Podium. In 
de Hoofdklasse haalde Tim van Tiem 
met 20 punten de eerste plaats, 
waardoor hij de leiding in de Hoofd-
klasse overnam van Albert Geleijn. 
Petra Houweling werd met 18 
punten tweede en ging in het alge-
meen klassement ook naar de 
tweede plaats. Wim Voorbij werd 
deze avond derde met 13 punten. De 
stand is nu: Tim 208 punten, Petra 
203 punten en Albert 201 punten. In 
de A-Klasse is het klassement ook 
door de war gegooid. Iko van Elburg 
bezet nu plaats één met 247 punten 
voor Pia Mulder met 244 punten. 
Deze avond was Iko met 26 punten 
de beste sjoeler in de A-Klasse, voor 
Pia Mulder met 16 punten en Jacob 
van ’t Hof met 10 punten. De laatste 
twee competitiewedstrijden moeten 
beslissen wie in beide klassen gaat 
winnen. In de B-Klasse won klasse-
mentsleider Anouschka Ploeger ook 
deze avond met 18 punten. Jan 
Geleijn werd tweede met 16 punten 
en Wijnand Springin’tVeld kwam met 

15 punten op plaats drie. Anouschka 
heeft nu 20 punten voorsprong op 
de nummer twee, Mahjan Yari, en 
100 punten op de nummer drie, Diny 
Bosman. De laatste competitieavond 
voor het NK is op donderdag 14 april 
om 20.00 uur in Dorpshuis van 
Kudelstaart. Het NK is zaterdag 16 
april in de Veluwehal in Barneveld en 
begint om 10.30 uur. Kijk voor 
uitslagen en meer informatie op 
www.sjoelclub-aalsmeer.nl.

Tim van Tiem nu aan de leiding 
in hoofdklasse van Sjoelclub

 Sjoelen in Dorpshuis, voorgrond Wim 
Voorbij, Hans van Leeuwen en Maria 
Baggen.

Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 
speelde de eerste van de twee 
wedstrijden tegen Badhoevedorp in de 
strijd om promotie naar de tweede 
klasse. Het team van trainer/coach Gert 
Krook was in de gehele wedstrijd de 
bovenliggende partij en won uiteinde-
lijk in een bomvolle sporthal met 
19-13. Al in de eerste minuut kreeg 
Caroline van Oostveen een strafworp 
mee die ze feilloos verzilverde, gevolgd 

door een vrije bal van Josine Verburg 
en een afstandsschot van Joëlle Heil. 
Een mooie combinatie tussen Ruben 
Maat en Eric Spaargaren werd door 
laatst genoemde keurig afgerond: 4-2. 
Badhoevedorp scoorde vervolgens 
tweemaal op rij en dat bracht hen 
langszij. Opgezweept door het talrijke 
publiek met de trommels en de gerevi-
seerde accumachine zetten Verburg 
(2x) en Arian Maat de blauw/zwarten 

Korfbal: VZOD zet goede stap in 
tweeluik richting promotie

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag vond 
de eerste wedstrijd voor het West-
einder Sloeproei Team plaats. Deze 
wedstrijd in Utrecht is altijd zeer uitda-
gend, omdat de route door de kleine 
grachten in het hartje van Utrecht 
gaat. En daar komt het neer op goede 
stuurmanskunsten om niet vast te 

komen te zitten onder een brug. In de 
buurt van de jaarbeurs worden alle 
sloepen te water gelaten en vindt de 
start plaats. Om de twee minuten 
starten er twee sloepen die een 
afstand 13,5 kilometer moeten 
a�eggen. In totaal worden er 29 
bruggen gepasseerd, waarbij de 

Eerste plaats voor Westeinder 
Sloeproei Team in Utrecht

roeiers de riemen moeten laten lopen 
langs de boot. Roeiend kunnen deze 
bruggen niet gepasseerd worden. De 
route voert alle sloepen over de 
kenmerkende oude Gracht in Utrecht 
met alle terrasjes direct aan het water. 
Een stuurfoutje kan hier fataal zijn en 
dat bleek bij een voorganger van de 
sloep uit Aalsmeer. Na een foutje lag 
deze sloep bijna dwars in de gracht 
met directe gevolgen voor de sloepen 
erachter. Gelukkig kon het team uit 
Aalsmeer er nog net langs en direct 
verder. Na 1 uur, 32 minuten en 39 
seconden komt het team over de �nish 
in Utrecht. Met een mooie gemiddelde 
snelheid van 8,7 kilometer was de 
afstand van 13,5 kilometer afgelegd. 
Onder het genot van een biertje werd 
er nog �ink nagepraat over de 
wedstrijd tot de prijsuitreiking. En daar 
bleek dat de Polyester wederom als 
eerste ge�nished was in Utrecht. Een 
mooie start van het roeiseizoen in 
2022 en een mooie start voor de 
competitie van de Grachtencup. De 
volgende wedstrijd voor het team is 
op 7 mei in Grou, Friesland.

op een 7-4 voorsprong. Via Ruben 
Maat, Verburg en Heil werd er een rust-
stand bereikt van 10-6. Na de rust 
speelde VZOD geduldig, zette telkens 
een goede rebound neer en kon zo 
herhaald schieten. Uiteindelijk resul-
teerde deze aanval in een knal van 
afstand van Spaargaren: 11-6. Na een 
tre�er van Arian Maat was het Verburg 
die achter de paal snel wegtrok en haar 
dame verraste: 13-8. Ruben Maat 
schoot, na opnieuw een lange aanval, 
van ver de 14-8 binnen waarna broer 
Arian er nog een schepje bovenop 
deed. De ingevallen Vincent Algra 
kreeg de bal afgelegd door Ruben 
Maat op een presenteerblaadje en 
scoorde: 16-9. Thomas van der Zwaard 
en opnieuw Arian Maat brachten VZOD 
op een comfortabele 18-10 voor-
sprong. Na een tegengoal was het 
Ruben Maat die met zijn hakken tegen 
de lijn de 19-11 binnen schoot. 
Badhoevedorp wist nog tweemaal te 
scoren, zodat de wedstrijd afge�oten 
werd op een 19-13 eindstand. De buit 
is nog niet binnen, maar een eerste 
stapje naar promotie is gezet. 
Aanstaande zaterdag 16 april de 
belangrijke return om 14.00 uur in De 
Sporthoeve in Badhoevedorp. Komt 
allen en steun de korfballers van VZOD!  

Tweede plaatsingswedstrijd 
Ritmische Gymnastiek voor NK
Aalsmeer - Zaterdag 9 en zondag 10 
april werd er in Utrecht en Hoofddorp 
de tweede plaatsingswedstrijd geor-
ganiseerd voor de Nederlands Kampi-
oenschappen Ritmisch Gymnastiek 
dat zal plaatsvinden in juni. Op 
zaterdag 9 april konden de jongste 
gymnasten van de eerste en eredivisie 
aan publiek en jury hun oefeningen 
tonen waar zij zo hard voor geoefend 

hebben. Aleksandra Wodecka verte-
genwoordigde RDGA (Rhythmic 
Dreams Gymnastics Academy) in de 
categorie ‘Benjamins’. Door haar 
mooie uitvoering van haar oefe-
ningen ‘zonder materiaal’ en met 
hoepel behaalde zij de tweede plaats. 
Op zondag 10 april organiseerde 
RDGA de tweede plaatsingswedstrijd 
voor junioren en senioren uit de 

eerste en eredivisie. De dag begon 
met oefeningen van de junioren uit 
de eerste divisie. 17 meisjes namen 
deel aan deze wedstrijd waaronder 
Yun Li Zwetsloot, Livia van Hulsel en 
Martina Bondia ‘Daccardi van RDGA. 
Ze lieten allemaal hun bal en knots 
oefening zien. Yun Li had daarmee 
veel succes en mocht het podium 
betreden met een tweede plek. In de 
middag kwamen de junioren en seni-
oren uit de eredivisie de vloer op. 
Voor RDGA namen junior Lisa Donker-
vliet en senioren Valeria Baars, Senna 
Buskermolen en Lyvana Garrelts deel. 
De meisjes lieten drie oefeningen ziet; 
hoepel, knots en lint. Junior Lisa 
behaalde daarmee een 9e plek. De 
drie senioren van RDGA Valeria, Senna 
en Lyvana behaalden respectievelijk 
plaats nummer een, twee en drie. 
Trainsters Lisa Vos en Ilse Huiskens 
kunnen trots zijn op de behaalde 
resultaten van hun pupillen. Zelf 
deden ze het ook niet onverdienstelijk 
in de wedstrijd ‘senioren teams’. Ze 
behaalden daarmee de eerste plaats. 

Aalsmeer - De AVA-ers die afgelopen 
zondag meededen aan de Rotterdam 
marathon hebben allemaal ijzersterk 
hardgelopen. Erica Belandi liep in een 
nagenoeg vlakke race een fantastisch 
clubrecord bij de vrouwen. Zij had het 
tussen de 35 en 40 kilometer zwaar, 
maar kon daarna toch nog versnellen 
en liep naar de zo gewenste tijd onder 
de 3 uur: 2 uur, 59 minuten en 8 
seconden. In april 2017 liep Erica in 
topvorm in Rotterdam nog net boven 
de 3 uur (3:00:15). Ook Gerard Albers 
liep in zijn 47e marathon weer een 
clubrecord. Uiteraard lukt met het 
klimmen der jaren niet meer een eind-

tijd onder de 3 uur te lopen, de 
72-jarige deed er nu 4:40:34 over, bijna 
een minuut sneller dan zijn 4:41:28 
ook in Rotterdam in oktober 2021. De 
pas 23-jarige triatleet Davy Heijsteeg, 
lid van AVA en triathlongroep Oceanus, 
liep zijn tweede marathon en verbe-
terde zich met zo’n 8 minuten tot 
2:50:23. Grote klasse natuurlijk en 
daarbij de niet gewaagde uitspraak 
dat het in de toekomst nog sneller zal 
gaan. Tetsuro Nishida liep dit keer in 
Rotterdam niet de marathon maar een 
10 kilometer en verbeterde zijn 
persoonlijke record uit de zomer van 
2019 tot 36 minuten en 24 seconden.

AVA-ers lopen records tijdens 
Rotterdam marathon

V.l.n.r.: Erica Belandi, Gerard Albers en (met zonnebril) Davy Heijsteeg.
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