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Wij zijn met SPOED 
op zoek naar serieuze 

BEZORGERS/STERS 
voor omg. Drie Kolommenplein, 

Stommeerweg, Stationsweg
in Aalsmeer

Voor meer informatie: 
Tel. 0251-674433

info@verspreidnet.nl 
www.verspreidnet.nl

Aalsmeer - Woensdag 10 februari is de bouw van 44 appartementen in 
Laurierhof gestart. De appartementen zijn ontwikkeld door ruimte-ontwik-
kelaar Bohemen en worden gerealiseerd door ontwikkelende bouwer 
Trebbe in opdracht van woningcorporatie Eigen Haard. De appartementen 
zijn bestemd voor de sociale verhuur. Met de realisatie van deze apparte-
menten geven Bohemen, Eigen Haard en Trebbe gezamenlijk invulling aan 
de vraag naar goede, duurzame en betaalbare woningen in Aalsmeer.

Foto: www.kicksfotos.nl

Kudelstaart – Afgelopen maandag 
lag het allereerste (�interdun) 
ijslaagje op de skeelerbaan aan de 
Wim Kandreef. Na wat vertraging 
door de hevige sneeuwval en de 
harde wind het afgelopen weekend, 
zijn de ijsmannen in Kudelstaart 
maandag 8 februari voortvarend van 
start gegaan. Dagelijks gestaag 
werken aan het opspuiten van de 
baan en schuiven om het ijs sneeuw-
vrij te houden en glad te maken.
De ijsmannen hadden er na de ‘eerste 
werkdag’ een goed vertrouwen in dat 
de hekken in de loop van deze week 
geopend kunnen worden en 
schaatsplezier geboden kan worden.  

IJslaag gesmolten
Dinsdag 9 februari brak echter een 
prachtig zonnetje door. Hier waren 
de ijsmannen niet zo heel blij mee. 
De aangebrachte ijslaag smolt door 

de warmte helemaal weg. Maar, 
opgeven was geen optie voor deze 
Kudelstaartse doorzetters. Poging 
twee werd anders aangepakt. Er 
werd opnieuw een ijslaag aange-
bracht, ditmaal met een beetje kalk 
erdoorheen. De bodemlaag wordt 
hierdoor wit waardoor de zon veel 
minder invloed heeft op de ijslaag op 
het zwarte asfalt. 

“Goed nieuws”
En deze aanpak heeft succes gehad. 
De ijsbaan is gisteren, woensdag 10 
februari, opengegaan. “Het was nog 
even spannend, maar goed nieuws. 
Na een nachtje hard werken kan 
onze natuurijsbaan vanaf 9.00 uur 
vandaag (woensdag) open”, laten de 
ijsmakers weten. De ijsbaan aan de 
Wim Kandreef is dagelijks open van 
9.00 tot 20.00 uur, zolang het ijs het 
toelaat natuurlijk. Van 16.00 tot 18.00 

IJsbaan in Kudelstaart is open! uur wordt er door de leden van VZOD 
getraind op de ijsbaan. 

Coronamaatregelen
Er mogen maximaal 100 schaatsers 
op de ijsbaan. Iedereen vanaf 18 jaar 
moet 1,5 meter afstand houden en er 
mogen geen treintjes gereden 
worden. Bij binnenkomst krijgen de 
schaatsers een key-koord en zodra er 
gestopt wordt met schaatsen dient 
deze weer ingeleverd te worden. Er 
wordt gebruikgemaakt van verschil-
lende kleuren, zodat eventueel na 
een uur een kleur verzocht kan 
worden de baan te verlaten om 
plaats te maken voor wachtende 
schaatsers. Dit gebeurt overigens 
alleen als het erg druk is. Het kan dus 
gebeuren dat schaatsliefhebbers 
even moeten wachten voordat ze het 
ijs op mogen. Gevraagd wordt, als dit 
mogelijk is, in de auto te wachten en 
niet bij de ingang van de ijsbaan. Er 
zijn toezichthouders op de ijsbaan, 

die de bezoekers wijzen op de coro-
naregels. “Wij zijn uiteraard erg 
afhankelijk van de weersomstandig-
heden, maar laten we vooral 
genieten van deze kans. Heel veel 

plezier op de ijsbaan”, aldus de ijsma-
kers. Op de Facebookpagina van 
Schaatstrainingsgroep VZOD wordt 
bij veranderingen informatie 
gegeven. 

Tuinen van Aalsmeer
Het project Laurierhof is de volgende 
stap in de gebiedsontwikkeling De 
Tuinen van Aalsmeer, een samenwer-
king tussen de gemeente Aalsmeer 
en Bohemen. Jasper Rotteveel, 
ontwikkelaar bij Bohemen: “Na een 
lang en uitdagend ontwikkeltraject 
zijn wij ontzettend blij dat de start 
bouw van Laurierhof nu een feit is. 
Door de gezamenlijk inzet van alle 
betrokkenen bij dit project zijn we 

weer een stukje dichter bij meer 
betaalbare woningen in Aalsmeer en 
een volgende stap in de gebiedsont-
wikkeling.”  Aan de kop van de Spoor-
laan langs de Burgermeester Kaste-
leinweg worden de 44 apparte-
menten in Laurierhof gerealiseerd. 
“Ons uitgangspunt van de Woon-
agenda voor Aalsmeer is een betaal-
bare woning voor iedereen te reali-
seren”, aldus wethouder Robert van 
Rijn. “Dit klinkt makkelijker dan het is. 

Bouw van 44 appartementen  
in Laurierhof gestart

Daarom ben ik ook erg blij dat we 
hier juist voor de doelgroep sociale 
woningbouw 44 appartementen 
realiseren.”
 
Duurzame woningen
De woningen worden door woning-
corporatie Eigen Haard in het sociale 
segment verhuurd. Eigen Haard wil 
huishoudens met een laag en middel 
inkomen goed en betaalbaar huis-
vesten. Woningcorporatie Eigen 
Haard sloot voor de realisatie van de 
44 appartementen een turn-key 
overeenkomst met ontwikkelende 
bouwer Trebbe. De appartementen 
worden gerealiseerd naar een 
ontwerp van Hans Been architecten. 
Zij zijn erin geslaagd het apparte-
mentencomplex een eigen uitstra-

ling mee te geven, die toch goed is 
ingepast in de omgeving. Door te 
werken met verschillende kleurac-
centen en mooie detaillering in het 
metselwerk ontstaat een gevarieerd 
gevelbeeld. Vanzelfsprekend zijn de 
appartementen duurzaam. Ieder 
appartement krijgt een eigen warm-
tepomp, in combinatie met vloerver-
warming. Voor de opwekking van 
energie worden pv-panelen toege-
past. Voor de toekomstige bewoners 
betekent dit een hoog wooncomfort 
en blijven de energielasten 
betaalbaar.
 

Intensieve voorbereiding
De bouw van de duurzame apparte-
menten is inmiddels gestart naar 
verwachting worden de apparte-
menten in het eerste kwartaal van 
2022 opgeleverd. “Na een intensieve 
voorbereiding zijn we nu écht gestart 
zijn met de bouw van de apparte-
menten. Daar ben ik ontzettend trots 
op”, vertelt Johan Bombach, directeur 
bij Trebbe. “Het geloof en vertrouwen 
dat we vanaf het begin in dit project 
hebben gehad, betaalt zich nu uit in 
de vorm van betaalbare, duurzame 
appartementen voor Eigen Haard.”
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ZONDAG 14 FEBRUARI
Aalsmeerse Cama Gemeente
- Diensten in Oosterkerk, Oostein-

derweg 269. Zondag 16u. Dienst met 
Gerard v/d Schee. Info:  
www.cama-aalsmeer.nl.

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. 
 Zondag 10u. Dienst.
Chr. Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag 

diensten om 10u. met ds. J.H. Bonhof 
en 16.30u. met ds. M. de Best.

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 

751, Rijsenhout. Zondag dienst om 
10u. met ds. W.J. v/d Linde uit 
Barneveld.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. Dienst via 

dgaalsmeer.nl met br. Gabe 
Hoekema. Collecte: Jongerenwerk 
ADS.

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag dien-

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

Zondag 10u. ZWO-onlinedienst met 
ds. Teus Prins via http://pgaalsmeer.
nl/kerkdienstgemist. 

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag 

10u. dienst met dhr. P.J. Verhagen uit 
Harderwijk. Organist: Hugo v/d Meij. 
Aanmelden via  
hervormdaalsmeer.nl.  

-  Oosterkerk, Oosteinderweg 269. 
Zondag om 10u. Dienst ds. M.J. 
Zandbergen. Organist: Henk van 
Voorst. Aanmelden:  
www.hervormdaalsmeer.nl. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10.30u. Samenkomst via 
livestream. Spreker: Pieter-Jan van 
der Wolf. Info: www.leg.nl.  

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. Reser-

veren verplicht. Zaterdag 17u. 
Woordcommunieviering in Kloos-
terhof. Voorganger: B. Dullens. 
Karmelkerk: Zondag 9.30u. Eucharis-
tieviering m.m.v. cantoren. Om 14u. 
Poolse dienst met Andrzej. Maximaal 

30 kerkplaatsen. 
 Reserveren voor vieringen via 
 www.rkkerkaalsmeer.nl.  

Reserveren Poolse dienst verloopt 
via de Poolse Parochie. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag Geen 

dienst. Online: YouTube OKKN 
vieringen.

Roemeens-orthodoxe Parochie
- Zondag 9u. Utrenia en 10.30u. 

Heilige Liturgie. Voorganger: Father 
Ion. In tent achter de kerk.

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. Online dienst via www.
kerkdienstgemist.nl. Voorganger: ds. 
Marijke Gehrels uit Amsterdam.

Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.  

Zondag 10u. Dienst met dhr. M. de 
Jong uit Rotterdam. Te volgen via 
https://sow-kudelstaart.nl. 

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

11u. Viering m.m.v. cantors. Maxi-
maal 30 kerkplaatsen. Vooraf reser-
veren via sjangeboortesecretariaat@
live.nl of bel 0297-324735. 

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maandag in 

gebouw Irene, Kanaalstraat, 
Centrum. Eerstvolgende vooralsnog 
gepland op 8 maart. Spreker: drs. 
Bert Piet.

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag in om 

de twee weken in Ontmoetings-
ruimte Ons Tweede Thuis, Jasmijn-
straat 33. Eerstvolgende vooralsnog 
gepland op 16 februari met Hoite 
Slagter over ‘Het Bijbelboek 
Openbaring’.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzorgen 

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

Een aantal kerken houdt diensten 
waarbij publiek aanwezig mag zijn. 
Vooraf aanmelden is wel een 
vereiste en er gelden diverse RIVM-
regels, onder andere is het dragen 
van een mondkapje verplicht. Kijk 
voor meer info op de websites van 
de kerken.

Kerkdiensten

Aalsmeer - Wie naar buiten gaat ziet 
dat er ook in de winter van alles te 
bewonderen is in de natuur. Dit heeft 
Groei & Bloei Aalsmeer doen 
besluiten om na de zomerfoto-
wedstrijd ook een winterfoto-actie te 
houden waarmee groenbonnen te 
winnen zijn. Vorige week is de eerste 
bon uitgereikt en deze week is 
gekozen voor de opkomende zon 
van Caroline van der Flier uit Aals-
meerderbrug. “Het was vroeg in de 
koude winterochtend en de grond 

was mooi wit van het vriezen”, aldus 
de winnares. 
Net als Caroline kans maken op een 
groenbon? Stuur een winterse foto 
van alles wat uitnodigt om naar 
buiten te gaan en sierwaarde heeft 
om te bewonderen naar info@aals-
meer.groei.nl. 
Per deelnemer mogen drie foto’s 
ingestuurd worden en gevraagd 
wordt om toestemming voor publi-
catie. Ook niet-leden van Groei & 
Bloei kunnen deelnemen.

Groei & Bloei winterfoto-actie: 
Groenbon voor Caroline v/d Flier

Aalsmeer - Het kan je niet ontgaan 
zijn: wandelingetje of ‘ommetjes’, ze 
zijn in! En niet voor niets: Je bent 
buiten, het is gezond en het is 
gezellig. En dát is de reden dat Parti-
cipe Amstelland een kaartje, met die 
uitnodiging, gratis aanbiedt. “Heb je 
zin in een wandelingetje?”, want 
soms moet je het gewoon vragen. 
Niet iedereen heeft iemand om een 
wandelingetje mee te maken. En dat 
geldt voor oud én jong! Nu men veel 
thuis is, wordt meer in de straat 
gezien: wie wel buitenkomt en wie 
niet. Het kan een van de kinderen uit 
het gezin naast je zijn, terwijl de 
broertjes en zusjes schoolwerk 
maken. Het kan de mevrouw of 
meneer zijn die liever niet alleen 

gaat. Het kan die buurman of buur-
vrouw zijn, met wie je al heel lang 
eens wilt kennismaken. Pak een 
kaartje (of meer) mee, kijk eens in je 
straat of buurt en gooi het kaartje in 
de bus. Misschien lukt het jou om 
iemand over de drempel te krijgen? 
Je krijgt er een blije buur of vriend 
voor terug. Laat Participe Amstelland 
weten of het leuk was? Dat kan per 
mail of via Facebook (Participe 
Amstelland Aalsmeer) En met een 
foto is helemaal leuk.
De kaartjes zijn gratis en vanaf 16 
februari in de meewerkende super-
markten en de bibliotheek Aalsmeer 
te krijgen. Wil je er meer tegelijk? 
Bel of mail naar: 0297-326670, 
team.aalsmeer@participe.nu.

Participe nodigt Aalsmeer uit 
voor een wandelingetje

Aalsmeer - Deze tijd is voor iedereen 
lastig. Noodgedwongen alle horeca 
dicht en nu ondertussen ook nog 
een avondklok. Ook dit heeft 
gevolgen voor Café de Gouwetéén in 
de Hornmeer. Een groep vaste 
bezoekers heeft nu het initiatief 
genomen om een crowdfunding op 
te zetten om eigenaar Remco te 
steunen in deze moeilijke tijd. “Door 
samen, met elkaar geld in te 
zamelen, hopen wij dat wij straks 
weer samen gezellig kunnen 
genieten van muziek, een drankje, 
een potje darten en/of poolen”, aldus 
de groep.

“Het is niet makkelijk” 
Remco Maarse, eigenaar van de 
Gouwetéén is ontroerd. “Ik vind het 
geweldig dat ze dit hebben opgezet. 
Zelf zou ik het nooit doen, maar het 

is een heel fijn en warm gevoel dat je 
eigen gasten zoiets voor je opzetten. 
Het is niet makkelijk allemaal. Maar ik 
hou vol al doet het nog zo zeer. 
Vooral het sociale mis ik erg.”

Donaties
Ook uw steentje bijdragen aan het 
open houden van, volgens de initia-
tiefnemers, één van de leukste café’s 
van Aalsmeer? Geef dan een donatie 
op de crowdfunding pagina of recht-
streeks op het rekeningnummer van 
penningmeester S. Nederveld: 
NL26RABO3034349513. Omschrij-
ving: donatie café de Gouwetéén. Of 
zoek op de website van gofundme.
com naar ‘Help de Gouwetéén door 
Corona heen!’ De groep vaste bezoe-
kers en eigenaar Remco Maarse 
hopen dat zoveel mogelijk mensen 
dit initiatief willen steunen! 

Crowdfunding voor Gouwetéén
Remco Maarse van de Gouwetéén. Foto: Mandy van der Zwaard

Aalsmeer - Onlangs heeft de stich-
ting Ontwikkelings-Samenwerking 
Aalsmeer (OSA) een cheque uitge-
reikt aan de Stichting Nepal Benefiet 
Aalsmeer. Er is door de Stichting 
Nepal Benefiet Aalsmeer een bedrag 
van 1.340 euro ingezameld voor 

noodhulp. Dit bedrag kon verdub-
beld worden door een bijdrage van 
de OSA. Voorzitter Gerard Nijland 
overhandigde de cheque aan Luci 
Beumer-Persoon, voorzitter van de 
stichting Nepal Benefiet Aalsmeer. 
De noodhulp is bestemd voor voed-

Cheque voor voedselpakketten 
in Nepal van OSA

selpakketten, zeep en meer in strijd 
tegen het coronavirus in Nepal. Via 
hun lokale partner in Nepal en in 
overleg met de lokale regering aldaar 
zijn al veel families voorzien van een 
voedselpakket. “We zijn blij met 
iedere euro die we voor noodhulp 
ontvangen. En met dit geld wordt 
veel goeds gedaan, want de families 
in de heuvels van Chepang hebben 
erg weinig te eten”, aldus Luci. In het 
voorjaar mocht de Stichting Nepal 
Benefiet Aalsmeer ook al een bedrag 
ontvangen voor dit doel. Zo is er 
totaal nu in 2020 het maximale 
bedrag van 2.500 euro toegekend 
voor noodhulp. Meer weten over dit 
project? Kijk dan op de website: 
www.nepalbenefietaalsmeer.nl. 
Informatie over stichting OSA en 
mogelijkheden om subsidie te 
krijgen voor een project is te vinden 
op de website: www.osa-aalsmeer.nl

Voorzitter Gerard Nijland reikt de OSA-cheque uit aan Luci Beumer-Persoon.
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AGENDA

T/M 13 FEBRUARI:
* Müller’s Multi Morekop actie voor 
Kika. Zorgpersoneel trakteren op 
moorkoppen. 

T/M 14 FEBRUARI:
*  Poëzie in etalages van winkels in 

het Centrum. Zijdstraat, Raad-
huisplein, Dorpsstraat en 
Schoolstraat.

DONDERDAG 11 FEBRUARI:
* Digitale vergadering commissie 
Maatschappij & Bestuur vanaf 20u. 
Te volgen via livestream op www.
aalsmeer.nl

ZATERDAG 13 FEBRUARI:
* Poelgilderdamse Carnavalsquiz 

met de Pretpeurders. Start in 
huiskamers om 20.11 uur.

ZONDAG 14 FEBRUARI:
* Carnavalsmuziekbingo met de 
Pretpeurders i.s.m. café Op de 
Hoek. Start in huiskamers om 16u.
* Valentijnsdag Muziekquiz online, 
eetcafé De Zwarte Ruiter. Van 20.30 
tot 23u.

VANAF EIND FEBRUARI:
* Tentoonstellingen ‘Poetry in Wax’ 
en ‘Bloemendroom’ in Flower Art 
Museum, Kudelstaartseweg 1.

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

De winkel is gesloten, maar ‘OPEN’  voor bestellingen, afhalen, reparaties 
en onderhoud. Bel 06-10035173 of mail naar info@stagemusic.nl

Verras jouw 
Valentijn met
een gitaar of 

een muziekboek

Gedichten in etalages Centrum
Aalsmeer - Tot en met 14 februari 
zijn in de etalages van winkels in het 
Centrum gedichten te lezen. Omdat 
de jaarlijkse gedichtendag in cultu-
reel café Bacchus geen doorgang kan 
vinden vanwege het coronavirus 
heeft de werkgroep Literatuur van de 
Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer 
(KCA) dit leuke idee gelanceerd. De 
ondernemers van Meer Aalsmeer 
waren enthousiast over dit initiatief 

en gezamenlijk is deze ‘poëzie-route’ 
door de Zijdstraat, Dorpsstraat, 
Schoolstraat en Raadhuisplein 
opgezet. Cultureel én sportief 
vermaak. Veel plezier tijdens de 
wandeling langs de etalages. PS: Hou 
rekening met andere lezers (1,5 
meter afstand) en ga voor negen uur 
‘s avonds (avondklok) op pad. 
Tip: Knip de gedichten uit en maak je 
eigen gedichtenbundel.

Aalsmeer - Helaas, cultuurliefheb-
bers moeten nog een paar weken 
langer geduld hebben voordat de 
deuren van Bacchus weer open 
kunnen. De huidige lockdown 
periode waarbij geen gebruik 
gemaakt kan worden van het cultu-
rele café in de Gerberastraat duurt 
ten minste tot 2 maart. De KCA-

agenda ziet er nu als volgt uit: De 
cabaretvoorstelling van Jennifer 
Evenhuis en Maureen Kamphuis op 
zaterdag 20 februari is geannuleerd. 
Er wordt gezocht naar een nieuwe 
datum later in het seizoen. De 
eerstvolgende cabaretvoorstelling 
van Anuar is op 6 maart 2021 en 
voor de zekerheid wacht KCA nog 

Liefhebbers van cultuur:  
Nog een paar weken geduld

Aalsmeer - Stichting de Werkschuit 
gaat nog niet starten met het tekena-
telier voor kinderen op woensdag en 
zaterdag en met creatieve vorming 
voor de jeugd op donderdag. Er is 
contact geweest met de gemeente 
wat betreft de corona-maatregelen. 
Vanwege de grote onzekerheid van 
besmettingen op dit moment, zeker 
ook onder kinderen, vindt de rijks-
overheid buitenschoolse opvang en 
activiteiten op dit moment niet wijs. 
Deze week zijn de basisscholen weer 
open gegaan en wordt in kleine 
groepen les gegeven. Mochten er 
besmettingen geconstateerd worden 
in een groep dan kunnen de 
getroffen leerlingen en leerkrachten 

in quarantaine. Echter als kinderen 
van diverse scholen in een activiteit 
bij elkaar komen, is de verspreidings-
kans vele malen groter. De gemeente 
heeft daarom de Werkschuit aange-
raden de cursussen nog niet op te 
starten. De stichting wacht nu tot 
groen licht gegeven wordt. Ook de 
cursussen en workshops voor 
volwassenen, onder andere beeld-
houwen, schilderen, edelsmeden en 
boetseren, zijn tot nader order uitge-
steld. Hou voor meer informatie, 
startdata, etc. de website (www.
werkschuit-aalsmeer.nl) in de gaten 
of kijk op de facebook-pagina van dit 
creatieve centrum aan de 
Oosteinderweg.

Start van cursusseizoen bij de 
Werkschuit uitgesteld

Samen
Heel lang niets 
Een lange leegte 
Jij kwam daar 
Waar ik ook was 
Jij omhelsde mij 
Dat was een �jn gevoel 
Leeg ging weg 
Dat was niet meer 
Jij woelde door mijn haar 
Dat was lief 
Jij trok mij mee 
Zómaar voorwaarts 
In het licht van je ogen 
Zonder schaduw

Ron Frederiks
Gedicht in de etalage van 
Goemans in de Zijdstraat.

Cor en Jopie
Gedachten aan jullie
hebben vleugeltjes
vaak en onverwacht
vliegen ze om me heen

overdag of ‘s nachts
raakt het zwevend aan
in sfeer en klanken als
symfonische harmonie

het verstrengeld geluk
als zielen elkaar herkennen
om het leven te vieren in
hoop en geloof in liefde

In steen twee namen 
Voor altijd SAMEN

Marijke Haremaker-Bartels
Gedicht in de etalage van het 
Boekhuis in de Zijdstraat. 

Eendracht
Het nieuwe jaar
kleurt weids en groen
deelt de lakens uit
maakt korte metten

Storm in een glas water
verworden tot wervelwind
donkere dagen ruimen
hoopgevend de horizon
de goden goedgezind

Waar afstand een wil is
opent uitdaging wegen
schouder aan schouder
schikken voor macht
door eendracht

John Tesselaar
Gedicht in de etalage van het 
Boekhuis in de Zijdstraat

Samen
Onlosmakelijk verbonden eenheid
met elkaar versmolten
aaneen gesmeed met of zonder ring
zonder de ander een half bestaan
twee helften maken samen één
Voor velen vanzelfsprekend
voor menigeen een vervlogen droom
een kwetsbaar kostbaar bezit
wie het verloor kent de ware waarde
Kijk je ander in de ogen
geef volop aandacht en waardering
vanuit een liefdevol warm hart
want als samen er niet meer is
rest alleen een verlangend gemis

Elise Buskermolen 
Gedicht in etalage van 
Goemans in de Zijdstraat.

even met aanvang van de kaartver-
koop. Er wordt een bericht gegeven 
zodra het KCA ‘loket’ opengaat. Het 
eerste jazzoptreden staat ongewij-
zigd gepland op zaterdag 13 maart 
met The New Conrad Miller Trio. 
Ook hier wordt nog even gewacht 
met de kaartverkoop. Het Oude 
Raadhuis blijft helaas tot nader 
order gesloten. Er wordt overleg 
gevoerd met de kunstenaars of de 
huidige expositie verlengd kan 
worden.

Aalsmeer - Woningen in de 
gemeente Aalsmeer hebben een 
gemiddeld energieverbruik, dat blijkt 
uit onderzoek van www.energiela-
belprijzen.nl dat de gegevens van 
Klimaatmonitor Nederland analy-
seerde. Op dit moment heeft 29,3% 
van de woningen een geldig ener-
gielabel. Dat betekent dat deze 
woningen beschikken over een label 
A, B of C. Deze woningen hebben 
een redelijk tot zeer laag energiever-
bruik dankzij een zuinige HR-ketel, 
goede isolatie en eventueel zonne-
panelen. Landelijk gezien heeft 70% 
van de woningen een groen ener-
gielabel. Hiermee scoort Aalsmeer 
beter ten opzichte van de rest van 
Nederland. 
1.546 woningen (40,3%) hebben zelfs 
het meest zuinige energielabel A, 
landelijk is dat 24%. Het meest voor-
komende energielabel in Aalsmeer is 
label A (en A+ ++). 154 woningen 

(4%) hebben het meest onzuinige 
energielabel G, landelijk gezien is dat 
4%.

Wat is het energielabel?
Vanaf 2008 is het definitief ener-
gielabel verplicht bij oplevering, 
verkoop of verhuur van een woning. 
Per 1 januari 2021 is de methode 
waarop het energielabel bepaald 
wordt gewijzigd. Dit houdt in dat 
woningeigenaren vanaf dit jaar een 
afspraak moeten maken met een 
energieadviseur. Deze deskundige 
komt thuis langs, neemt de woning 
op en berekent hoeveel energie er 
nodig is voor verwarming, warm 
water, ventilatie en koeling van de 
woning en hoeveel van deze energie 
uit duurzame bronnen komt. Vervol-
gens wordt het energielabel vastge-
steld en definitief geregistreerd. Het 
energielabel is 10 jaar geldig vanaf 
de registratiedatum.

Hoe energiezuinig zijn woningen 
in de gemeente Aalsmeer?

Street Winter Games 
voor jongeren
Aalsmeer - Op woensdag 24 februari 
organiseert Team Sportservice Street 
Winter Games voor jongeren van 13 
tot en met 17 jaar in Aalsmeer. Op 

het programma staan kickboksen, 
streethandbal, panna voetbal, graffiti 
spuiten en 3-3 basketbal. Voor 
jongeren de mogelijkheid om lekker 
te sporten en samen te zijn met leef-
tijdsgenoten. De activiteit is lock-
downproof én gratis. De Street 
Winter Games vinden plaats op het 

terrein bij sporthal De Bloemhof aan 
de Hornweg en zijn van 14.00 tot 
15.00 uur. Vooraf inschrijven is 
verplicht en kan alleen via www.
noordhollandactief.nl Voor meer 
informatie kan een mail gestuurd 
worden naar René Romeijn via 
rromeijn@teamsportservice.nl.
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Wilt u liever digitaal bezwaar maken? 
Dan kan dit via www.aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor 
moet u wel over een elektronische handtekening (DigiD) be-
schikken. Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl, de 
folder “Bezwaarschrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar 
in de publiekshal van het gemeentehuis.

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING 
PERSOONSLIJST

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

Geslachtsnaam  Voorletters Geboorte- Datum 
  datum voornemen

Tabares Osorno A.A. 06-03-2010 05-02-2021

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

FAIRTRADEWEEK 

Als Fairtrade gemeente streven 
we naar een wereld waarin ie-
dereen een kans op ontwikke-
ling krijgt. Door te zorgen voor 
meer eerlijke handel, stellen wij boeren en producenten in 
ontwikkelingslanden in staat om zelf hun levensomstandig-
heden te verbeteren en te bouwen aan een toekomst voor 
hun bedrijf, hun familie en hun omgeving. Wij danken de 
Werkgroep Fairtrade Aalsmeer hartelijk voor hun continue 
inzet en bijdrage hier aan. Meer informatie is te vinden op: 
www.fairtradegemeenteaalsmeer.nl.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

RECTIFICATIE (AANVRAAG ONTVANGEN)
- Dorpsstraat 89, 1431 CB, (Z21-001730), (Omgevingsver-

gunning, Aanvraag ontvangen) het aanleggen van een 
in- en uitrit en het realiseren van een terrasoverkapping. 
Toelichting: Tijdens de behandeling van de aanvraag is 
gebleken dat de omschrijving, zoals eerder gepubliceerd, 
niet volledig was

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.
-  Lisdoddestraat 58, 1433 WH, (Z21-010914), het plaatsen 

van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 
-  Uiterweg kad. perceel H nr 4434, (Z21-010263), het wijzi-

gen van de bestemming en verplaatsen van een woonark 
-  Stommeerkade kad. perceel C nr. 7001, (Z21-010235), het 

aanleggen van 6 in- en uitritten van en naar het dijkli-
chaam, het aanbrengen van een duiker en drie uitstroom-
bakken, het tijdelijk dempen van water en het graven van 
en toevoegen van extra water 

-  Hugo de Vriesstraat 54, 1431 KC, (Z21-009947), het aanleg-
gen van een in- en uitrit 

-  Baanvak 38, 1431 LK, (Z21-009879), het plaatsen van een 
dakkapel aan de voorzijde van de woning 

-  Braziliëlaan 4 (kad. perceel nrs. G 9840, 9759 en 9842) in 
Aalsmeer, (Z21-009383), het bouwen van een nieuwe be-
drijfsruimte 

-  Uiterweg 377 ws7, 1431 AL, (Z21-009320), het legaliseren 
van een reeds aanwezig botenhuis 

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:
-  Bouwplan Vrouwentroost, Kudelstaartseweg (kad.perceel 

D3226, D3227 en D3228), (Z20-090136), het bouwen van 
5 vrijstaande woningen en 1 twee-onder-een-kapwoning 
(project Vrouwentroost). Verzonden: 02 februari 2021

-  Burgemeester Brouwerweg t.h.v. kad. perceel B nr 6071 en 
Oosteinderweg t.h.v. kad. perceel B nr. 4938, (Z20-086101), 
het kappen van 3 bomen i.v.m. dijkverbetering Hogedijk. 
Verzonden: 01 februari 2021

 
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, 
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 

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 COVID19
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
Vanaf dinsdag 24 maart worden maximaal vier klanten tege-
lijkertijd toegelaten op de milieustraat. Meerlanden vraagt 
mensen alleen met volle vrachten te komen, rekening te 
houden met extra wachttijden en de instructies van hun me-
dewerkers op te volgen. Medewerkers zullen bezoekers at-
tenderen voldoende afstand te houden. Voor alle informatie 
over de dienstverlening van Meerlanden, kunt u terecht op: 
www.meerlanden.nl/coronavirus.

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

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 griffi  e via griffi  e@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-
387584/387660 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

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De offi  ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een 
wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze 
rubriek staan offi  ciële mededelingen en bekendmakingen 
die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u 
de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt 
indienen. U kunt de offi  ciële mededelingen en bekendma-
kingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

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

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking 
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending 
ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Hand-
having, 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 mede-
werker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over 
bouwen en vergunningen. Op grond van artikel 8:1 Algeme-
ne 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 schrif-
telijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbe-
sluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt 
ingediend bij burgemeester en wethouders van de ge-
meente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene 
die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene 
die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan 
contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen 
en Handhaving via tel. 020-5404911.

deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
-  Ophelialaan 235, 1431 HH, (Z20-059588), het realiseren 

van een aanbouw, een dakopbouw en een dakkapel aan 
de voorzijde van de woning. Verzonden: 03 februari 2021

-  Oosteinderweg 331, 1432 AX, (Z20-072671), het vervan-
gen van de bestaande woning. Verzonden: 01 februari 
2021

-  Oosteinderweg 313, 1432 AW, (Z20-079078), het verplaat-
sen van de in- en uitrit naar de rechterkant van het perceel. 
Verzonden: 02 februari 2021

-  Kas 22, 1431 LX, (Z20-084490), het vervangen van een 
houten kozijn aan de achterzijde door een aluminium 
kozijn, het uitbreiden van bestaand dakterras en plaatsen 
van hekwerk. Verzonden: 02 februari 2021

EVENEMENTEN

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

COLLECTES

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

TER INZAGE:

t/m 26-02-21 Bestemmingsplan Fort Kudelstaart met 
daarop betrekking hebbende stukken (Z20-
029892)

t/m 05-03-21 De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de 
bijbehorende stukken m.b.t. brandveilig ge-
bruik van Flower Tower, Japanlaan 9, 1432 
DK (Z20-078270)

t/m 11-03-21 Het ontwerpwijzigingsplan ‘Schinkelpolder – 
Oosteinderweg naast 519’ met de daarop be-
trekking hebbende stukken (Z20-069090)

t/m 12-03-21 Ontwerpomgevingsvergunning Andorra-
weg 1 Aalsmeer (Z20-029478) met de daar-
bij behorende stukken

t/m 19-03-21 Ontwerp omgevingsvergunning Verleng-
de Molenvlietweg Aalsmeer en ontwerpbe-
sluit hogere grenswaarden geluid Aalsmeer-
derweg 8,10 en 14 met de daarbij behoren-
de stukken (Z20-002569)

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 offi  ciële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer 

worden gepubliceerd op: www.offi  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 ‘Offi  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 desbetreff 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 offi  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.

BEWAAR OUDE KLEDING THUIS

Omdat er door het coronavirus wereldwijd geen afzet is, moet 
al het ingezamelde textiel door de verwerker worden opgesla-
gen. Deze opslagruimte is niet oneindig en de kwaliteit van het 
textiel wordt slechter als het opgeslagen wordt. Daarom doet 
de gemeente Aalsmeer een beroep op u:
- Bewaar uw kleding voorlopig thuis;
- Leg geen zakken naast een overvolle container;
- Gooi geen textiel bij het restafval.
Hartelijk dank voor uw medewerking en begrip.

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 
maken voor een één op één gesprek. Neemt u telefonisch con-
tact 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

Pensik A.J. 16-10-1969 03-02-2021

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.
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Kudelstaart - Carnavalsvereniging 
De Pretpeurders is halverwege jaren 
zestig van de vorige eeuw opgericht 
door de Kudelstaartse pastoor Van 
Dijk. Hij beoogde het carnaval een 
feest en ontmoetingsplaats te laten 
zijn voor jong en oud in Kudelstaart 
en omstreken. Vanuit die gedachte 
zijn De Pretpeurders meer dan alleen 
een carnavalsvereniging. De Raad 
van Elf en aanhang zijn gedurende 
het hele jaar op diverse fronten 
actief. Zo organiseert de vereniging 
onder andere de Feestweek Kudel-
staart en de jaarlijkse Sinterklaasin-
tocht. Het belangrijkste feest blijft 
natuurlijk het carnaval, dat door de 
jaren heen tot een van de grootste in 
de wijde omgeving is uitgegroeid. 
Hoogtepunten zijn het Prinsenbal op 
zaterdagavond en de grote optocht 
op zondagmiddag, maar ook andere 
onderdelen als het kindercarnaval, 
het Seniorenbal en de maandag-
feestavond mogen op een flinke 
belangstelling rekenen.

Storm, regen en corona
Het motto van de vereniging keert 
terug in het refrein van het Pretpeur-
ders-lied: ‘Of je nou heel jong bent of 
hoogbejaard, het is weer carnaval in 
Kudelstaart’. Komend weekend zou in 
het tot Poelgilderdam omgetoverde 
dorp weer ‘dik’ carnaval gevierd 
worden. Er werd volop naar uitge-
keken, mede omdat vorig jaar 
februari nog wel (kinder)carnaval is 
gevierd, maar het hoogtepunt, de 
grote optocht door de straten van 

Kudelstaart, geen doorgang kon 
vinden vanwege de storm. Het jaar 
daarvoor (2018) werkte het weer ook 
niet mee. Het werd een ‘kletsnatte’ 
grote optocht. Dit jaar ook geen 
feesten in de Dorpstaveerne en geen 
optochten. Het weer is dit keer niet 
de boosdoener, maar het coronavirus 
heeft Nederland nog in z’n greep.
Maar, de Pretpeurders laten zich dit 
feestje natuurlijk niet helemaal 
ontnemen. Het is tot slot komend 
weekend eindelijk weer carnaval. 
Helaas dit jaar niet stampend en 
zingend in de Dorpstaverne, maar 
gezellig virtueel bij iedereen in de 
huiskamer. 

Quiz via Radio Aalsmeer
Op zaterdagavond 13 februari om 
20.00 uur organiseren de Pretpeur-
ders de eerste en nu al legendarische 
Pretpeurders Carnavalsquiz, boor-
devol leuke, rare, maffe en interes-
sante vragen. In samenwerking met 
Bass 4 Events is er een prachtig 
podium neergezet en wordt de quiz 
uitgezonden op het tv-kanaal van 
Radio Aalsmeer. Lekker voor de tele-
visie meedoen aan de quiz, die 
gepresenteerd wordt door onze Prins 
Carnaval Richard de Eerst. Uiteraard 
is een leuke rode neus, gekke hoed 
of een echte verkleedpartij bij deze 
quiz wel een must, want er is ook een 
Zoom-sessie waarin gezellig gefeest 
wordt. 

Fruitbakjes en Carnavals Bingo
Natuurlijk worden de oudere en 

Toch gezellig (online) carnaval 
met de Pretpeurders

Carnaval in Poelgilderdam. 

Foto’s: www.kicksfotos.nl

zieke inwoners van Poelgilderdam 
niet vergeten. Op zondagochtend 
gaan leden van de Pretpeurders op 
gepaste afstand de welbekende 125 
fruitbakjes rondbrengen in het dorp. 
Op zondagmiddag 14 februari wordt 
het daarna een feest voor jong-en-
oud met om 16.00 uur de Carnavals 
Bingo in samenwerking met Beatle 
van Café Op de Hoek. Herken het 
nummer, streep je bingokaart af en 
loop gezellig verkleed mee in de 
digitale polonaise.
 
Jubileumjaar
Op woensdagmiddag sluiten de 
leden van de Pretpeurders deze fees-
telijke dagen af en brengt de prins 
de sleutel weer terug naar de burge-
meester. Maar niet voor lang, op 11 
november 2021 wordt de sleutel 
weer opgehaald voor de start van 
een mooi en extra feestelijk en 
speciaal carnavals jaar. De Pretpeur-
ders viert dan haar jubileumjaar en 
gaat flink uitpakken. Hopelijk is alles 
dan weer normaal, hossen, polo-
naise, elf zoenen van de prinsessen, 
elf zoenen van de prins en natuurlijk 
gewoon lekker feesten!

Mondmasker
Wist je overigens dat je dit jaar een 
echt Pretpeurders collectors item 
kunt bemachtigen? Het Pretpeurders 
mondkapje, of geheel aansluitend 
bij de carnaval, het Pretpeurders 
mondmasker. Het Pretpeurders 
mondmasker is verkrijgbaar voor 
7,50 euro. Voor die prijs loop je er 
supergezellig bij en steun je ook nog 
de activiteiten van de carnavalsver-
eniging (Beachvolleybal, Sint 
Maarten, Sinterklaas, etc.), die hope-
lijk in het loop van het jaar weer 
doorgang kunnen vinden, al dan niet 
aangepast aan de op dat moment 
geldende regels.
 
Informatie en inschrijven
Ga voor alle informatie over de 
komende activiteiten, inschrijven en 
het kopen van het meest fantasti-
sche mondmasker van het jaar naar 
de Facebookpagina of volg de 
Pretpeurders op Instagram.
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Door Ben de Leur

Aalsmeer - Afgelopen vrijdag was 
alweer de twintigste ronde van de 
online jeugdschaakcompetitie bij 
AAS. Chia-Chia tegen Christiaan was 
een Russische verdediging, die door 
Christiaan apart behandeld werd, 
maar waardoor Chia-Chia de draad 
kwijt raakte en een stuk verloor. 
Zwart speelde het daarna sterk en 
won overtuigend. Luuk V tegen 
Marien was een soort Weens, waarbij 
beide spelers niet geheel foutloos 
waren, maar wit weer handig aan het 
langste eind trok. Merlijn tegen 
David was een Italiaans 4 paarden-
spel, waar na de opening er nogal 
wat foutjes werden gemaakt. Maar 
Merlijn maakte er minder en won 
dus. Robert tegen Pieter was de klas-
sieke variant van het 2 Paardenspel. 
Robert kreeg al snel wat materiaal- 
en stellingvoordeel en schoof dit 

heel goed uit. Bryan was uitgeloot en 
Daria heeft een time-out. Kijk voor 
uitslagen en standen op: www.aas.
leisb.nl

Uitslag ronde 20:
Luuk V - Marien:  1-0
Chia-Chia - Christiaan:  0-1
Robert - Pieter:  1-0
Merlijn - David:  1-0

De draad kwijt tijdens de 20e 
ronde jeugdschaakcompetitie

De jeugdschaakcompetitie in betere 

tijden (voor corona).

Aalsmeer - “Afgelopen zondag 7 
februari hebben we super veel 
sneeuwplezier gehad. Samen met 
onze ouders, Rolf en Monique, en 
onze oom Eric hebben we zelf een 
mooi eigen sneeuwfort gemaakt 

voor ons huis! We hopen dat het nog 
even lekker blijft staan de komende 
dagen, zodat we lekker kunnen 
spelen in onze straat”, aldus Guus 
(10) en Maud (7) uit de Rietgorsstraat 
in de Hornmeer.

Sneeuwfort in Rietgorsstraat

Aalsmeer – Helaas kan de Werk-
schuit volgende week nog niet open. 
De cursussen voor volwassenen en 
kinderen zijn uitgesteld tot maart. Juf 
Annefie van het tekenatelier voor 

kinderen had zich er zo op verheugd 
om weer nieuwe, kleurrijke teke-
ningen met haar leerlingen te 
maken. Omdat dit zo’n bijzondere 
tijd is, heeft juf Annefie bedacht een 

Kindertekeningen in coronatijd 
bundelen in een boekje

Aalsmeer - Op IKC Triade werd 
tijdens de lockdownperiode hard 
gewerkt tijdens het afstandsonder-
wijs. In alle groepen was de leer-
kracht de hele dag aanwezig via 
Google Meet en werden er lessen 
gegeven, konden de leerlingen 

instructievideo’s bekijken, maar 
waren er ook beweegchallenges, 
speurtochten en klassenwande-
lingen op afstand: deze maatregel 
bracht veel mooie, nieuwe en inno-
vatieve ideeën bij leerlingen en leer-
krachten! Groep 3 bracht ook een 

Afstandsonderwijs op de Triade

challenge: ‘klusjes in huis’. Om 
punten te verdienen, konden 
kinderen klusjes doen in huis en dit 
met een foto aan de juf laten zien. 
Variërend van ‘helpen met de afwas’ 
tot ‘ontbijtje maken voor papa of 
mama’ en ‘spelen met de hond’, alles 
om punten te verdienen en thuis 
goed te helpen in en om het huis. 
Degene met de meeste punten heeft 
op de eerste fysieke schooldag van 
2021 een mooi kleurpakket 
gekregen. Naast deze challenge was 
er ook het ‘raad-de-slaapkamer-spel’: 
met foto’s werd een kamer centraal 
gesteld, waarbij iedereen kon raden 
van wie deze was. In de middag werd 
met een heuse zelfgemaakte vlog 
onthuld van wie de kamer was. 

Ondanks deze leuke thuiswerkop-
drachten zijn alle leerkrachten en 
leerlingen bovenal erg blij dat de 
school afgelopen maandag 8 februari 
weer open mocht voor fysiek onder-
wijs, er gaat niets boven elkaar weer 
de hele dag ‘live’ te zien! 

boekje te gaan maken met kinderte-
keningen over deze periode. Femke 
(8 jaar) maakte al mooie tekeningen 
over de corona-tijd met hierop de 
avondklok, een zelfportret met 
mondkapje en een meisje met een 
coronakapsel. Juf Annefie vraagt nu 
aan alle kinderen in Aalsmeer of zij 
thuis ook een tekening willen maken 
over een van deze onderwerpen, 
maar ander thema’s zijn ook welkom: 
Denk aan thuiswerken, grootouders 
missen, het vaccin en onder andere 
als een vogel willen vliegen naar een 
veilig land. Juf Annefie hoopt op 
mooie tekeningen. De tekeningen 
van de jonge talenten in Aalsmeer 
over deze bijzondere tijd worden 
vervolgens samengebracht in een 
boekje. Aan de kinderen wordt 
gevraagd de tekening mee te 
nemen/af te geven als in maart de 
Werkschuit weer open mag. Een foto 
van de tekening sturen mag ook: 
annefie87@hotmail.com

Aalsmeer –  Ondanks alle corona-
maatregelen wordt er nog steeds 
radio gemaakt. Maar hoe gaat dat 
dan? Hoe doe je dat met gasten in je 
programma? Hoe komen de 
programmamakers deze corona-
tijden door? Esther Sparnaaij praat 
tijdens haar programma ‘Echt Esther’ 
in de studio met collega Sem van 
Hest. En samen bellen ze met 
verschillende radiocollega’s over het 
afgelopen jaar. Als je zelf een 
bijzonder verhaal hebt over jouw 
werk in coronatijd, dan is Esther daar 
ook benieuwd naar. Mail deze dan 
naar esther@radioaalsmeer.nl  

Winterse liefde bij Sem
Zondag is het Valentijnsdag, dus kan 
het niet anders dan dat ‘Sem op 
Zaterdag’ in het teken van alle 
vormen van de liefde staat. Uit 
diverse windstreken worden melo-
dieën met dit thema de ether inge-
stuurd, gevarieerd in stijlen zoals 
Sem dat altijd tracht te realiseren. 
Wel met een toepasselijk winter-
sausje, dat uiteraard ook!

Marije Klaassen op herhaling
De coronamaatregelen zorgen er 

nog steeds voor dat de programma-
makers van de Aalsmeerse talkshow 
‘Door de Mangel’ gedwongen zijn 
uitzendingen te herhalen. Komende 
maandag 15 februari om 19.00 uur 
zal de 279e aflevering, die eerder is 
uitgezonden op 30 december 2019, 
te beluisteren zijn. In die uitzending 
was Marije Klaassen te gast. Ze is 
adjunct directeur van de Oosteinder-
school, jonge moeder en groot spel-
letjesfanaat. Hoe kijkt zij tegen het 
onderwijs aan en van welke muziek 
houdt ze? 

Opera en symfonie
Medio februari is de periode van de 
romantiek. Voor de samenstellers van 
‘Intermezzo’ reden om deze keer te 
kiezen voor componisten uit deze 
gelijknamige tijd. Sem van Hest gaat 
deze keer werken van vooral Russi-
sche en Italiaanse componisten ten 
gehore brengen. Van balletmuziek, 
opera en symfonie zullen de fraaie 
klanken maandagavond 15 februari 
tussen 21.00 en 23.00 uur bij Radio 
Aalsmeer te horen zijn.

In gesprek met burgemeester
Woensdagavond 17 februari om 

Burgemeester, romantiek en 
‘corona’ bij Radio Aalsmeer

Burgemeester maandag te gast in 

‘Radio Aalsmeer Politiek’.

19.00 uur gaan Erik Kreike en Sem 
van Hest in gesprek met burge-
meester Gido Oude Kotte in hun 
programma ‘Radio Aalsmeer Politiek’. 
De problematieken met betrekking 
tot corona, de ervaringen van het 
College met de opvolging van de 
maatregelen en daarnaast het 
‘gewoon’ besturen van de gemeente 
zullen ongetwijfeld aan bod komen.
Vragen voor de burgemeester? Mail 
naar sem@radioaalsmeer.nl of bel 
tijdens de uitzending tussen 19.00 en 
20.00 met de studio: 0297-325858.

Ook op televisie 
Radio Aalsmeer is te beluisteren via 
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de 
kabel, digitaal radiokanaal 868 
(Caiway) en via de website www.
radioaalsmeer.nl. Te bekijken via 
kanaal 12 van Caiway, kanaal 1389 
van KPN/XS4ALL/Telfort of radioaals-
meer.nl/tv. 

Aalsmeer - Niet alleen wordt gewerkt 
aan rotondes op de Burgemeester 
Kasteleinweg bij de Aalsmeerderdijk 
en de Dorpsstraat, ook is een 
aanvang gemaakt met de realisatie 
van een rotonde bij de Burgemeester 
Hoffscholteweg. Net als bij de Aals-
meerderdijk en de Dorpsstraat gaat 
de bus door het midden van de 
rotonde rijden. Verder wordt de krui-
sing met de Stommeerkade aange-
pakt. De twee laatst genoemde werk-
zaamheden duren tot en met 12 
februari, maar vanwege de vorst 
wordt waarschijnlijk deze streef-
datum niet gehaald. Voor de rotondes 

bij de Aalsmeerderdijk en de Dorps-
straat is de planning eind maart klaar. 
Voor het verkeer in beide richtingen 
is één rijstrook beschikbaar. Vanaf 
volgende week gaat ook gestart 
worden met het herinrichten van de 
rotonde bij de Ophelialaan. Verkeer 
gaat omgeleid worden via de J.C. 
Mensinglaan en de Stommeerweg. 
Voor fietsers en voetgangers blijft het 
mogelijk om de Ophelialaan over te 
steken. Deze werkzaamheden duren 
tot eind maart. Na 1 mei wordt 
begonnen met de aanleg van de 
rotonde op de kruising met de Van 
Cleeffkade en de Oosteinderweg.

Aanleg rotondes in volle gang
Werkzaamheden voor rotonde bij de Burgemeester Hoffscholteweg.
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. Brits hoofddeksel; 7. hoenderachtige vogel;
12. versleten lap; 13. kamerplant; 14. deel van een dag; 15.
grote kledingmaat (afk.); 17. een eik van schors ontdoen;
19. knaagdiertje; 21. heden; 22. flinke klap; 24. scheiding
tussen rassen; 27. sluw dier; 28. nobel; 30. familielid; 31.
Engels bier; 32. liedje; 33. u edele (afk.); 35. zich niet goed
voelend; 37. godin van het onheil; 38. reiskoets; 41. ooghol-
te; 42. onlangs; 44. bundel graanhalmen; 46. frisdrank; 47.
familietwist; 48. afzet voor een sprong; 49. drietal muzikan-
ten; 50. reputatie (roem); 52. deel van een camera; 54.
hevige storm; 56. alcoholische drank; 58. leuning van een
schip; 61. glansverf; 62. bepaalde speelkaart; 64. harde
duw; 65. rivier in Oostenrijk; 67. aardkluit; 68. rivier in
Utrecht; 70. schoolvak; 72. priem; 73. vakbekwaam; 76.
steen; 77. barium (scheik. afk.); 78. zangvogel; 79. zwem-
vogel; 81. lidwoord; 82. oceaan; 83. Arabische vorst; 84.
familielid; 86. bij iemand blijven slapen; 87. prehistorisch
tijdvak.

Verticaal 1. plaats in Noord-Brabant; 2. laatstleden (afk.);
3. vragend voornaamwoord; 4. groot zeezoogdier; 5. deel
van fietsverlichting; 6. telwoord; 7. lastdier; 8. zeer hoor-
baar; 9. zoen; 10. ondernemingsraad (afk.); 11. deel van
gelaat; 16. zuinige verlichting; 18. dopingmiddel; 20. nacht-
roofvogel; 21. kloosterzuster; 23. petroleum; 25. smal en
tenger; 26. schor; 27. deel van het been; 29. jokkebrok; 32.
loterijbriefje; 34. beeldplaatje; 36. plaats in Noord-Brabant;
37. paling; 39. water bij Amsterdam; 40. veldgewas; 42.
schaakstuk; 43. geheim agent; 45. familie (afk.); 46. hals-
boord; 51. binnenvaartuig; 53. namaak; 54. oudejaars lek-
kernij; 55. schoollokaal; 56. weerkundig verschijnsel; 57.
ontkenning; 59. land in Azië; 60. na aan het hart (bemind);
62. liegen; 63. scheepvaart bedrijf; 66. bladgroente; 67.
kookgerei; 69. Chinese vermicelli; 71. reanimatieapparaat
(afk.); 73. telwoord; 74. statenbond (liga); 75. wildebeest;
78. bezit van een boer; 80. droog en kaal; 82. zaliger
gedachtenis (afk.); 85. meterton (afk.).

De prijs die te winnen is 
met deze puzzel wordt 

u aangeboden door
Drogisterij v.d. Zwaard,

Zijdstraat 16-18 Aalsmeer.
Lekker puzzelen voor een

luxe goodiebox van
Mooi van der Zwaard.

Mail de oplossing voor 
dinsdag16 februari 2021 

16.00 uur naar:
puzzelaalsmeer@meerbode.nl

voorzien van uw naam, 
telefoonnummer en e-mailadres.

De winnaar ontvangt bericht via 
de e-mail en kan de gewonnen 

goodiebox afhalen bij 
Drogisterij van der Zwaard, 

onder vermelding van 
zijn of haar naam.

Zijdstraat 16-18 Aalsmeer
Tel. (0297) 324207

Aalsmeer - Een overheerlijk vers 
ontbijt in combinatie met een prach-
tige bos bloemen bestellen voor je 
geliefde, moeder, vader, vriend of 
vriendin? Dat kan nu via www.
mullerbanket.nl/valentijn. Speciaal 
voor de dag van de liefde hebben 
banketbakkerij Müller en House of 
Seasons een liefdevol pakket samen-
gesteld! Juist nu in deze tijd is het 
extra belangrijk om elkaar extra 
liefde te geven en hoe kan dat nu 
mooier dan door een lokale samen-
werking? De bezorging zal met liefde 
worden verzorgd door de, speciaal 
voor deze dag in het leven geroepen, 
Love bus van The Express Company. 
Een nieuwe koeriersdienst in Aals-
meer die zich zal gaan richten op 
lokaal en interlokaal transport en die 
op 14 februari 2021 officieel van start 
gaat.

Mooie initiatieven
Sven Müller van banketbakkerij 
Müller en Chantal de Vos van House 
of Seasons by Aviflora: “Wij vinden 
het juist in deze tijden van belang 
om elkaar lokaal te blijven steunen 
met mooie initiatieven door leuke 

samenwerkingen en ieder in te 
zetten op de eigen kwaliteit. Daarbij 
is in onze lokale samenwerking The 
Express Company een mooie toevoe-
ging, die de kwaliteit heeft in de 
algehele bezorging passend bij onze 
bedrijven.” 
Remco Hoebeke en Jordy The van 
The Express Company: “Wij kennen 
Sven en Chantal al een aantal jaren 
en zijn blij met deze samenwerking, 
waardoor wij ons nieuwe bedrijf 
gelijk op een mooie manier kunnen 
presenteren aan Aalsmeer en omge-
ving. Wij kijken er dan ook naar uit 
om de pakketten met de juiste zorg, 
volgens de huidige normen, bij 
iedereen af te leveren.”

Bestel snel! 
Een heerlijk ontbijt met prachtige 
bloemen. Lokaal besteld en met 
liefde bezorgd. Juist in deze tijd de 
perfecte oplossing, te bestellen 
vanuit huis en bezorgd op het 
gewenste adres! Een ideaal initiatief 
voor iedereen die niet de deur uit wil 
of kan. Bestellen kan nog tot het 
einde van deze donderdag 11 
februari: tot 23.59 uur. 

Lokale bedrijven bundelen 
krachten voor Valentijnsdag

Hartverwarmende actie voor de 
zorg van Lionsclub Ophelia

Aalsmeer – In het kader van Valen-
tijnsdag aanstaande zondag 14 
februari hebben de dames van Lions-
club Aalsmeer Ophelia een hartver-
warmende actie gehouden voor de 
zorgmedewerkers van het Kloos-
terhof, Rozenholm en Zorgcentrum 
Aalsmeer. Van deze medewerkers is 
het afgelopen jaar veel gevraagd. 
Hun werk werd door de corona-
pandemie zowel psychisch als licha-
melijk stukken zwaarder. Al die tijd 
hebben zij zich desondanks tot het 
uiterste ingezet en met veel liefde 
voor de bewoners gezorgd. Lions-
club Aalsmeer Ophelia vond dat al 
die medewerkers een hart onder de 
riem verdienden en bedacht een 
geweldige actie. Door wijn te 
verkopen in de december maand 
werd een mooi bedrag bijeen 
gehaald. Met dit bedrag konden 
tegen uiterst gunstige voorwaarden 
420 chocolade harten aangekocht 
worden met daarop de tekst : Jullie 
zijn top! Deze harten zijn afgelopen 
maandag 8 februari afgeleverd bij de 
zorgcentra en worden deze week 
uitgedeeld aan de medewerkers. Zo 
weten medewerkers dat hun werk 
zeer gewaardeerd wordt door al die 
mensen die de actie gesteund 
hebben. Een fijn positief gebaar in 
deze moeilijke tijd! 
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Door Janna van Zon

Aalsmeer - De opzet van ZAAI is star-
tende ondernemers een coachtraject 
aan te bieden dat wordt gefinancierd 
door de gemeente en de Rabobank. 
In zes maanden tijd maken master-
classes, plenaire coach sessies, inter-
visie bijeenkomsten, mentor-panel 
avonden, één op één coach-sessies 
met Zaai-coach Anja de Die, plus het 
kiezen van een buddy (een sparring-
partner) deel uit van het totale 
traject. Het ontstane onderlinge 
contact zorgt voor verbinding op een 
langere termijn. Het vergroten van 
het netwerk is één van de belang-
rijkste doelen. Daarbij horen het 
beantwoorden van praktische vragen 
en het aandragen vele nuttige 
suggesties.  

Aalsmeers platform
De afgelopen jaren is gebleken dat 
Zaai startende ondernemers een 
belangrijk podium heeft geboden 
om hun onderneming te laten 
groeien tot een bloeiend bedrijf. 

Inmiddels is er ook een platform 
gerealiseerd dat de zichtbaarheid 
van ondernemers sterk heeft 
vergroot. Het front van Aalsmeerse 
ondernemers is in kaart gebracht, 
waardoor het vinden of aanbieden 
van de juiste expertise op allerlei 
gebied vrij eenvoudig geworden is. 
Hiervan kan de hele Aalsmeerse 
samenleving profiteren. 

Online bijeenkomsten
De vijfde editie Zaai heeft helaas 
door Covid 19 niet de gedroomde 
start zoals die van de voorgaande 
vier jaren. Projectorganisator Kirsten 
Verhoef heeft gelukkig een creatieve 
geest en zij bedacht een aantal alter-
natieven oplossingen waardoor de 
eerste kennismakingsbijeenkomst 
toch kon doorgaan. Daarnaast waren 
er allerlei andere ludieke activiteiten 
gepland om de Aalsmeerse onderne-
mers aan te tonen dat er veel begrip 
was voor de tegenslagen. Helaas 
moesten, vanwege de corona-maat-
regelen, al deze projecten voortijdig 
worden afgebroken. Toch heeft 

Organisator Kirsten Verhoef: 
“Zaai kijkt naar oplossingen”

Aalsmeer - Er zijn heel veel honden 
aangeschaft in deze corona-tijd. Deze 
honden hebben heel veel aandacht 
nodig en dat kan gelukkig ook nu de 
meeste mensen thuis werken. Maar 
hoe lekker is het als je je werk kunt 
afmaken zonder onderbrekingen? 
Rico Hondenuitlaatservice biedt 
naast de uitlaatservice nu ook 
opvang aan. Wel in huiselijke sfeer, 
het is geen pension. Dagopvang is ’s 
morgens brengen en einde van de 
middag weer halen. Er kan ook 
gebruik gemaakt worden van de 

haal- en breng service. Rico Honden-
uitlaatservice biedt tevens 24-uurs 
opvang, dan blijft uw hond een 
nachtje ‘logeren’.
Hoe leuk is het als u (met het gezin) 
een dagje, weekendje of langer weg 
wilt, dat uw hond ook een leuke 
dag(en) heeft? Lekker ravotten met 
andere honden. Er is een beperkt 
aantal plaatsen voor de opvang. 
Kijk op de website (www.ricohon-
denuitlaatservice.nl) voor meer infor-
matie of reserveer meteen een plekje 
via 06-54914288. 

Rico Hondenuitlaatservice 
biedt nu ook opvang aan

Aalsmeer – De afgelopen maanden 
zijn er veel hartverwarmende initia-
tieven geweest van zowel particu-
lieren, bedrijven en instanties om de 
Voedselbank Aalsmeer te onder-
steunen. Omdat de Voedselbank 
permanent behoefte heeft aan voed-
seldonaties is binnen de Lions Club 
Aalsmeer het initiatief genomen om 
hieraan haar steentje bij te dragen en 
daarmee ook de vrijwilligers van de 
Voedselbank een hart onder de riem 
te steken.

Opbrengst Wijnverkoopactie 
In de afgelopen kerstperiode zijn de 
leden van de Lions Club Aalsmeer aan 
de slag gegaan om aan familie, 
vrienden en bekenden wijn te 
verkopen. In samenwerking met De 
Wijnschuur in Nes a/d Amstel werden 
twee kwaliteitswijnen geselecteerd. 
Met z’n allen hebben de leden een 
groot aantal van die dozen wijn aan 

de man/vrouw gebracht met als resul-
taat een geweldige netto opbrengst 
van 2.500 euro. Dit bedrag gaat deels 
in brood en deels in ‘cash’ naar de 
Voedselbank ter dekking van 
onkosten en exploitatie. 

Samenwerking met Vooges
Gedurende tenminste een half jaar 
zullen de bij de Voedselbank aange-
sloten gezinnen wekelijks een heer-
lijke zak met Vooges krentenbollen in 
hun pakket vinden en met Pasen 
natuurlijk ook nog een smakelijk Paas-
brood!  Afgelopen vrijdag werd deze 
Lions donatie symbolisch aan de 
Voedselbank overhandigd. Voedsel-
bank Aalsmeer ondersteunt momen-
teel zo’n 30 huishoudens, dat zijn 
ongeveer 80 personen, met een weke-
lijks voedselpakket. De Voedselbank 
koopt in principe geen voedsel, maar 
verdeelt wat er over blijft en wil op die 
manier voedselverspilling tegengaan.

Lions Club steunt Voedselbank

Amstelland - Leden van de Biblio-
theek kunnen vanaf februari 2021 
online cursussen volgen via de 
Bibliotheek. Met online cursussen als 
Presenteren, Doelgericht werken, 
Goed met Geld of Kritisch denken 

kunnen zij leren en zich persoonlijk 
ontwikkelen. Gratis en op elk 
moment. Er is keuze uit meer dan 
160 online cursussen op het gebied 
van bijvoorbeeld communicatie, 
persoonlijke kracht, taal en commer-

Meer dan 160 online cursussen 
bij Bibliotheek Amstelland

Kirsten met de laatst gehouden 
online sessie de Zaailingen weer wat 
veerkracht gegeven en daar wordt 
nu verder op ingehaakt.

GrowthFactory 
Het netwerk van Kirsten lijkt onuit-
puttelijk. “Via Linkedin was er al 
contact met Robert Schulze van 
GrowthFactory en ook via anderen 
werd hij mij aangeraden. Robert is 
een bevlogen man die veel energie 
uitstraalt en dat is wat de Zaailingen 
nu nodig hebben. Zijn masterclass 
‘netwerken’ zal nu online worden 
gegeven. Ook Arno Jongman - een 
oud-Zaailing - zal begin maart de 
masterclass ‘sales’ online verzorgen. 
Ik weet zeker dat de Zaailingen op 
deze wijze veel interessante infor-
matie te horen krijgen die zij kunnen 
gebruiken voor de toekomst van hun 
bedrijf.”

Mentor-panelavond
Er is ook een grote kans dat de 
mentor-panelavond niet door kan 
gaan op de wijze waarop het voor-
gaande jaren is georganiseerd. 
Kirsten is bezig om het nu zo te orga-
niseren dat van maandag tot en met 
donderdagavond steeds een andere 
mentor op eigen locatie over zijn/
haar eigen specialisatie online met 
de Zaailingen in gesprek gaan. De 
vijfde editie Zaai is een uitdaging 
geworden, zo ook onder andere voor 
Kirsten. Zij laat echter zien dat er 
gezocht is naar ludieke oplossingen 
en deze ook gevonden zijn. Het is het 
mooiste voorbeeld dat een startende 
ondernemer zich kan wensen. 
Neem voor meer informatie over het 
Zaai coachtraject contact op met 
Kirsten Verhoef via 0297-366182 of 
via kirsten@syltsupport.nl 

Aalsmeer - Heeft u, tijdens deze lock-
down, iets nodig uit de Wereldwinkel? 
Fairtrade koffie, thee, chocolade, wijn 
of bent u op zoek naar een leuk 
cadeau? Stuur een mail naar wereld-
winkel@live.nl of bel/app even naar 
Karin de Veij: 06-83655115. De vrijwil-
ligers van de Wereldwinkel staan voor 
u klaar en denken graag met u mee. 

Fairtrade webshop
U kunt ook online shoppen via 
www.fairtradewebshop.nl. In deze 
webshop is het hele assortiment fair-

trade levensmiddelen én een deel van 
de cadeauartikelen en wenskaarten te 
bestellen. Laat het thuisbezorgen via 
PostNL óf kies voor afhalen (zonder 
extra kosten) bij het afhaalpunt in de 
Wereldwinkel in de Zijdstraat. Tijdens 
de lockdown is het afhaalpunt in de 
Wereldwinkel geopend op maandag-, 
woensdag- en vrijdagmiddag van 
13.00 tot 16.00 uur. Bij het afhaalpunt 
kunt u bestellingen ophalen en 
betalen via pin. Uiteraard met inacht-
neming van de volgende regels: Blijf 
thuis bij klachten, kom alleen, houd 1,5 

Afhaalpunt Wereldwinkel drie 
middagen per week geopend

meter afstand en draag een 
mondkapje.

Fairtrade, juist nu!
Iedere aankoop (groot en klein) telt. Zo 
helpt u de leveranciers en produ-
centen van de Wereldwinkels om over-
eind te blijven in deze nare tijden. Het 
zijn onzekere tijden, voor iedereen. 
Toch laten deze tijden zien dat we alle-
maal met elkaar zijn verbonden. Niet 
alleen hier, maar over de hele wereld. 
Ook boeren en arbeiders wereldwijd 
maken zich grote zorgen over hun 
gezondheid en hun inkomen. Extra 
zorgelijk is dat in die landen het sociale 
vangnet en de medische zorg veel 
minder goed geregeld zijn of soms 
zelfs afwezig zijn. Fairtrade kan juist nu 
helpen. Niet alleen door voorlichting, 
voorzorgsmaatregelen, financiële 
steun, maar ook door de directe band 
die er bestaat tussen de producent 
daar en de Wereldwinkels hier. Team 
Aalsmeer hoopt dat met de verkopen 
in de Wereldwinkel weer een bijdrage 
geleverd mag worden aan hun 
bestaansmogelijkheden. Doet u ook 
mee? Kijk voor alle informatie over 
bestellen en ophalen op 
www.wereldwinkelaalsmeer.nl

ciële vaardigheden. De cursussen zijn 
te volgen via de Bibliotheek op de 
leerplatforms van twee professionele 
aanbieders Soofos en Goodhabitz. 
Het stimuleren van ‘een leven lang 
ontwikkelen’ voor volwassenen is een 
belangrijke maatschappelijk taak van 
de Bibliotheek in de aankomende 
jaren. In deze pilot van een jaar 
wordt onderzocht hoe het aanbod 

van online cursussen zo goed moge-
lijk aansluit bij de wensen en 
behoeften van bibliotheekleden.
In de Bibliotheek kunnen leden al 
lang voor veel meer terecht dan 
alleen het lenen van boeken. Zo zijn 
er interessante en leuke activiteiten 
voor jong en oud en biedt de Biblio-
theek hulp bij informatie van de 
overheid. Ook wordt het digitale 

aanbod van de Bibliotheek steeds 
groter. Deze online cursussen zijn 
een mooie aanvulling op de 
duizenden e-books en luisterboeken, 
digitale tijdschriften en informatieda-
tabanken, zeker in deze coronatijd.
Alles over de gratis online cursussen 
is te vinden op de website van de 
Bibliotheek Amstelland: www.debi-
bliotheekamstelland.nl 

Ger Loogman (rechts) van de Lions Club Aalsmeer overhandigt de donatie 

symbolisch aan Koos Koelewijn (links) van de Voedselbank Aalsmeer onder toeziend 

oog van Jasper Engel van Bakkerij Vooges.
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BOB IN DE BOVENLANDEN

Aalsmeer - Zondag 7 februari. Er is vannacht een dik pak sneeuw 
gevallen. Een snerpend koude oostenwind weerhoudt me ervan om naar 
buiten te gaan. Alleen voor het verzorgen van mijn kippen moet ik de 
deur even uit. Onze glazen woonark is maar moeilijk warm te stoken bij 
deze wind. Naast het warme kacheltje op een kussen met plaid, kijk ik 
naar het Siberisch tafereel buiten.

Genadeloze winter
De lente, die al de eerste voorjaarstekenen toonde, maakt pas op de 
plaats. De winter slaat genadeloos toe. Mijn sneeuwklokjes al in bloei, zijn 
bedolven onder het mooie witte poeder. Het kan nog wel een week 
duren voordat zij hun fragiele bloemetjes weer kunnen tonen.
Als ik naar de elzenproppen met hun rode voorjaarsgloed kijk, zie ik dat 
ze beschermd zijn door een laagje sneeuw, een windstoot maakt hier 
helaas abrupt een einde aan. Ieder half uur komt er een strooiwagen met 
sneeuwschuiver langs. Enkele auto’s rijden voorzichtig voorbij. Dik inge-
pakte mensen wagen het om een wandeling te maken. Ouders met 
verkleumde kinderen op sleeën lopen gehaast langs. 

Verbloemende sneeuw
Op de Poel zijn woeste golven. Zolang de straffe oostenwind waait, die 
het water in beweging houdt, kan er geen ijslaag ontstaan.
Daarnaast biedt de Poel een trieste aanblik. Het water gaat naadloos over 
in wolken, een horizon is niet te zien, slechts een waas van jagend 
sneeuw. De teeltakkers en recreatie-eilanden aan de overkant van de Poel 
liggen naast elkaar, onder een betoverend onaangetaste sneeuwlaag. 
Dissonanten, de door mensen achtergelaten minder mooie spullen, zijn 
verdwenen onder sneeuwduinen. Sneeuw verbloemt op een wonder-
baarlijke manier.

Hongerige vogels
Een paar aalscholvers landen naast de ark, ze duiken onder water, er moet 
ook met dit weer voor eten gezorgd worden. Koolmeesjes, groenlingen, 
mussen en roodborstjes hangen aan de vetballen en bij het vogel-pinda-
kaas-huisje is het vandaag een drukte van belang. Twee kraaien die dage-
lijks hun portie kippenvoer halen, komen van een koude kermis thuis. 
Vanmorgen heb ik de voederbak van de kippen in het nachthok gezet, de 
kippen waren niet van plan om met 
dit koude weer naar buiten te gaan.
Eenden, koeten en waterkippen 
heb ik vandaag niet gezien. Zij 
zullen ongetwijfeld een luw plekje 
gevonden hebben voor deze 
winterdag. Het is bijna avond. De 
sneeuw blijft gestaag uit de hemel 
vallen. Ik steek een vuurpot in het 
grote windlicht buiten aan. Binnen 
branden de hele dag al kaarsjes. 
Net voordat ik de gordijnen dicht 
wil doen, landt er een ijsvogeltje op 
een besneeuwde dukdalf. 
Sneeuwreacties? 
bob@bovenlanden.nl

Sneeuwstorm

Door Janna van Zon

Aalsmeer - Je hoeft helemaal niet kerks 
te zijn en zelfs niet gelovig om de 
schoonheid van de Dorpskerk in ere te 
willen houden. De Dorpskerk kan toch 
gezien worden als een monumentaal 
gebouw dat door zijn lengte hoog 
boven de huizen uit toornt en daardoor 
een niet meer weg te denken gezichts-
bepalend baken is voor de gemeente 
Aalsmeer. Het vertrouwde beieren van 
de klokken op de zondagmorgen - 
wanneer gelovigen ter kerke gaan - en 
vrolijk luiden bij een feestelijk huwelijk 
of plechtig bij een treurige uitvaart, 
weinigen zullen deze traditie willen 
missen. Aalsmeer moet zuinig zijn op 
alle karakteristieke  monumenten waar-
onder ook de Dorpskerk valt.   

Adopteren van een lei
Omdat de leien op het dak van de 
Dorpskerk - na zo’n tachtig jaar weer 
en wind te hebben getrotseerd - nodig 
aan vernieuwing toe zijn, moesten er 
acties bedacht worden die geld 
opbrachten om de renovatie mogelijk 

te maken. Edoch, de corona-periode - 
voor velen een buitengewone tegen-
valler - zorgde voor een behoorlijke 
kink in de kabel. De jaarlijkse oliebol-
lenactie werd een taboe. Gelukkig 
werd er door de winkelier die op de 
kleintjes let meegedacht. Zo ontstond 
het plan om in de maand januari een 
statiegeld actie te houden. Mensen die 
hun lege flessen inleverden, konden 
dit doen ten gunste van de reparatie 
aan het dak. Er werd eind december 
een oproep gedaan in de Nieuwe 
Meerbode en deze bleek niet tegen 
dovemansoren gezegd. Ondanks dat 
veel mensen in deze tijd gebruik 
maken van het online boodschappen 
doen, bleek er toch ook nog gewoon 
gewinkeld te worden. En was men 
bereid om de actie steunen. Het aantal 
ingeleverde flessen bracht 224, 05 
euro op. Het bedrag werd in grote 
dank aanvaard. De actie is inmiddels 
afgelopen maar mocht u nu denken; ik 
wil wel een lei adopteren; dan kunt u 
alsnog een bijdrage storten op NL 08 
RABO 0300 142161 t.n.v. voogdij 
Hervormde Gemeente Aalsmeer. 

Geslaagde statiegeld-actie voor 
reparatie dak Dorpskerk

Aalsmeer - Lastige tijden vragen om 
creatieve oplossingen. Bij Van der 
Schilden Lingerie blijft gedacht 
worden in mogelijkheden. Zolang de 
winkels gesloten blijven, staat het 
team in de winkel klaar voor klanten 
om vragen te beantwoorden en 
bestellingen in orde te maken. Daar-
naast is het team druk bezig de 
winkel klaar te maken voor het 
moment dat ze weer open mag. 

Nieuwe collectie 
Inmiddels beginnen de nieuwe 
collecties lingerie, nacht -en 
badmode binnen te komen. Het 
team is razend enthousiast van de 
kleurige collectie en kan niet 
wachten om deze ‘live’ aan alle 
klanten te kunnen tonen. Tot het 
zover is wordt gezorgd voor een 
regelmatig wisselende etalage en 
laat Van der Schilden via social media 
graag zien wat ze in huis heeft. 
Volg Van der Schilden Lingerie dus 
op Facebook en Instagram om als 
eerste op de hoogte te zijn van 
aanbiedingen en nieuwe items!

Blij verrast
Het team is dankbaar voor alle lieve 
woorden, telefoontjes en bestel-
lingen die ze de afgelopen weken 

heeft mogen ontvangen. “In contact 
blijven met de klanten doet ons zo 
goed! Wij worden blij van het advi-
seren van klanten en samen op zoek 
gaan naar het juiste product. Inmid-
dels komen we via de whatsapp en 
videobellen gelukkig een heel eind”, 
aldus het team. Een ‘pas-tas’ om thuis 
te passen is ook een uitkomst. Zo kun 
je op je gemak even kijken en voelen 
hoe iets zit. Dus bel gerust, het team 
van Van der Schilden helpt en advi-
seert graag! 

Mammacare
Hoewel de winkel dicht is voor 
klanten mag Van der Schilden wel 
mammacare klanten in de winkel 
ontvangen op afspraak. Het 
aanmeten van borstprotheses valt 
onder de eerstelijnszorg en mag 
gewoon doorgaan, uiteraard met 
inachtneming van alle richtlijnen. 

Handen uit de mouwen 
Bij het horen van het nieuws dat de 
lockdown nog langer ging duren 
heeft het team besloten de handen 
uit de mouwen te steken en dus is 
deze week begonnen met een 
re-styling van de winkel. “De 
komende weken zullen voor ons 
omvliegen, des te sneller staan we 

Creatieve oplossingen bij Van 
der Schilden Lingerie

weer tegenover elkaar in de winkel.”
Als afsluiter een tip voor 14 februari: 
Verras je valentijn met mooie lingerie 
of een luxe herenshort en het samen 
thuiswerken wordt een stuk span-
nender! Van der Schilden Lingerie, 
Raadhuisplein 10 - Aalsmeer. 
Tel: 0297-327253 
Whatsapp: 06-83250222.
www.facebook.com/vanderschilden  
www.instagram.com/
vdschildenlingerie 

Aalsmeer – Alle gemeenten in Neder-
land moeten in 2050 aardgasvrij zijn. 
Dat is afgesproken in het nationale 
Klimaatakkoord. Aalsmeer wil in 2040 
al een aardgasvrije gemeente zijn en 
ontwikkelt daarvoor een plan; de 
Warmtevisie Aalsmeer. Inwoners van 
Aalsmeer en Kudelstaart krijgen de 
mogelijkheid om hierover mee te 
praten.
In de Warmtevisie gaat de gemeente 
in grote lijnen de verschillende 
mogelijkheden beschrijven om 
woningen per buurt op een aardgas-
vrije manier te verwarmen. Onder-
deel van de ontwikkeling van de 
warmtevisie is dat de gemeente met 
inwoners en ondernemers in gesprek 

gaat. Daarom is de gemeente onlangs 
een klankbordgroep van bewoners 
en ondernemers in Aalsmeer gestart. 
Daarnaast staat vanaf 8 februari een 
enquête online om de zorgen en 
wensen van Aalsmeerders te leren 
kennen. 

Enquête
De gemeente nodigt alle inwoners uit 
om via een enquête hun mening te 
geven over een aardgasvrij Aalsmeer. 
Dit gebeurt onder andere met 
displays op straat en via sociale 
media. Eind april organiseert de 
gemeente drie dorpsgesprekken over 
de warmtevisie. Ook daar kunnen alle 
inwoners hun vragen, zorgen en 

Praat mee over aardgasvrij 
Aalsmeer

Bekeuringen voor 
snelheidsduivels

ideeën kwijt. Wethouder Duurzaam-
heid Wilma Alink: “Het is belangrijk 
dat inwoners hun mening over de 
Warmtevisie in een vroeg stadium 
kunnen geven. Want uiteindelijk 
betekent een aardgasvrije gemeente 
nogal wat voor iedereen in Aalsmeer 
en Kudelstaart. Door in gesprek te 
gaan met bewoners  kunnen we met 
een plan komen waarin ook aandacht 
is voor de vragen, zorgen en ideeën 
van onze inwoners.” De enquête staat 
tot 28 februari online op: participatie.
aalsmeer.nl/projects/warmtevisie. 
Wilt u liever een papieren versie van 
de enquête invullen? Bel met de 
gemeente Aalsmeer (0297-387575) 
en dan krijgt u per post een exem-
plaar toegestuurd. Inleveren van de 
papieren versie kan uiterlijk tot 
24 februari, door deze toe te sturen: 
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, 
t.a.v.: A. van der Poel of langs te 
brengen in het Raadhuis op het 
Raadshuisplein 1. 

Inspraak en vaststelling
In juni wordt de concept Warmtevisie 
formeel ter inzage gelegd. Inwoners 
krijgen dan nogmaals de mogelijk-
heid suggesties en bezwaren in te 
dienen. Op deze inspraak volgt een 
formele reactie van het college van 
burgemeesters en wethouders en 
wordt het concept waar nodig aange-
past. Volgens planning wordt de 
aangepaste Warmtevisie in 
september aangeboden aan de 
gemeenteraad voor besluitvorming.

Aalsmeer - Op vrijdagavond 5 februari 
heeft de politie een korte snelheidscon-
trole gehouden op de Bachlaan. Er zijn 
twee processen-verbaal opgemaakt 
wegens het overschrijden van meer 
dan 30 kilometer van de geldende snel-

heid. De hoogst gemeten snelheid was 
102 kilometer per uur. Op de Bachlaan 
geldt een maximum snelheid van 50 
kilometer. Ook is op de Legmeerdijk 
een snelheidscontrole gehouden op 
het gedeelte in Aalsmeer waar tijdelijk 

de snelheid verlaagd is naar 50 kilo-
meter wegens werkzaamheden. Er zijn 
twee bekeuringen gegeven aan 
bestuurders voor meer dan 30 kilo-
meter overschrijding. Ook is een auto-
mobilist tot stoppen gemaand. De 
bestuurder passeerde de controlepost 
van de politie met een snelheid van 99 
kilometer per uur. Er is uiteraard proces-
verbaal opgemaakt.
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Aalsmeer - Normaal zijn het bestuur 
en leden van IJsclub Aalsmeer Oost 
met de huidige weersvoorspellingen 
druk bezig met voorbereidingen 
treffen. Hoe anders is het dit jaar; nu 
bestaat de voorbereiding vooral uit 
het bestuderen van de adviezen 
vanuit de KNSB en de regels vanuit 
het rijk en de regio. “We hebben als 
ijsclub Aalsmeer Oost helaas moeten 
besluiten om de ijsbaan dit jaar dicht 
te houden. Gezien het zeer open 
karakter van onze ijsbaan middenin 
de schitterende natuur van Aalsmeer 

Oost is het niet mogelijk om toezicht 
te houden op de hoeveelheid aanwe-
zige schaatsliefhebbers op de baan.” 
Naast het gesloten blijven van de 
baan heeft het bestuur van de IJsclub 
ook moeten besluiten om de alge-
mene ledenvergadering en de speel-
avond van dit jaar niet door te laten 
gaan. De officiële jaarlijkse hande-
lingen worden een jaar uitgesteld. 
Het bestuur van IJsclub Aalsmeer 
Oost laat tot slot weten te hopen op 
veel en goed natuurijs voor alle 
schaatsliefhebbers. 

IJsclub Aalsmeer Oost: Geen 
baan en geen vergadering

Aalsmeer - “We zijn begonnen aan 
een historische winterinval en zeer 
koude week”, begint IJsclub Uiterweg 
haar verhaal. “En dan gaat het bij het 
bestuur kriebelen en het bloed 
sneller stromen. Iedereen wordt 
actief, alles wordt doorgenomen, de 
vrijwilligers gemaild en bij 10 centi-
meter ijs kan de ijsbaan met koek en 
zopie open. Maar dan is het 2021. 
Corona. Alles is anders. Afstand 
houden, niet bij elkaar zijn, geen 
sportwedstrijden en groepssporten. 
Zo ook op het ijs. Daarom heeft het 
bestuur van IJsclub Uiterweg, met in 
acht name van de geldende regels, 
besloten geen enkele activiteit op 

het ijs te organiseren. Hierover is 
vaak en goed overleg geweest met 
de gemeente. Natuurlijk kunt u bij 
voldoende dikte het ijs op als u zich 
aan de coronaregels houdt. Betreden 
van het ijs is altijd op eigen risico!” 
Het bestuur vraagt tot slot nadruk-
kelijk om niet naar de Uiterweg te 
komen, om bij de ijsbaan op te 
stappen: “Maak geen gebruik van de 
particuliere en bedrijventerreinen die 
normaal in de winter zoveel gastvrij-
heid geven. Neem een openbare 
opstapplaats langs de Poel.” Dit 
laatste zal nog niet meevallen 
vanwege de realisatie van het 
Waterfront...

IJsclub Uiterweg: “Het kriebelt, 
maar geen activiteiten”

Aalsmeer – Ondanks dat het blijft 
vriezen, zit schaatsen op een door 
ijsclubs aangelegde natuurijsbaan er 
niet in. Schaatsen onder toezicht en 
op veilig ijs lijkt vooralsnog alleen 
mogelijk op de skeelerbaan in Kudel-
staart. De ijsmannen hier doen hun 
uiterste best om een mooie gladde 
ijsbaan te maken en te houden, waar 
met name kinderen schaatsplezier 
mogen hebben. 
“Normaal zijn we als ijsclubs met de 
huidige weersvoorspellingen druk 
bezig met voorbereidingen treffen. 
Nakijken van de veegmachines en 
sneeuwschuivers, controleren van de 
verlichting en muziek en onder 
andere inschattingen maken van de 
in te kopen chocolademelk”, aldus de 
besturen van de IJsclubs Aalsmeer 
Oost en Uiterweg. “Hoe anders is het 
dit jaar; nu bestaat de voorbereiding 
vooral uit het bestuderen van de 
adviezen vanuit de KNSB en de regels 
vanuit het rijk en de regio. Daarnaast 
druk overleggen met de gemeente 
en andere ijsclubs over de bijzondere 
situatie en hoe zij het aan gaan 
pakken.”

“Geen handhavers”
De ijsclubs Aalsmeer Oost en 
Uiterweg hebben de knoop doorge-
hakt en laten weten helaas te 
moeten besluiten om de ijsbanen dit 
jaar dicht te houden. Gezien het zeer 
open karakter van de ijsbanen 
middenin de schitterende natuur is 

het niet mogelijk om toezicht te 
houden op de hoeveelheid aanwe-
zige schaatsliefhebbers op de baan. 
“We zijn geen handhavers, maar 
ijsliefhebbers en zien we geen moge-
lijkheden om deze verantwoordelijk-
heid te kunnen dragen”, vervolgen de 
ijsclubs. 
“Natuurlijk hopen we op veel en 
goed natuurijs voor alle schaatslief-
hebbers, maar helaas zullen onze 
mooie ijsbanen niet officieel 
geopend zijn. Betreden van het 
natuurijs is altijd op eigen risico, dus 
kijk goed uit en blijf gezond”, 
besluiten de ijsclubs hun 
mededelingen.

Ook niet in Amstelveen
Overigens is schaatsen op de baan 
op de Amstelveen Poel in Bovenkerk 
ook geen optie. Schaatsvereniging 
De Poelster heeft eveneens besloten 
niet tot aanleg ervan over te gaan 
vanwege alle corona-maatregelen. 
“De natuurijsbaan in Amstelveen kan 
niet afgesloten worden, waardoor 
verwacht wordt dat het snel te druk 
gaat worden. De gemeente ziet de 
landijsbaan met koek-en-zopie als 
evenement en geeft aan vanwege 
corona geen vergunning te 
verstrekken, zelfs niet om de ijsbaan 
onder water te zetten. A.S.V. De Poel-
ster betreurt het dat zij deze maatre-
gelen moest nemen, maar veiligheid 
en gezondheid gaan boven alles”, 
aldus voorzitter Wim van der Klauw.

IJsbanen in Oost en op Uiterweg 
blijven dicht dit jaar!

Aalsmeer - Het Nederlands Heren-
team handbal komt in maart een 
extra interlandweek bij elkaar. De 
ploeg van bondscoach Erlingur 
Richardsson neemt het, in het kwalifi-
catietraject voor het EK 2022, op 
tegen Polen. Richardsson heeft 34 
spelers opgenomen in de voorlopige 
selectie. De definitieve selectie wordt 
uiterlijk 24 februari bekendgemaakt.
In de voorlopige selectie zijn 
opnieuw Samir Benghanem en Rene 
de Knegt van Greenpark Aalsmeer 
opgenomen. Op dit lijstje prijken ook 
de namen van de oud-spelers bij de 

Aalsmeerse handbalvereniging: 
Jeffrey Boomhouwer en Lars Kooij.

Uitwedstrijd
Op zondag 14 maart spelen de Oran-
jeheren de uitwedstrijd tegen Polen. 
Het beginsignaal klinkt om 18.15 uur 
in Wroclaw. De wedstrijd wordt uitge-
zonden op Ziggo Sport. Oorspronke-
lijk stond het duel gepland op 8 
november, maar werd toen vanwege 
het coronavirus uitgesteld. De 
komende interlandweek staat dus 
alleen het uitduel tegen Polen op het 
programma. Het slot van de kwalifica-

Samir en Rene van Greenpark in 
voorlopige selectie EK handbal 

Aalsmeer – Vanaf eind januari is SV 
Omnia 2000 begonnen met buiten 
sporten. Vanwege de lockdown 
mogen de leden van de vereniging 
helaas niet binnen sporten, daarom 
hebben alle trainers de krachten 
gebundeld en een aanbod gemaakt, 
er zijn zowel online- als 
buiten-activiteiten.

Conditie bijhouden 
De peuters, kleuters, turnsters vanaf 
groep 3 en trampolinespringers 
trainen – als het weer het toelaat – 
een keer per week op de Atletiek-
baan in de Sportlaan, in de speeltuin 
bij de Clusiusstraat, op het school-
plein bij de Mikado in Oosteinde en 
op het terrein van RKDES in Kudel-
staart. In deze tijd is het fijn dat 
verenigingen elkaar helpen, waar-
voor in deze periode Omnia’s dank 
uit gaat naar Atletiek Vereniging 
Aalsmeer en RKDES Kudelstaart. 

Natuurlijk kunnen er geen echte 
turn- en trampolinelessen gegeven 
worden omdat de toestellen niet 
naar buiten kunnen, maar op deze 
manier kan de conditie van de 
kinderen goed bijgehouden worden. 
Maar het is vooral ook heel gezellig 
en fijn om elkaar weer te zien en te 
spreken.

Spelletjes en oefeningetjes
De peuters en kleuters worden bege-
leid door Carola en Tamara met leuke 
spelletjes en oefeningetjes, zodat ze 
al spelenderwijs toch driekwartier 
lekker kunnen bewegen. De 
wedstrijdturnsters deden bijvoor-
beeld een puzzelestafette waarbij ze 
een foto van zichzelf moesten 
puzzelen en speelden levend 
memory. Aan het einde van de trai-
ning werden de loopsprongen geoe-
fend. Als het te hard regent, sneeuwt 
of te koud is, balen de turnsters en 

Buiten sporten met SV Omnia

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer - IJs en weder dienende 
zijn ze er; de diehards die samen de 
jeu de boules baan bij het Hornmeer-

park sneeuwvrij aan het maken zijn. 
Weer of geen weer, die baan moet 
weer gebruiksklaar, zodat ze straks 
lekker even een balletje kunnen 
gooien. Het weer is prachtig, een 

Diehards bij jeu de boules baan

begeleidsters heel erg dat de training 
niet door kan gaan. Gelukkig zijn er 
ook wat online mogelijkheden voor 
de kinderen om toch bezig te blijven 
met hun favoriete sport. Afgelopen 
vrijdag startte de recreatieve 
groepen in Kudelstaart en met zo’n 
25 kinderen en 4 docenten was het 
een geslaagde middag. De kinderen 
kwamen allemaal enthousiast terug 
van de buitentraining op veld 2 van 
RKDES. Net voordat de les was afge-
lopen, begon het zachtjes te 
regenen, maar dat mocht de pret 
niet drukken.

Trampolinespringen
Trampolinespringen was de eerste 
sport die begon met buitentrainen. 
Ook deze training bestaat voorname-
lijk uit conditie, kracht en vooral 
gezellig sportief met elkaar bezig 
zijn. Zo blijven de trainers toch in 
verbinding met alle sporters. Natuur-
lijk wordt alles georganiseerd 
volgens de huidige coronaregels en 
zorgt de club ervoor dat deze regels 
ook bij het brengen en ophalen goed 
nageleefd worden. Omnia vindt het 
enorm belangrijk dat de connectie 
met elkaar blijft bestaan. 
Met dit winterse weer kunnen de 
lessen helaas niet doorgaan, maar 
zodra het wat aangenamer wordt 
buiten gaan alle sporters en trai-
nerser weer voor. Naast het buiten 
trainen heeft SV Omnia 2000 veel 
lessen online staan op www.svomnia.
nl, Er is onder andere voor de 
kinderen thuisturnen met Omnia en 
voor de volwassenen lessen Zumba, 
Bodyshape en Pilates.

tiereeks wordt gespeeld op 29 april 
met de uitwedstrijd tegen Turkije en 
de thuiswedstrijd op 2 mei opnieuw 
tegen Polen. 

EK in Hongarije en Slowakije
Het Nederlands Herenteam is bij de 
loting voor de kwalificatie van het EK 
2022 in Hongarije en Slowakije inge-
deeld in poule 5 bij Slovenië, Polen 
en Turkije. Tegen iedere tegenstander 
wordt een keer uit en een keer thuis 
gespeeld. Aan het einde van de 
kwalificatie plaatsen de nummers één 
en twee en de vier beste nummers 
drie uit alle acht poules zich voor het 
EK 2022. Het EK wordt van 13 tot en 
met 30 januari 2022 georganiseerd in 
gastlanden Hongarije en Slowakije. 

graadje onder nul, blauwe lucht en 
een winters zonnetje. Deze middag 
spelen ze met zijn tweeën, maar met 
zijn vieren of achten is ook geen 
probleem. Ze maken dan keurig 
groepjes op de juiste afstand van 
elkaar. Corona krijgt hun er niet 
onder. Ben je gek, veel te leuk zo’n 
spelletje met leeftijdgenoten. Waar 
ze wel van balen zijn de vernielingen 
aan de nieuwe picknickset. Vandalen 
hebben de tafel gesloopt, haken-
kruisen in het hout gebrand en lach-
gaspatronen achter gelaten. “Ik weet 
niet waar die jongelui mee bezig 
zijn”, zegt een van de mannen.  Nee, 
dat vragen zich wel meer mensen af. 
Maar gelukkig is er controle en hand-
having beloofd. Het is te hopen dat 
handhaving er dan ook een ‘Grapper-
hausje’  van kan maken; de schade 
verhalen op de vandalen, of op hun 
ouders.  “Schrijf je een stukkie over 
ons?” vragen ze als ik langs kom 
tijdens #wandelinghond. Bij deze 
heren. Petje af voor jullie actie. 
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DE SCHIJNWERPER OP...

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer - Nick Fetter is jong en ambitieus. Hij had 
heel andere plannen wat betreft zijn opleiding, maar 
het coronavirus haalde een streep door de rekening. 
Sinds afgelopen zomer is hij samen met zijn vader 
bloemen gaan verkopen. Nick Venneman is benieuwd 
hoe dat gaat

“Nou, die bloemen dat klopt niet helemaal. We 
verkopen bomen en planten; tropische varianten, zoals 
Strelitzia, citroen- en mandarijnbomen, palmen en olijf-
bomen. Dat doe ik samen met mijn  vader. En ik heb mij 
vooral gespecialiseerd in olijfbomen.”

Maar waarom heb je die keuze gemaakt? 
“Na de detailhandelsschool ben ik een paar weken in 
Engeland geweest voor een cursus Engels in Oxford. Ik 
wilde graag een opleiding in de mode volgen en 
daarom ben ik naar het Jan des Bouvrie College 
gegaan. Een heel leuke opleiding, maar door corona 
konden we niet naar school en moest ik de lessen 
online volgen. Dat is niet zo mijn ding, ik vond het lastig 
om dagelijks die discipline op te brengen. Dus ik ben 
van school afgegaan. Mijn vader stelde toen voor om 
bij hem te komen werken.” 

Je vader  deed al iets met olijfbomen? 
“Nee, mijn vader heeft een winkel in Alphen aan de 
Rijn, een pop-up store met kleding, interieurartikelen, 
planten en bloemen. Daar ben ik begonnen, maar 
vanwege corona moest die zaak ook sluiten. 
Sinds oktober zijn we ons gaan richten op bomen en 
planten en ben ik de marketing voor de olijfbomen 
gaan doen.”

Olijfbomen in Nederland, waar raak je die kwijt?
“Overal. Iedereen wil graag olijfbomen hebben. Ze zijn 
heel populair. Afgelopen week zijn we door heel Neder-
land gereden om ze af te leveren.  Van Uithoorn naar 
Kapelle in Zeeland, toen naar Deventer en geëindigd in 
Baarn. Onze klant daar had een groot zwembad. Daar 
hebben we allemaal palmen en olijfbomen neergezet.”

Jij doet de marketing, hoe promoot je de olijfbomen?
“Voornamelijk via sociale media. Ik help nu mee bij het 
ontwerpen van onze website www.theoliveclub.nl. 
Daarnaast beginnen we ook een facebook pagina en 
een instagram account onder die naam.” 

Op het ogenblik gieren de sneeuwstormen van de lucht, 
hoe vinden olijfbomen dat? 
“Ze kunnen best wel wat kou hebben, maar als het, 
zoals wordt voorspeld, min 10 of min 15 graden wordt, 
dan krijgen ze het wel moeilijk, zeker met die wind 
erbij. Olijfbomen binnen zetten is ook niet echt een 

optie, want als ze te donker staan, laten ze hun blad 
vallen. Een olijfboom heeft licht en water nodig.” 

Je bent nog maar net begonnen, wat maakt dit werk leuk? 
“Dat het heel gevarieerd is, ik kom bij zoveel verschil-
lende mensen thuis, Daarnaast maak ik ook kennis met 
heel veel verschillende producten. Planten waarvan ik 
nog nooit gehoord heb of die ik nog nooit gezien heb. 
Dat maakt het voor mij ook heel bijzonder. Mijn vader 
doet nu nog de inkoop, maar ik ga wel met hem mee 
als hij naar onze leveranciers gaat.” 

Wat betekent Aalsmeer voor jou? 
“Ik ben hier geboren en getogen. Als peuter ging ik 
naar de Berenboot, maar we hebben ook een tijdje in 
Vinkeveen gewoond en daar ging ik naar de basis-
school; de Jozefschool. Toen we weer in Aalsmeer 
kwamen werd dat ook de Jozefschool. Het fijne is dat 
we aan het water wonen. Ik heb hier in Aalsmeer mijn 
vrienden en zomers ga ik graag met ze varen.”

Hoe is het om met je vader samen te werken?
“Dat is zowel leuk als lastig. Hij is mijn vader, maar ook 
mijn baas. Ik heb sneller de neiging iets tegen hem te 
zeggen dan dat ik dat bij een gewone werkgever zou 
doen. Voor mijn vader geldt hetzelfde. Hij vindt dat ik 
eigenwijs ben, maar dat vind ik van hem ook. 
Aan de andere kant, als ik iets verkeerd doe is hij ook 
veel kritischer dan bij een andere werknemer. En we 
praten privé natuurlijk ook veel meer over het werk.”  

Hoe zie je je toekomst?
“Ik heb eigenlijk nog geen idee. Eerst dacht ik carrière 
te gaan maken in de modewereld en nu werk ik in de 
sierteelt sector. Maar het is wel mijn ambitie om in de 
toekomst een eigen onderneming te hebben.” 

Op wie wil jij volgende week de schijnwerper richten?
“Mijn buurvrouw Katelijne van Otterloo. Zij is een 
nieuwe cursus gestart: Boost your love life. En die gaat 
over hoe je in coronatijd met je relatie om kunt gaan.” 

Nick Fetter: “Ambitie om in toekomst 
eigen onderneming te hebben”

Amstelland - Het bestuur van het 
hoogheemraadschap van Rijnland 
heeft besloten dit jaar nog een tijde-
lijke subsidieregeling in het leven te 
roepen, Groenblauw Buurtidee. 
Hoogheemraad Ineke van Steensel: 
“Steeds meer mensen weten ons te 
vinden met ideeën hoe zij de woon-
omgeving meer waterbewust en 
toekomstbestendig kunnen maken. 
En initiatieven op dit vlak willen wij 
graag bevorderen.”
Groenblauw Buurtidee is het juridi-
sche antwoord op het proefproject 
Maatschappelijke Initiatieven dat 
Rijnland sinds april 2018 is gestart. 
Het hoogheemraadschap gaat nu 
met een tijdelijke subsidieregeling 
de initiatieven ondersteunen van 
actieve inwoners, scholen, belangen-
groepen en bedrijven die de leefom-
geving mooier, groener en duur-
zamer willen maken.

Maatschappelijke opgaven
Klimaatverandering vraagt om een 
nieuwe manier van watermanage-
ment, dat weten de waterschappen 
als geen ander. Zij kunnen de 
effecten van een stijgende 
zeespiegel, extreme regen en 
droogte niet meer alleen aan. Het 
antwoord ligt in een andere manier 
van werken, en ook in onderlinge 
samenwerking. Overheden, 

bedrijven, wetenschappers, inwoners 
dragen allemaal bij aan maatschap-
pelijke opgaven als klimaatadaptatie, 
waterbewustwording en 
energietransitie.

Groenblauw schoolplein
In het gebied van Rijnland zijn al 
diverse groenblauwe initiatieven 
gerealiseerd, zoals de aanleg van 
groenblauwe schoolpleinen, parken 
en watertuinen. Dit gebeurt met 
financiële steun of materiële inzet 
van het hoogheemraadschap. En 
goed voorbeeld doet goed volgen. 

Aanvraagprocedure
Wie een goed idee heeft voor de 
buurt, kan dit nu jaarlijks indienen bij 
Rijnland vóór 1 mei. Rijnland verza-
melt hierop alle aanvragen en beoor-
deelt deze op een tiental criteria die 
aangegeven zijn op het hiervoor 
bestemde aanvraagformulier. De 
totaalscore bepaalt uiteindelijk de 
rangorde binnen alle aanvragen. Op 
basis van die rangorde wordt het 
jaarlijkse subsidiebedrag verdeeld. 
Aanvragers krijgen vóór 1 juli bericht 
of hun initiatief in aanmerking komt 
voor een bijdrage van Rijnland. 
Meer weten over het Groenblauw 
Buurtidee? Kijk dan op www.rijnland.
net/over-rijnland/denk-met-ons-
mee/buurt-ideeen

Rijnland lanceert subsidie voor 
groenblauw buurtidee

Wonen in en naast de Zuiderkerk
Aalsmeer - De werkzaamheden aan 
de Zuiderkerk gaan (eindelijk) vanaf 
het tweede kwartaal dit jaar van 
start. Al in 2015 heeft de raad de 
startnotitie hiervoor vastgesteld. 
Belangrijke uitgangspunten waren 
dat er appartementen voor ouderen 
gebouwd zouden worden, waarvan 
de helft beschikbaar komen voor 
mensen met een inkomen onder de 
sociale huurgrens. Het behoud van 
het kerkgebouw aan de Hortensia-
laan had ontwikkelaar Tupla zelf al in 
de realisatie van dit project, 
genaamd ‘Zuydveste’, opgenomen. Er 
gaan totaal 55 luxe en duurzame 
appartementen voor senioren 
gebouwd worden, waarvan 52 
appartementen en 3 lofts (woningen 
die doorgaans uit één ruimte bestaan 
die de bewoner naar eigen inzicht 
kan indelen). Zuydveste is voor de 
senior die in is voor een actieve 
levensstijl, aldus omschreven op de 
website. Er komt een gezamenlijke 
ruimte en zorg in huis voor wie dat 

nodig heeft. De 52 appartementen 
worden gebouwd naast en achter de 
Zuiderkerk in de Hortensialaan. In 
het kerkgebouw worden drie unieke 
lofts gerealiseerd en een sfeervolle 
gezamenlijke ruimte om elkaar te 
ontmoeten. De start van dit project 
van ontwikkelaar Tupla staat gepland 
in het tweede kwartaal dit jaar. Meer 
weten? Kijk op www.zuydveste.nl.

Platanen
Rondom de Zuiderkerk staan acht 
platanen, vier hiervan moeten en 
mogen wijken voor het plan. De 
fractie Absoluut Aalsmeer laat weten 
blij te zijn dat er nu binnenkort 
aangevangen gaat worden en in het 
kerkgebouw weer een nieuw, ander 
leven geblazen wordt. Het kappen 
van de vier bomen gaat de fractie 
wel erg aan het hart. 
Ontwikkelaar Tupla gaat na de reali-
satie van de appartementen zorgen 
voor een nieuwe groene aankleding, 
inclusief enkele bomen. 

Aalsmeer - “Wat is het idee geweest 
van de ontwerpers van de oversteek 
van de Burgemeester Kasteleinweg 
bij de 1e J.C. Mensinglaan omtrent 
veiligheid voor met name fietsers, 
zoals bijvoorbeeld schoolgaande 
kinderen”, zo vroeg Remco uit Aals-
meer zich af. “Kennelijk heeft iemand 
achter de tekentafel een zeer goede 
verklaring waarom fietsers vanaf het 
fietspad, naast de J.C. Mensinglaan, 
vlak voor de kruising met de Cycla-
menstraat, de weg opgestuurd 
worden omdat het fietspad ineens 
ophoudt. Na 100 meter worden de 
fietsers vervolgens weer het fietspad 
op gedirigeerd. Waar het fietspad 
ophoudt is een border gemaakt, 
kennelijk belangrijker dan de veilig-
heid van de fietser. Als het fietspad 
‘gewoon’ was doorgetrokken, was 
een betere veiligheid voor fietsers 

gecreëerd. Daarnaast kan alsnog een 
border gemaakt worden met mooie 
beplanting erin.” Het oogt inderdaad 
vreemd, maar het betreft een tijde-
lijke situatie, zo laten de gemeente 
en Hovasz in een reactie weten:
“Het stukje fietspad aan het begin 
van de J.C. Mensinglaan (bij de 
Hortensialaan) wordt binnenkort ook 
verwijderd, voor een ander project: 
Appartementen voor ouderen in en 
rond de Zuiderkerk. Op nu nog het 
fietspad komen parkeerplaatsen voor 
de (toekomstige) bewoners rond het 
voormalige kerkgebouw.” 
Fietsers die vanaf de Hortensialaan 
de Mensinglaan indraaien gaan op 
dezelfde weg als de auto’s rijden (er 
komen wel fietsstroken) en gaan het 
fietspad net voor de kruising met de 
Burgemeester Kastelein (en na de 
border) op. 

oor or er ver e e  ets  
in J.C. Mensinglaan is tijdelijk
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COLUMN TRUUS OUDENDIJK

Kudelstaart - Het is zondagavond, ik heb net een mand met openhaard-
hout naar binnen gesleept en denk er over na of ik nog een tweede 
glaasje sherry in zal schenken –het is weekend dus het mag vast wel- als 
de achterdeur opengaat. Het is de buurman, witte joggingbroek en 
sneeuwlaarzen aan; muts over zijn woeste bos met haar. “Er hangt een 
auto met twee wielen over de sloot, kan je even komen helpen?”  Manlief, 
altijd in voor actie, gaat gelijk op zoek naar muts, jas en handschoenen. 
En ik, -je bent van de krant of je bent het niet- schiet in mijn winter-
laarzen, doe mijn dikke parka aan en ga, gewapend met telefoon, ook 
maar even polshoogte nemen. De man die naast zijn auto staat vertelt 
dat hij vanuit Kudelstaart op weg naar huis was, maar dat hij uit moest 
wijken voor een uitglijdende fietser en toen half over de sloot terecht is 
gekomen. Tja, de route Kudelstaart - de Kwakel kan met dit weer net een 
tocht in Siberie zijn. Een avontuur, want het heuveltje naar de Vuurlijn is 
een onneembare hindernis in de combinatie sneeuw en zomerbanden. 
Verkeerde zuinigheid, roepen wij altijd, maar ja wij zijn een stelletje oude 
mutsen. “Het heeft weinig zin om op dit moment de hulpdienst te bellen”, 
zegt hij. “die hebben het al druk zat.” Die hulpdienst zijn wij wel, besluiten 
buurman en buurman. Wij hebben een beest van een auto (uiteraard met 
winterbanden) die ons nog nooit in de steek heeft gelaten. Alles past er 
in, de hond, de tent, bergen boodschappen. Hij heeft ons zonder 
mankeren over de vulkanen en gletsjers van IJsland gebracht en door 
sneeuwmuren in Noorwegen. En dan zal de Mijnsherenweg een 
probleem zijn? “Ik sleep je er wel uit”, riep mijn echtgenoot monter en 
ging gelijk op zoek naar sleepkabels, die we wel schijnen te hebben, maar 
op dat moment natuurlijk volkomen onvindbaar. Niet in de auto in ieder 
geval. De redding kwam van de strooiwagen die net aan kwam rijden om 
de dockshelter toegankelijk te maken. “Wij lenen even je sleepketting, 
terwijl jij aan het strooien bent. Oké?” Heerlijk die mannendiscussies op 
een zondagavond bij -5. Een kwartiertje later kon onze buurtbewoner 
gewoon weer huiswaarts. In omgekeerde volgorde, want dat heuveltje bij 
de Vuurlijn bleef te riskant. Weer binnen legden we nog een blokje op het 
vuur, schonken het glas nog maar eens vol en prezen onze oude 
vertrouwde auto. Onlangs hadden we de discussie of we niet wat kleiners 
moesten, iets elektrisch. Zoveel goedkoper en praktischer. Die gedachte 
hebben we maar even geparkeerd. We houden hem voorlopig en namen 
het wijze besluit: zolang we hond Pien nog hebben, blijft ook de Suzuki in 
de familie. 
Reageren? Truus@bente.net

Burenhulp

Aalsmeer - Gemeenten in Noord-
Holland, Utrecht en Flevoland 
hoeven sinds 1 januari geen eigen 
bijdrage meer te betalen voor de 
plaatsing van openbare laadpalen. 
Het groeiend aantal elektrische auto’s 
zorgt voor een sluitende business 
case bij de exploitanten. Gemeenten 
bepalen de plekken, de exploitant 
plaatst ze op eigen kosten. “Een 
belangrijke mijlpaal”, aldus Jeroen 
Olthof, gedeputeerde van de 
provincie Noord-Holland. “Dit maakt 
het voor gemeenten nog aantrekke-
lijker om mee te doen, waardoor het 
voor onze inwoners nog makkelijker 
wordt om over te stappen op elek-
trisch vervoer.” Olthof is bestuurlijk 
trekker van de samenwerking binnen 
MRA-Elektrisch in regio Noordwest. 

Groeiend aantal laadpunten
Sinds 2012 werken overheden in de 
provincies Noord-Holland en Flevo-
land om het elektrisch rijden tot een 
succes te maken. In 2014 sloot ook 
de provincie Utrecht aan. Via project-
bureau MRA-Elektrisch organiseren 
gemeenten gezamenlijke aanbeste-
dingen voor openbare laadpalen. Die 
gezamenlijke aanbestedingen 
creëren volume, waardoor marktpar-
tijen eerder in staat zijn aantrekke-

lijke biedingen te doen. Dat jaagt het 
elektrisch rijden verder aan. Het 
openbare laadnetwerk van MRA-
Elektrisch groeide in 2020 van 4600 
laad punten naar zo’n 6400. 
Hier bovenop werd begin 2020 de 
komst van nog eens 20.000 laad-
punten aangekondigd. Met als 
uitkomst dat de gemeentelijke 
bijdrage van 250 euro per 1 januari 
2021 van de baan kan. Niet alleen in 
de grote steden, maar óók in de klei-
nere gemeenten.

Gemeenten houden grip
Olthof benadrukt dat gemeenten 
zeker niet alleen vanwege het 
schaalvoor deel meedoen. Dit consta-
teren Jan de Reus (gedeputeerde 
Flevoland) en Huib van Essen 
(Utrecht) ook. 
Olthof: “De gemeenten gaan over de 
openbare ruimte en bepalen hoeveel 
laadpalen nodig zijn en waar ze 
komen te staan. MRA-Elektrisch 
neemt de gemeenten in de vraag-
bundeling en onderhandeling met 
exploitanten veel werk uit handen. 
Daarbij zetten we via het programma 
van eisen sterk in op innovatie. Denk 
bijvoor beeld aan slim laden, prijs-
transparantie en dienstverlening aan 
elektrische rijders.”

Nationale Agenda 
Ook de Rijksoverheid ziet dat open-
bare laadpunten het beste onder 
regie van de overheid door markt-
partijen kunnen worden geplaatst en 
beheerd. Gemeenten zijn in de beste 
positie om ervoor te waken dat de 
kwaliteit voldoet, publieke doelen 
worden bereikt en de tarieven accep-
tabel zijn. Binnen de Nationale 
Agenda Laadinfrastructuur (NAL) is 
Nederland onlangs verdeeld in zes 
regio’s, waar overheden gaan samen-
werken. Op de manier waarop MRA-
Elektrisch dit in regio Noordwest al 
sinds 2012 al doet. 
De door MRA-Elektrisch ontwikkelde 
gezamenlijke aanpak dient voor de 
andere regio’s als voorbeeld. 
“Daarmee breiden we het netwerk 
van betrouwbare openbare laad-
palen samen gericht uit: daar waar 
een e-rijder naar een laadpaal vraagt 
én op andere slimme locaties”, besluit 
Olthof. 
Staatssecretaris Stientje van Veld-
hoven bij de bekrachtiging van de 
samenwerking in regio’s: “Samen-
werking is de enige manier om te 
realiseren dat het laden van je elek-
trische auto net zo makkelijk wordt 
als het laden van je mobiele 
telefoon.”

Geen gemeentelijke bijdrage 
meer voor openbare laadpalen

Openbare oplaadpaal voor elektrische auto’s op het Drie Kolommenplein.

Aalsmeer - De corona-cijfers in de 
regio Amstelland zijn nagenoeg 
gelijk gebleven. In Aalsmeer en 
Uithoorn waren lichte stijgingen te 
zien. Van 65 besmettingen in Aals-
meer tussen 20 januari en 2 februari 
naar 73 positief geteste inwoners 
tussen 27 januari en 9 februari, 
gemiddeld dus 35 inwoners per week 
die deze maand in quarantaine 
moesten. In Uithoorn was er een 
toename van 79 naar 85 positieve 
testen. In Amstelveen is de daling 
verder ingezet: Van 185 naar 152. 
Vanuit Aalsmeer en vanuit Uithoorn 
zijn twee inwoners per gemeente 
opgenomen in het ziekenhuis, vanuit 
Amstelveen één inwoner. Er zijn in 
alle drie gemeenten geen personen 
overleden aan het coronavirus. 
Amstelland volgt dus de landelijke 

trend, minder besmettingen. Toch 
worden vooralsnog de regels nauwe-
lijks versoepeld. De basisscholen zijn 
afgelopen maandag weer open 
gegaan en sinds gisteren (woensdag) 
mogen de winkels klanten alleen 
voor bestellen en afhalen welkom 
heten. De avondklok en de verdere 
lockdown (horeca, dierentuinen en 
musea dicht) blijven gehandhaafd 
tot zo goed als zeker 2 maart. Om het 
aantal besmettingen verder te laten 
dalen is het (nog steeds) belangrijk 
om 1,5 meter afstand te houden, 
regelmatig de handen te wassen, 
thuis te blijven bij verkoudheids-
klachten, te laten testen en in open-
bare gebouwen een mondkapje te 
dragen. Tip: Maak regelmatig een 
wandeling, goed voor de conditie en 
de gezondheid. Samen tegen corona! 

Aantal corona-besmettingen in 
Aalsmeer blijft nagenoeg gelijkAalsmeer - De vorst en de sneeuw 

hebben roet in het eten gegooid bij 
het vervangen van een tweetal 
drinkwatertransportleidingen in 
Aalsmeer. De leidingen gaan 
vervangen worden om zo ook in de 
toekomst lekker en betrouwbaar 
drinkwater te kunnen leveren in de 
regio. Op dit moment ligt er een 400 

millimeter transportleiding onder de 
Ringvaart, een 600 millimeter trans-
portleiding onder de Oosteinder-
vaart en een 500 millimeter trans-
portleiding onder de Oude Spoor-
dijk. De leiding onder de Oude 
Spoordijk wordt verwijderd. De twee 
andere leidingen worden vervangen 
door ‘buizen’ met een doorsnede van 

Drinkwaterleidingen door de 
vorst nog boven de grond

500 millimeter. Door de vervanging 
ontstaat er ruimte voor de gemeente 
Aalsmeer om gebied ‘Noordvork’ 
verder te ontwikkelen. Om de werk-
zaamheden te kunnen uitvoeren 
wordt er groot materieel aangevoerd. 
Dit gebeurt in de omgeving van de 
Boeingavenue, de Oosteinderweg, 
de Stommeerkade en het Spoor-
lijnpad tot aan de Zwarteweg. Vorige 
week waren de voorbereidingswerk-
zaamheden duidelijk zichtbaar. Het 
Spoorlijnpad was vanaf vrijdag al 
voor fietsers afgesloten en voor de 
werkzaamheden zouden ook afge-
lopen maandag en dinsdag korte 
wegafsluitingen zijn op de Zwar-
teweg en de Ophelialaan. De 
leidingen liggen allemaal klaar, maar 
gaan en kunnen pas de grond in als 
de vorst verdwenen is. De PWN 
hoopt nu volgende week de ‘klus’ 
verder te kunnen klaren. Het geeft 
natuurlijk enige overlast, maar 
daarna heel wat jaartjes niet. Volgens 
de PWN kunnen de nieuwe trans-
portleidingen weer voor tachtig jaar 
mee!





Commissie Maatschappij en 
Bestuur digitaal in vergadering
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Aalsmeer - Afgelopen dinsdag 9 
februari heeft Jan Westerhof, voor-
zitter van de Partij van de Arbeid 
Aalsmeer en Kudelstaart, een groot 
boeket rode rozen afgegeven bij 
Mies van Oorde-Eveleens, voor haar 
75 jarig lidmaatschap van de PvdA. 
Ook overhandigde hij een kaart van 
de landelijk voorzitter van de partij, 
mevrouw Vedelaar, met haar 
persoonlijke felicitaties. Mies van 
Oorde-Eveleens is vanaf de oprich-
ting van de PvdA in 1946 lid van de 
partij.
Daarvoor was ze lid van de SDAP en 
de Arbeiders Jeugd Centrale (AJC). 
Ze kreeg het rode gedachtengoed 
met de paplepel ingegeven. Haar 
grootvader was van 1910 tot 1920 
bestuurslid van de Aalsmeerse SDAP. 
Haar vader werd door een oudere 
broer al op jonge leeftijd meege-
nomen naar demonstraties van de 
SDAP, de voorloper van de PvdA, in 
Amsterdam.
Mies was vooral actief in de AJC. In 
haar jonge jaren vrijwel de enige 
vorm van jongerenwerk voor de niet 
kerkelijke jeugd in Aalsmeer en heel 
Nederland. Ze ging als leidster mee 
naar jeugdkampen in Vierhouten. 
Leerde menig jongere dansen, iets 
wat oudere Aalsmeerders zich nog 
goed kunnen herinneren. Later was 
ze actief in de culturele afdelingen 
van de partij. Jarenlang zong ze in 

zangvereniging Kunst en strijd.

Woningbouw en jongerenwerk
Ook in Aalsmeer nam de PvdA de 
activiteiten van de SDAP over.
Direct na de oprichting van PvdA 
Aalsmeer veroverde de partij bij de 
gemeenteraadsverkiezingen van 
1946 29% van de stemmen. Han 
Hofman werd wethouder. Hij maakte 
zich sterk voor de sociale woning-
bouw en het jongerenwerk. De 
woningnood was in die tijd zeer 
hoog. Velen vonden toen nog dat 
jongerenwerk iets was voor de grote 
stad. De tweede PvdA wethouder 
was Rudi de Haan, de eerste vrouwe-
lijke wethouder van Aalsmeer. Zij 
heeft de bouw van het voormalige 
Seringenpark gerealiseerd, een voor 
die tijd zeer modern wooncentrum 
voor ouderen. Woningnood bleef 
een probleem in Aalsmeer. Maarten 
Jongkind heeft als wethouder hard 
gewerkt om die terug te dringen. 
Jarenlang trok hij de zware kar van 
de Volkshuisvesting. Jan van der Jagt 
werd daarna wethouder Openbare 
werken, waar hij door ziekte al na 2 
jaar mee moest stoppen. 
PvdA wethouders en raadsleden 
hebben ook een belangrijk aandeel 
gehad in de meer recente opbouw 
van Aalsmeer. Van het realiseren van 
grote woningbouwprojecten tot het 
(samen met de VVD) voorkomen dat 

Mies van Oorde-Eveleens 75 jaar 
lid van de Partij van de Arbeid

Aalsmeer - Afgelopen weekend 
hebben de leden van GroenLinks zich 
met grote stapels flyers door de 
straten van Aalsmeer begeven. Heeft 
u ze herkend aan de groene jassen? 
Huis aan huis werden de folders van 
GroenLinks als voorbereiding op de 
landelijke verkiezingen van 17 maart 
aanstaande door de bus gedaan, als 
er tenminste geen NEE sticker op de 
bus zat. GroenLinks wil zich hard 
maken voor een groene en rechtvaar-
dige samenleving. Zij hoopt met de 
verkiezingen voldoende zetels in de 
Tweede Kamer te krijgen om daar ook 
invulling aan te geven. Naast de flyers 
zal GroenLinks binnenkort ook een 
online verkiezingsbijeenkomst orga-
niseren. Daarin zullen enkele onder-
werpen die Aalsmeerders zeer na aan 
het hart liggen aan de orde komen. 
Natuurlijk komt Schiphol aan de orde, 
maar ook de toekomst waarin op dit 
moment de coronacrisis zo bepalend 
is en op de iets langere termijn de 
klimaatcrisis, dievoor enorme uitda-
gingen stelt. 
Ook lokaal zet GroenLinks zich voor 
vele thema’s rond groen en rechtvaar-
digheid volop in. 

Mobiliteit
Bij de vaststelling van de mobiliteits-
visie door de gemeente ontbreekt 
voldoende aandacht voor fietsers. 
Daarom heeft GroenLinks een amen-
dement ingediend om op wegen 
waar fietsers en auto’s samen gebruik 
van maken (dus geen fietspaden) te 
besluiten dat langzaam verkeer voor 
snelverkeer gaat. Ook is er een motie 
ingediend om kwalitatief slechte fiets-
paden versneld op te knappen. 

Bestemmingsplannen
En wat te denken van het feit dat er 
momenteel tientallen appartementen 
leeg staan omdat die, volgens het 

bestemmingsplan, niet legaal zijn. Ze 
voldoen aan alle veiligheidseisen en 
de gemeente heeft jarenlang ooglui-
kend toegestaan dat ze bewoond 
werden. Er werden geen woeker-
prijzen gevraagd, maar er werden 
echt mensen gehuisvest. Gezien de 
woningnood wil GroenLinks deze 
appartementen legaliseren. Dit speelt 
vooral bij het vaststellen van bestem-
minsplannen een belangrijke rol. 
Zomaar wat voorbeelden die op 
gemeentelijk niveau spelen. 

Verkiezingen
En volgend jaar in maart 2022 zijn de 
gemeenteraadsverkiezingen alweer 
en ook daar is GroenLinks zich op aan 
het voorbereiden. Er is intussen een 
kandidatencommissie en een 
programma commissie samengesteld 
en deze roepen belangstellenden uit 
Aalsmeer en Kudelstaart op zich om 
zich te melden als er interesse is om 
op welke wijze dan ook een bijdrage 
te leveren. Dat kan zijn als potentieel 
raadslid of steunfractielid. Maar ook 
voor een bijdrage aan het schrijven 
van het programma of andere activi-
teiten in de aanloop naar die verkie-
zingen. Kijk voor meer informatie op 
de vernieuwde website: www.aals-
meer.groenlinks.nl of mail naar aals-
meer@groenlinks.nl. 

GroenLinks in actie in Aalsmeer

Bloemen van voorzitter Jan Westerhof voor Mies van Oorde-Eveleens vanweg haar 

75-jarige PvdA lidmaatschap. Vanwege haar broze gezondheid is het boeket in 

ontvangst genomen door twee van haar dochters. 

het Stokkeland volgebouwd werd 
met huizen. Nico Borgman, 25 jaar 
actief geweest in de Aalsmeerse 
gemeenteraad, waarvan 2 jaar 
wethouder, maakte begin jaren 
zeventig een plan om op het terrein 
van de CAV huizen en winkels te 
bouwen. Het werd een TV-studio. Dat 
was een van de weinige projecten 
van hem die niet slaagden, maar het 
lijkt er nu toch nog van te komen. 
Zijn initiatief tot oprichting van de 
Stichting Ontwikkelingssamenwer-
king Aalsmeer (OSA) in 1983 zorgt er 
ook nu nog voor dat mensen ver 
buiten Aalsmeer een beter leven 
krijgen. 

Kinderopvang
Elly Offerman slaagde er met haar 
fractie in om de kinderopvang van 
de grond te krijgen. Daar werd lang 
laatdunkend over gedaan: dat is niet 
nodig vonden veel collega raads-
leden, dan gaan die vrouwen toch 
maar tennissen. Ze werd daarbij sterk 
ondersteund door de zeer actieve 
Aalsmeerse Rooie Vrouwen.
Woningnood is eigenlijk nooit weg 
geweest in de 75 jaar dat PvdA Aals-
meer-Kudelstaart bestaat. Raadslid 
Jelle Buisma noemde het opkrikken 
van het percentage sociale woning-
bouw in nieuwbouwprojecten van 
16% naar 25% de belangrijkste mijl-
paal van de laatste jaren.

PACT
20 jaar maakte de PvdA deel uit van 
PACT, het samenwerkingsverband 
tussen PvdA, Groen Links en D66. 
Daaraan kwam voor de verkiezingen 
van 2018 een einde. Eerlijk delen, 
vast werk, goed wonen, een gezond 
leven, toegang tot scholing, emanci-
patie. Dat zijn de rode draden van de 
sociaaldemocratie waarmee de partij 
weer zelfstandig de gemeenteraads-
verkiezingen in ging. De PvdA kwam 
weer met een eigen zetel in de raad. 
“Met die rode draden bouwen we 
verder aan een socialer Aalsmeer dat 
berekend is op de toekomst”, zegt 
voorzitter Jan Westerhof. “Daarvoor is 
het nodig dat jongeren, millennials 
en ouderen zich samen inzetten voor 
het leven, wonen en werken in de 
gemeente Aalsmeer. Samen de 
uitdagingen van de toekomst 
aangaan, net als 75 jaar geleden.”

Aalsmeer - De commissie Maat-
schappij & Bestuur vergadert 
vanavond, donderdag 11 februari, 
digitaal over onder andere het jaar-
verslag Complimenten en Klachten 
2019. Dit verslag is geagendeerd op 
verzoek van de VVD fractie. De fractie 
overweegt om met een motie het 
college op te roepen om de toezen-
ding van het jaarverslag te 
versnellen, zodat inhoudelijke 
bespreking en eventuele bijsturing 
ook mogelijk wordt. De VVD fractie 
wil van de andere commissieleden 
weten wat zij hiervan vinden.

Herstelfonds corona
Verder geeft het college van B&W 
deze avond een toelichting op de 
stand van zaken van de besteding 
van het Herstelfonds corona. De 
gemeenteraad heeft kort na het 
uitbreken van de coronacrisis 3,8 
miljoen beschikbaar gesteld voor het 
Herstelfonds om de ergste klappen 
voor de samenleving op te vangen. 

Motie RAP 
De raad heeft bij de Kadernota 2021 
het college van B&W een aantal 
opdrachten meegegeven middels de 
motie Richtinggevend Actie Pakket 
(RAP) met als doel om de gemeente-
financiën op lange termijn gezond te 
houden. Tijdens de commissieverga-
deringen zal het college vertellen 

hoever men is gevorderd met deze 
opdracht van de raad. 
Evaluatie project Waterveiligheid
De raad heeft geld beschikbaar 
gesteld voor extra handhaving in de 
jaren 2020 en 2021. Het project 
waterveiligheid vaarseizoen 2020 is 
geëvalueerd en het college geeft een 
toelichting op deze evaluatie. 

Verbod op lachgas
Ook wordt deze avond voorgesteld 
een wijziging te doen in de Alge-
mene Plaatselijke Verordening (APV) 
van Aalsmeer. Het college wil 
bepaalde gebieden aanwijzen waar 
het verboden is om lachgas te 
gebruiken. Als de commissie positief 
adviseert, volgt de besluitvorming in 
de gemeenteraad van 4 maart 2021. 
De digitale vergadering begint om 
20.00 uur en is te volgen via 
livestream op www.aalsmeer.nl

Uw stem laten horen 
Om de verspreiding van het corona-
virus terug te dringen is de vergade-
ring digitaal en is het gemeentehuis 
niet toegankelijk voor publiek. Als u 
wilt inspreken over onderwerpen op 
die agenda staan, is het verzoek om 
dat bij voorkeur schriftelijk te doen. 
Als u de commissie wilt toespreken, 
dient u een mail te sturen aan de 
griffie@aalsmeer.nl of telefonisch aan 
te melden via 0297-387584. 

Aalsmeer – Een dag voor de aankon-
diging van de sneeuwval waren de 
medewerkers van Meerlanden in volle 
voorbereiding om de gladheid en 
sneeuw te bestrijden op de wegen en 
de fietspaden. In de nacht van 
zaterdag op zondag hebben de glad-
heidbestrijders doorgewerkt om de 
wegen enigszins begaanbaar te 
houden. Een behoorlijke klus en met 
de storm erbij bijna niet te doen. 
Maar, de winterhelden waren niet te 
stoppen. Als ze ergens hun zinnen op 
gezet hebben, gaan ze door!

Toppers
De strooiwagens hadden best veel 
bekijks en er was zeker waardering 
van inwoners. Regelmatig gingen en 
gaan voor de mannen op de sneeuw-
schuivers de duimen omhoog. 
Toppers worden ze genoemd en 
terecht. Deze gladheidbestrijders zijn 
dag en nacht bezig om de wegen in 
onder andere Aalsmeer begaanbaar 
te maken en te houden. Eén van hen 

is Gerrit. Op twitter kondigde hij 
zondag aan op pad te gaan met z’n 
collega om ervoor te zorgen dat Aals-
meer en Kudelstaart zoveel mogelijk 
begaanbaar blijven. “We doen ons 
best. En we gaan het zeker winnen”, 
aldus Gerrit die inmiddels al heel veel 
uurtjes op de sneeuwschuiver heeft 
gemaakt.

Afvalinzameling
De slechte condities op de wegen en 
in de straten en de inzet van de 
medewerkers van Meerlanden in de 
bestrijding van gladheid maakten dat 
de dienstverlening qua afval ophalen 
aangepast moest worden. GFT-afval 
werd maandag 8 februari niet ingeza-
meld, de containers voor het restafval 
mochten wel buiten gezet worden. Er 
gaat de komende dagen per straat 
bekeken worden of inzameling 
verantwoord is. Kijk voor meer infor-
matie op www.meerlanden.nl (alge-
meen nieuws, dienstverlening aange-
past vanwege winterweer).

Lange dagen en nachten voor 
de gladheidbestrijders
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Aalsmeer – De weermannen en 
-vrouwen zaten er dit keer absoluut 
niet naast: De voorspelde kou en 
sneeuw bereikten zateravond Neder-
land. Het bleef de hele nacht 
sneeuwen en ook zondag en 
maandag bleven tot begin van de 
avond de vlokken neerdwalen. Ook 
de inwoners van Aalsmeer werden 
wakker in een wit landschap en hier 
is volop van genoten, door kinderen, 
maar ook door volwassenen.
De kou werd getrotseerd voor lange 
winterwandelingen, het bouwen van 
iglo’s, sneeuwpoppen en andere 
sneeuw-objecten. 
En natuurlijk werden de sleeën van 
zolder en uit de schuur gehaald. Een 
geliefde plek om sleetje te gaan 
rijden is de heuvel in de Hornmeer, 
nabij de watertoren. Heel veel 
kinderen liepen naar boven en 
gleden met veel plezier naar 
beneden. Ook bij een aantal volwas-

senen kwam het kind naar boven en 
werd een ritje van de heuvel 
gemaakt. Er was ook bijzonder 
vermaak. Het werd afgeraden om 
sleeën achter een auto te binden, 
maar in enkele (geen doorgaande) 
wijken werd met een auto en vier tot 
vijf sleeën er achter een rondje door 
de straten gemaakt. Op de Uiterweg 
was een tractor gestart en hebben 
drie bewoners zich op skiën laten 
voorttrekken. Er zijn zelfs snowboar-
ders en langlaufers in Aalsmeer 
gesignaleerd!

Scholen weer open
Het was een geweldige witte zondag. 
Dat de sneeuw bleef liggen, zorgde 
maandag wel voor problemen op de 
weg. Maar gelukkig is thuiswerken 
bij menigeen al ingeburgerd. Lastiger 
was het voor de basisscholen. Ze 
mogen na ruim een maand weer 
open en dan ligt er een pak sneeuw. 

De meeste kinderen en leerkrachten 
wonen in de nabijheid van ‘hun’ 
school, maar er zijn uiteraard ook 
juffen en meesters die van ver 
moesten komen.

Later gestart
De Antoniusschool in Kudelstaart 
besloot daarom om maandag niet 
om half negen, maar om tien uur ’s 
ochtends de lessen te starten. Aan 
alle jongste leerlingen werd les 
gegeven op school, evenals aan 
onder andere de schoolverlaters. 
Enkele groepen kregen ‘gewoon’ 
thuis les via livestream. “Veiligheid 
staat bij ons voorop en een klas 
verdelen is vanwege de corona-
regels geen optie”, aldus het team 
van de Antoniusschool. 
Inmiddels draaien de basisscholen 
tot groot plezier (van leerkrachten, 
kinderen en ouders) weer op volle 
toeren.

Genieten van de sneeuw in Aalsmeer!

Sneeuwpop in de tuin. 

Foto: Claudia Trumpie.

Spinnetje ingevroren. 

Foto: Martine Noordhoek

Ook Knorretje geniet van de sneeuw.

Foto: Claudia Trumpie.

De schapen van de kinderboerderij in de sneeuw. Gelukkig hebben ze een dikke 

vacht. Foto: Martine Noordhoek

Iglo bouwen. Foto: www.kicksfotos.nl

Geen sneeuwpop, maar een sneeuwkasteel. Foto: www.kicksfotos.nlDe Stommeermolen bij de Molenvliet. Foto: www.kicksfotos.nl
Sleetje rijden. Joepie! 

Foto: Ria Scheewe

Hond Max crost graag door de 

sneeuw. Foto: Ruud MeijerWind en ijs maakten samen kunst bij de Loswal Kudelstaart. Foto: Thérèse Karpathios
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Regio - Duurzaam goederen 
vervoeren in slechts uren in plaats 
van dagen in Europa. Hardt Hyper-
loop onderzoekt samen met over-
heden en bedrijven de haalbaarheid 
van een Cargoloop (een snelle 
magneetzweeftrein in een luchtdruk-
buis) waarmee goederen snel 
vervoerd kunnen worden. De 
provincie Noord-Holland heeft met 
andere overheden en bedrijven het 
Cargoloop Holland Convenant gete-
kend. De samenwerkende partijen 
onderzoeken eerst wat er nodig is om 
het goederennetwerk in Noord-
Holland en Zuid-Holland met elkaar 
te verbinden met een Cargoloop. 

Haalbaarheidsstudie
Met het ondertekenen van het 
convenant zet de provincie zich 
samen met andere ondertekenaars in 
voor een studie naar de haalbaarheid 
(bijvoorbeeld door bij te dragen met 
kennis en expertise) en het formu-
leren van mogelijke vervolgstappen. 
Het onderzoek richt zich onder 
andere op het model voertuig, inpas-
sing in de bestaande infrastructuur, 
kosten en opbrengsten en de te 
nemen stappen in het 
besluitvormingsproces. 

Schoon goederenvervoer
Gedeputeerde Jeroen Olthof (Mobili-
teit en Bereikbaarheid): “De Cargo-
loop is een innovatieve manier om 
bijvoorbeeld fruit en bloemen snel en 
schoon op de plaats van bestemming 
te krijgen. Minder vervoer over de 
weg betekent ook minder 
CO2-uitstoot en minder files.”

Nieuwe modaliteit
Een cargo-hyperloop kan grote voor-
delen bieden voor de versindustrieën, 

zoals de groente-, fruit- en sierteelt, 
die een belangrijk deel van de Neder-
landse export beslaan. Rik Roeske, 
projectleider van de cargo-hyperloop, 
vertelt: “Deze samenwerking is een 
belangrijke stap in de ontwikkeling 
van deze nieuwe modaliteit, waarmee 
we straks in staat zijn om vaker, verser 
en vlugger te leveren tegen een lager 
tarief. We kunnen goederen gaan 
vervoeren met een snelheid die zeer 
concurrerend is met vrachtwagens, 
met frequentere en kleinere 
zendingen. Omdat het systeem auto-
noom en integraal opereert, kan de 
capaciteit met platooning snel en 
eenvoudig worden bijgestuurd. Dat 
geldt vanzelfsprekend niet enkel voor 
het Nederlandse bedrijfsleven, ook 
vele andere markten, zoals de e- 
commerce en farma wereldwijd, zijn 
gebaat bij een dergelijk netwerk”.

Gezamenlijk haalbaarheidsonderzoek
Het onderzoek richt zich op onder-
werpen als productspecificaties van 
het systeem, integratie in het logis-
tieke netwerk en de operatie, infra-
structurele inpassing, vervoersprog-
nose, maatschappelijke kosten-baten-
analyse, projectrealisatie, het model 
voor operatie, beheer en onderhoud, 
besluitvormingsproces voor mogelijke 
vervolgstappen, en maatschappelijke 
acceptatie en loopt tot medio 2022. De 
deelnemende partijen beschikken elk 
over waardevolle ervaring, (markt)
kennis en data, die nodig is om de 
haalbaarheid van een hyperloopsys-
teem voor vrachtvervoer voor een 
pilot route binnen deze drukke 
corridor te onderzoeken. Partijen die 
deelnemen in het onderzoek zijn naast 
de provincies Noord- en Zuid-Holland 
onder andere de Dutch Flower Group 
en Royal Schiphol Group. 

Provincie sluit aan bij onderzoek 
naar vervoer per Cargoloop

Schiphol - Altijd weten hoeveel 
vliegtuigen je over jouw locatie kunt 
verwachten? Daarvoor test Schiphol 
nu met Notifly: dé app voor vliegver-
keer rondom Schiphol. Zo blijf je op 
de hoogte van het huidige én het 
verwachte aantal overvliegende 
vliegtuigen. Test je mee? Schiphol 
ontwikkelen Notifly speciaal voor 
buren van Schiphol. Daarom is de 
luchthaven op zoek naar omwo-
nenden die de app willen testen. 
Want alleen met jouw/uw feedback 
kan Notifly verbeterd worden waar-
door deze nog meer aan jouw/uw 
wensen voldoet. Woon je in de omge-
ving van Schiphol? Meld je dan nu 
aan als tester en ga direct aan de slag.

24 Uur vooruit kijken
Met de app kan het huidige en 
verwachte aantal overvliegende 
vliegtuigen in de omgeving van de 
luchthaven gecheckt worden. 
Doordat je in de app tot wel 24 uur 
vooruit kan kijken, is het vliegtuigge-
luid dat je ervaart meer voorspelbaar. 
Per uur zie je een indicatie van het 
aantal vliegtuigen dat je over jouw 
locatie kunt verwachten. Ook vind je 
in Notifly het huidige baangebruik, 
(gepland) baanonderhoud en een 
kaart met het live vliegverkeer.
Als er onverwacht baanonderhoud is 
of veranderen de weersomstandig-
heden waardoor er ineens meer 

vliegverkeer over jouw locatie gaa, 
stuurt Notifly je desgewenst een noti-
ficatie, zodat je meteen weet waarom 
je meer vliegtuigen hoort.

Voorspellingen
Om de voorspellingen in Notifly zo 
nauwkeurig mogelijk te maken, werkt 
de app met een speciaal model. 
Daarin gaan diverse gegevens, zoals 
radardata, informatie over de wind en 
andere weercondities (KNMI). Het 
voorspellingsmodel zoekt in deze 
data naar vergelijkbare omstandig-
heden voor de datum en tijd waar-
voor een verwachting moet worden 
gegeven. Vervolgens legt het model 
deze voorspelling langs de meetlat. 
Klopte de voorspelling uiteindelijk 
wel of niet? En hoeveel zat het 
ernaast? Het model in Notifly 
verwerkt deze data weer, zodat het 
daarvan kan leren. Zo wordt de voor-
spelling in Notifly elke keer een 
beetje beter. Kijk voor meer infor-
matie op www.schiphol.nl of stuur 
een mail naar buren@schiphol.nl.

Testers gezocht voor Notifly-
app voor vliegverkeer 

Aalsmeer - Stichting OSA heeft in 
2020 achttien subsidieaanvragen 
voor ontwikkelingssamenwerking te 
beoordelen gekregen. Eén aanvraag 
was daarvan doorgeschoven van 
2019. De OSA moest helaas ook één 
aanvraag afwijzen en één aanvraag 
werd zelf ingetrokken. Twee 
aanvragen zijn naar 2021 doorge-
schoven, onder anderen omdat nog 
niet alle stukken binnen waren om 
de subsidieaanvragen te beoordelen. 
Het bedrag wat OSA mocht 
ontvangen van de gemeente Aals-
meer om de subsidie aanvragen uit 
te betalen voor 2020 was 31.726 
euro. Daarnaast ontving OSA een 
bedrag van 8.217,50 euro uit de 
kledingcontainers van Sympany.
De 14 aanvragen die subsidie 
mochten ontvangen zijn:

*  Stichting Kinderhulp Afrika (speel-
tuin) Oeganda: 1.500 euro.

*  Stichting Nepal Benefiet (noodhulp 
eerste trance) Nepal: 1.160 euro.

*  Stichting Kinderhulp Afrika 
(woning bij school) Oeganda: 
2.500 euro.

*  Jeugdwerk Protestante Gemeente 
Aalsmeer/ZWO, Oeganda: 2.500 
euro.

*  Doopsgezinde Gemeente Aals-
meer (noodhulp) Tanzania: 
1.400,75 euro.

*  Stichting Heart4Children Oeganda: 
2.500 euro.

*  Stichting Kinderhulp Afrika (nood-
hulp) Oeganda: 2.500 euro.

*  Doopsgezinde Gemeente Aals-
meer voor Tanzania: 2.500 euro.

*  Doopsgezinde Gemeente Aals-
meer voor Congo: 2.500 euro.

Subsidieaanvragen bij OSA voor 
speeltuin, boeken en noodhulp

*  Stichting Hart4onderwijsNepal in 
Nepal: 2.300 euro.

*  ZWO Commissie Open Hof kerk 
voor Kenia: 700 euro.

*  Stichting Nepal Benefiet (nood-
hulp tweede trance) Nepal: 1.340 
euro.

*  Doopsgezinde Gemeente Aals-
meer (noodhulp) Oeganda: 
1.306,60 euro.

*  Diaconie Hervormde Gemeente 
Aalsmeer (noodhulp) Oeganda: 
2.500 euro. Totaal 27.207,35 euro. 
De projecten bevatten:  Aanleg 
van nieuwe speeltuin, bouw van 
woonhuis voor hoofd van de 
school, aanschaf gereedschap voor 
technische school en opleiding 
leerkrachten, aanschaf 30 naaima-
chines, bouw van dak jongens-
slaapzaal, bouw en inrichting naai-
school,  aanschaf kasten en boeken 
voor mobile bibliotheek en vervan-
ging waterpomp. 

Daarnaast waren er zes subsidieaan-
vragen voor noodhulp in verband 
met corona. Meer informatie is de te 
vinden op de website van OSA: 
www.osa-aalsmeer.nl

Aalsmeer – Op de Legmeerdijk op 
de grens met Amstelveen en Aals-
meer, ter hoogte van tankstation 
Loogman, is vrijdag 5 februari in de 
ochtend een bus van Connexxion 
gestrand met een lege accu.
Een bergingsbedrijf moest er aan te 
pas komen om de bus weg te slepen. 
Het verkeer heeft weinig hinder 
ondervonden. Reizigers konden met 
een andere bus hun weg vervolgen. 

Bus gestrand op 
de Legmeerdijk

Bergingsbedrijf komt de bus wegslepen. Foto: VTF

Amstelland - Het kabinet verlengt 
het steunpakket voor de amateur-
sport tot eind juni, maar extra inkom-
sten zijn meer dan ooit hard nodig. 
Ledenaantallen lopen terug waar-
door ook de inkomsten uit contri-
butie teruglopen. Spaartegoeden bij 
clubs raken op. Geld dat eigenlijk 
bedoeld is voor bijvoorbeeld onder-
houd aan het complex. Ook lopen 
clubs veel geld mis door het dicht 
blijven van de kantines, een belang-
rijke inkomstenbron. Al bijna 50 jaar 
ondersteunt de Grote Clubactie 
verenigingen op het gebied van 
sport, cultuur en muziek in de 
werving van extra inkomsten. Juist 
nu is dat zo noodzakelijk.

Nu al 2.500 verenigingen
Afgelopen jaar werd dankzij de 
vernieuwde online verkoopme-
thodes een recordbedrag van 9,5 
miljoen euro door de deelnemende 
verenigingen opgehaald met de 
Grote Clubactie. Afgelopen maand 
werden de miljoenen euro’s overge-
maakt naar de deelnemende vereni-

gingen aan de actie van 2020. 
Momenteel kunnen verenigingen 
zich weer aanmelden voor de Grote 
Clubactie van 2021. En daar wordt 
gretig gebruik van gemaakt. Direc-
teur Grote Clubactie Frank Molken-
boer: “We zien in de eerste maand 
van het jaar al een toename van 25% 
aan deelnemende verenigingen voor 
de actie van 2021. Maar liefst 2.500 
clubs hebben zich nu al ingeschreven 
voor de Grote Clubactie 2021. Dit 
benadrukt de noodzaak van extra 
inkomsten voor verenigingen, juist 
nu.”

Inschrijven
Pas op zaterdag 18 september start 
de landelijke lotenverkoop van de 
Grote Clubactie 2021. Clubs die zich 
nu al inschrijven, worden op weg 
naar deze verkoopperiode begeleid 
in het opzetten van een zo succesvol 
mogelijke actie. Door nieuwe tech-
nologieën en vele verbeteringen is 
de Grote Clubactie nog eenvoudiger 
dan ooit. Minder werk en een hogere 
opbrengst. Iedereen binnen de 

Grote Clubactie biedt helpende 
hand aan verenigingsleven

vereniging kan simpel en snel loten 
verkopen en zo geld ophalen voor de 
club. Jaarlijks halen verenigingen 
met de actie tussen de 1.000 en 
30.000 euro op. Tachtig procent gaat 
direct naar de club en deelname is 
gratis.

Volg het webinar
Benieuwd hoe de Grote Clubactie 
werkt en hoe jouw vereniging extra 
inkomsten kan realiseren? Schrijf je 
dan nu in voor het gratis webinar van 
de Grote Clubactie op donderdag 18 
of maandag 22 maart van 19.30 tot 
20.00 uur via de link: clubactie.nl/
webinargca of kijk op clubactie.nl en 
vraag de informatiebrochure aan.
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Hoofddorp - Van 5 februari tot en 
met 27 maart is in Galerie de Tuin-
kamer in Hoofddorp de expositie 
Beeld-taal te zien, met werk van 
Mieke Lankveld (Schilderijen, olie-
verf, zeegezichten), Antoinette 
Elsinga (Selenietkunst) en Anneke 
Harting (keramiek). 

Mieke Lankveld
Mieke Lankveld is begonnen in 2002 
met acrylverf. De meeste doeken van 
haar zijn redelijk groot: gemiddeld 
1m². In 2010 is zij overgestapt op 
olieverf en sinds kort werkt ze ook 
met paletmes. In haar eerste schilder-
periode was zij vooral bezig met stil-
levens. Langzamerhand verschoof 
haar belangstelling meer naar zeege-
zichten.  De zee, en vooral de dyna-
miek van de branding in combinatie 
met de schittering van de zon op het 
water en natuurlijk het strand en de 
lucht is haar grote inspiratiebron. 
Regelmatig gaat zij naar het strand 
en schiet daar tientallen foto’s die ze 
thuis achter haar schildersezel tot 
een geheel combineert. Rust en 
weidsheid dat zijn haar beeld-taal. 

Antoinette Elsinga
Antoinette Elsinga is gespecialiseerd 
in het mineraal seleniet. Seleniet is 
haar passie, het materiaal kent ze 
inmiddels door en door. Ze weet de 
mogelijkheden maar ook de onmo-
gelijkheden waardoor ze de rand van 
het haalbare probleemloos weet op 
te zoeken. 
Het materiaal geeft een transparantie 
die het werk versterkt. Samen met de 
glans is het compleet. Juist het mate-
riaal zorgt ervoor dat door lichtinval 
het werk ieder moment van de dag 
anders is en zelfs iedere dag anders 
is. Ze heeft verschillende lijnen 
ontwikkeld waar haar handtekening 
duidelijk zichtbaar is, zoals mensen, 
engelen, harten, Boeddha’s en vrije 
vormen. Door haar fascinatie voor 
mensen ziet zij in een ruwe staaf 
seleniet vaak mensen, geen één staaf 

seleniet is hetzelfde net als ieder 
mens. De steen vertelt haar wat kan 
en wat niet kan.

Anneke Harting
Op jeugdige leeftijd raakte Anneke 
Harting uit Aalsmeer in de ban van 
het oermateriaal klei. Later ontdekte 
zij ook haar voorliefde voor taal. 
Lange tijd hebben beiden sluime-
rend en onafhankelijk van elkaar 
bestaan. 
Na diverse opleidingen te hebben 
gevolgd, waaronder de Vrije 
Academie in Den Haag, heeft zij de 
5-jarige opleiding voor keramisten in 
Gouda met een uitstekend resultaat 
afgerond. Al tijdens haar opleiding is 
ze een geheel eigen weg ingeslagen. 
Haar sterke verbondenheid met klei 
vormt samen met haar tweede liefde, 
de taal, de basis voor monumentale 
vaasobjecten. Naast vaasobjecten en 
tuinbeelden, maken ook keramische 
en bronzen sculpturen deel uit van 
haar werk. 

Terre des Hommes
Galerie de Tuinkamer werkt in dit 
seizoen samen met Terre des 
Hommes. In overleg met de expo-
santen gaat een deel van de 
opbrengst naar deze stichting, die 
slachtoffers van kinderarbeid, kinder-
misbruik en uitbuiting ondersteunt. 

Reserveren
Galerie de Tuinkamer is een bijzon-
dere, laagdrempelige plek maar ook 
hier houdt men zich aan de corona 
maatregelen, dus graag even reser-
veren. Maximaal twee bezoekers. Het 
is een galerie en beeldentuin waar 
ook nu in een gezellige, onge-
dwongen sfeer van kunst genoten 
kan worden en door middel van 
korte filmpjes kennis gemaakt kan 
worden met de kunstenaars. De 
expositie Beeld-taal is op afspraak te 
zien tot en met 27 maart op vrijdag 
en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. 
Adres: Wilsonstraat 61 in Hoofddorp. 

Expositie ‘Beeld-taal’ te zien in 
Galerie de Tuinkamer

Regio - Het fysieke Beroepenfeest 
van VMBO On Stage kan vanwege 
corona geen doorgang vinden. Dat is 
jammer, maar er is een alternatief: 
Digimatch. Leerlingen leggen digi-
taal contact met bedrijven en ‘sollici-
teren’ voor de Doe Dag. Zo kunnen zij 
zich ook in deze tijd oriënteren op 
hun mogelijkheden en kunnen 
bedrijven contact maken met hun 
potentiële medewerkers van de 
toekomst. 

Presenteren en ontwerpen
VMBO On Stage is een beroepenori-
entatieproject waarbij bijna 800 
vmbo-leerlingen van Vakcollege 
Thamen, Wellant Westplas, Panta 
Rhei en het VeenLanden College 
kennismaken met het werkveld. Voor 
ondernemers en medewerkers van 
bedrijven is dat dé kans om te laten 
zien wat hun beroep of bedrijf te 
bieden heeft en om potentiële 
medewerkers of collega’s van de 
toekomst te ontmoeten. “Voor vmbo-
leerlingen zijn de mogelijkheden 
eindeloos’’, licht projectleider Karin 
Wateler toe. “Toch hebben ze daar 
zelf lang niet altijd een idee van. 
Onbekend maakt onbemind. Bij 
VMBO On Stage laten we de leer-
lingen zien dat zij ertoe doen en 
ontzettend veel keuzemogelijkheden 
hebben. Daarnaast leren zij zich 
presenteren, ontwerpen ze een eigen 
visitekaartje en oefenen met het 
schrijven van een motivatiemail; heel 
belangrijke vaardigheden die zij later 
ook nodig hebben.’’ 

Oriënteren
Waar het Beroepenfeest eigenlijk een 
fysieke ontmoeting is tussen 
beroepsbeoefenaren en leerlingen, is 
nu een digitaal alternatief bedacht. 
“Leerlingen kunnen zich via onze 
website oriënteren op de deelne-
mende bedrijven’’, vervolgt Wateler. 
“Vervolgens leggen ze contact en 
presenteren zichzelf. Als het klikt, 
worden afspraken gemaakt over de 
Doe Dag. Leerlingen brengen dan 
een bezoek aan het bedrijf. Zo 
krijgen zij een goed beeld van het 
beroep en alles wat daarbij komt 
kijken.’’ 

Doe Dagen
De Doe Dagen op 1 en 7 juni zullen 
in principe wel een fysieke ontmoe-
tingen zijn. “We doen dat in kleine 
groepjes’’, licht Wateler toe. “Zo 
houden we het veilig. We willen de 
leerlingen deze fysieke ontmoeting 
niet ontnemen. Voor hen is deze tijd 
heel gecompliceerd; stages vallen 
weg en er zijn geen open dagen van 
opleidingen. Het fysieke bezoek is 
nodig om tot een goede keuze te 
komen.’’  

Nog meer beroepen gezocht
Inmiddels hebben ruim honderd-
dertig professionals zich aangemeld 
voor Veen en Amstelland On Stage, 
maar er wordt gestreefd naar twee-
honderdvijftig. Alle beroepen zijn 
welkom. Deelname is kosteloos. 
Aanmelden kan via 
www.veenenamstellandonstage.nl. 

Digimatch als alternatief voor 
Beroepenfeest On Stage

De Dijk in voorverkoop Duycker

Hoofddorp - Op woensdag 3 maart 
om 20.00 uur staat de Knock Out 
Comedy Crew klaar in Poppodium 
Duycker om het publiek buikpijn van 
het lachen te bezorgen. Traditiege-
trouw organiseert Duycker eens per 
kwartaal deze stand-up comedy 
avond. Iedere show bevat een 

nieuwe line-up, andere mc’s en opko-
mend talent. In maart brengt de crew 
in ieder geval Davey Turnhout en 
Sidney Schmeltz mee. In de grote 
zaal van Duycker wordt deze 
comedy-avond in cafésetting 
opgezet. Informatie over de avond 
en ticketverkoop via www.duycker.nl

Comedy Knock Out in Duycker

Hoofddorp - Op donderdag 4 maart 
om 20.00 uur kunnen jazzliefhebbers 
terecht in poppodium Duycker. 
Meervoudig onderscheiden gitaar-
virtuoos Twan van Gerven speelt 
samen met zijn bejubelde band 
Dutch X-ing het experimentele jazz-
programma ‘Not The Harvey Wein-
stein Orchestra’. De band bestaat 
naast van Gerven uit de gerespec-

Jazz met Dutch X-ing in Duycker

De Knock Out Comedy Crew. Foto: Helene Wiesenhaan

Reserveren kan via: 023- 5623858. 
Kijk voor meer informatie op www.
galeriedetuinkamer.nl.

teerde jazz-artiesten Maarten Poir-
ters, Marre de Graaf, Roel Hazendonk, 
Stormvogel en Remko Smid. Dutch 
X-ing is ‘In Residence’ bij Duycker en 
geeft zichzelf de vrijheid te experi-
menteren. Het eindresultaat is nog 
onbepaald. Waar de bezoeker zeker 
van kan zijn is een avondvullend 
programma vol avant-gardejazz met 
vlammend gitaarspel, creatieve 
composities en elektronische impro-
visaties.  Tickets worden verkocht via 
www.duycker.nl

Hoofddorp - Bij poppodium Duycker 
is de kaartverkoop voor het concert 
van De Dijk, dat op donderdag 25 
november om 21.00 uur plaatsvindt, 
van start gegaan. Al sinds de jaren 
tachtig drukt De Dijk een grote 
stempel op Nederpop. Ze zijn niet 
voor niets één van de succesvolste 
Nederlandse popgroepen ooit. Met 
een gigantische hoeveelheid prijzen 
en maar liefst twintig albums heeft 
De Dijk al heel wat hits bijgedragen 
in het Nederlandse muziekland-
schap. Op de avond zelf kan men alle 
klassiekers van ‘Bloedend Hart’ tot 
‘Als ze er niet is’ verwachten. De 
tickets gaan hard en zijn verkrijgbaar 
via www.duycker.nl






