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Wethouder Wilma Alink met Kris van der Veen en Jolien Pil. De twee medewerkers zetten zich in om eenzaamheid en depressie in
Aalsmeer aan te pakken (archieffoto).

Wethouder over hulp in coronatijd:
“Niemand staat er alleen voor”
Aalsmeer - Corona eist zijn tol. Niet alleen voor mensen die getroffen zijn
door COVID-19, maar ook voor mensen die het zwaar hebben door de
maatregelen die het virus met zich meebrengt. Veel mensen missen de
sociale contacten en de mogelijkheden om die op te zoeken. Anderen
komen in financiële problemen, door teruglopende of gestopte inkomsten. En zo zijn er meer situaties die mogelijk kunnen leiden tot psychische problemen.
Natuurlijk kunnen inwoners altijd
terecht bij hun huisarts, maar ook
organisaties zoals Participe, Aalsmeervoorelkaar, Mantelzorg & Meer
en Buurtwerk staan klaar voor
mensen die hebben te lijden onder
spanningen, problemen of eenzaamheid. Om dit te benadrukken publiceert de gemeente deze week een
advertentie in deze krant met
contactgegevens van lokale organisaties, maar ook landelijke hulplijnen
die voor iedereen toegankelijk zijn.
“Niemand staat er alleen voor”
Wethouder Zorg Wilma Alink wil op
deze manier nogmaals aandacht
vragen voor de mogelijkheden die
de gemeente biedt om mensen uit
Aalsmeer en Kudelstaart te helpen:
“Het is geen makkelijk onderwerp,
maar het erkennen en uitspreken dat
je je depressief of eenzaam voelt
lucht op. Een ook als u andere
problemen heeft, is er hulp. In Aalsmeer staat niemand er alleen voor.
We hebben diverse organisaties die
mensen graag verder helpen. Ik wil

Brandje op koelcel
Aalsmeer - Op donderdag 11
februari om kwart voor zes in de
middag werd de brandweer van

inwoners dan ook oproepen gebruik
te maken van de hulp die voorhanden is. En als u niet weet waar u
moet beginnen: neem dan contact
op met het Sociaal Loket van de
gemeente. Zij weten de weg in
Aalsmeer.”
Wandelingetjes
Samenwerkingspartner Participe is
een van de partijen die klaar staat
voor inwoners. Zij is nu een initiatief
gestart om mensen met elkaar te
laten wandelen. Vanaf 16 februari
liggen er gratis uitnodigingen voor
een wandeling in diverse supermarkten en de bibliotheek.
Wethouder Alink: “De wandelingetjes
van Participe zijn een mooi middel
om mensen in onze gemeente te
verbinden. Ik hoop dat veel mensen
hier aan mee zullen doen. Maar er is
meer. Er is niet alleen hulp voor
mensen die zich eenzaam of depressief voelen; ook voor bijvoorbeeld
ouders die problemen hebben met
de opvoeding van hun kinderen en
het even niet meer zien zitten.”

Aalsmeer gealarmeerd voor een
brandgerucht bij Royal FloraHolland.
Regelmatig gaat bij de veiling een
(brand)alarm af en blijkt het loos
alarm te zijn. Maar dit keer kwam het

Iedereen kan helpen
Kent u mensen die zich eenzaam of
depressief voelen of iemand bij wie u
dit vermoedt? Ook u kunt helpen.
Door iemand te helpen om hulp te
zoeken of om te beginnen gewoon
door contact te zoeken met diegene.
Wethouder Alink: “Als je vermoedt dat
iemand het moeilijk heeft, kun je al
helpen door oprechte interesse te
tonen en bijvoorbeeld vragen te
stellen zoals: hoe gaat het met je? Of:
is er iets waar je mee zit en kan ik iets
voor je doen of betekenen? Een klein
gebaar kan een groot verschil maken.”
Op onder andere de website van de
Depressie vereniging is een betrouwbare test te vinden die u of uw naaste
kan helpen bij het herkennen van de
symptomen van depressie.
Meer informatie
Heeft u hulp nodig of maakt u zich
zorgen om iemand? Neem contact
op met het Sociaal Loket in Aalsmeer
via 0297-387575 of met een van de
partners van de gemeente.
Diverse landelijke hulplijnen zijn
daarnaast 24 uur per dag bereikbaar:
De Luisterlijn is er voor iedereen:
0900-0767. Bent u slachtoffer van
huiselijk geweld of heeft u een
vermoeden van huiselijk geweld? Bel
0800-2000. Denkt u over zelfmoord?
Praat erover! Zelfmoordpreventie is
bereikbaar via 0800-0113.

brandweerteam niet voor niets. Er
bleek een brandje te zijn ontstaan op
een koelcel. Het vuur was snel onder
controle. Er is lichte rook- en roetschade. Niemand is gewond geraakt.

Recruitment
consultant gezocht!

www.antennagroep.nl

k!k!
ersosoononlijlij
enenaaaamm per
aaang
ang

www.h2makelaars.nl
www.h2makelaars.nl

Tel.0297-59
0297-59
11 22
Tel.
11 22

Burgemeester Oude Kotte onderschrijft
hartenkreet voor jongeren
Aalsmeer - “De gevolgen van de lockdown voor jongeren zijn niet meer
verantwoord. De mentale en sociale impact van de lockdown is voor
jongeren hevig en tast ook het welzijn van onze samenleving aan.” Dit
stelt de voorzitter van de Veiligheidsregio Amsterdam, burgemeester
Femke Halsema, en enkele andere prominenten in een hartenkreet. “Dit is
mij uit het hart gegrepen”, zegt burgemeester Gido Oude Kotte. ”Ik ondersteun de oproep ‘Laat jongeren voor bij nieuwe vrijheden’ volledig. De
coronamaatregelen moeten zich meer richten op de maatschappelijke
gevolgen van de pandemie. De komende weken en maanden moet het
kabinet verantwoorde risico’s durven nemen. Ik zie dat de jonge generatie het uiterst moeilijk heeft. Daarom is het belangrijk dat áls we overwegen meer vrijheden toe te kennen, dan eerste aan jongeren te denken.”
In de oproep wordt gepleit voor onder meer het oprekken van de leeftijdsgrens voor het georganiseerd buitensporten naar 25 jaar. Nu ligt dat
op achttien jaar. “Cijfers laten zien dat jongeren tot zeker 25 jaar sterk te
lijden hebben onder dit isolement”, vervolgt Oude Kotte.
Na sneltest naar school
Verder wordt een lans gebroken om jongeren met voorrang sneltesten te
laten doen ‘aan de poort’. “Dan kunnen met bewijzen van negatieve
testuitslagen scholen, buurthuizen, studiezalen en sportclubs voor hen
heropend worden”, aldus Aalsmeers eerste burger. Het manifest is naast
Halsema ondertekend door ziekenhuisdirecteur Maurice van den Bosch
(OLVG), voorzitter Jet Bussemaker van de Raad voor Volksgezondheid en
Samenleving, hoogleraar polarisatie en veerkracht Hans Boutellier, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad Mariëtte Hamer, pedagoog Micha
de Winter en Maurice Knijnenburg, voorzitter van de Nationale
Jeugdraad.
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FvD in Aalsmeer
Aalsmeer - Het Forum voor Democratie
was afgelopen zondag 14 februari op
bezoek in Aalsmeer. Het Forum is nagenoeg de enige partij die ervoor
gekozen heeft op tournee door Nederland te gaan. De meeste fracties kiezen
voor online campagnes voor de verkiezingen op 17 maart. Het Forum voor
Democratie zou de bus parkeren op het
Praamplein, maar vanwege de drukte in
het Centrum door onder andere
schaatsplezier, moest van de gemeente
uitgeweken worden naar het terrein
van de sporthal aan de Hornweg. Een
goede keuze, want zo’n 500 mensen
kwamen op de bijeenkomst bij De
Bloemhof af. Volgens inwoners onder
de bezoekers weinig Aalsmeerders. “Die
zijn allemaal aan het schaatsen.” De
aanwezigen werden onder andere
toegesproken door lijsttrekker Thierry
Baudet en door de tweede man van het
Forum voor Democratie, Wybren van
Hage.

Gerard Nijland van OSA (rechts) reikt cheque uit aan Leo Bakker, vertegenwoordiger
van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer.

Cheque van stichting OSA voor
technische school in Tanzania
Aalsmeer - Vorige week is door voorzitter Gerard Nijland van de Stichting
Ontwikkelings-Samenwerking Aalsmeer (OSA) een cheque van 2.500
euro uitgereikt aan Leo Bakker, vertegenwoordiger van de Doopsgezinde
Gemeente Aalsmeer.
Er is een bedrag van 2.500 euro ingezameld in november tijdens de alternatieve bazaar. Dit bedrag kon dus
verdubbeld worden tot het maximale
bedrag. Het ingezamelde geld en het
subsidiebedrag is bestemd voor
cursuskosten voor scholing van
docenten en aanschaf van materialen
voor een school voor beroepsonder-

wijs (VOS) in het Shirati district in
Tanzania. Deze technische school
geeft lessen in mechanica, lassen,
houtbewerking, textiel, secretariaat
en elektrische installaties. Daarnaast
computerkunde, maatschappijleer
en technisch tekenen. De school is
opgezet door de Doopsgezinde
Gemeente Kanisa Mennonite
Tanzania, Shirati Diocese. Meer weten
over dit project? Kijk dan op
www.doopsgezindwereldwerk.nl
Over OSA en subsidiemogelijkheden
voor een project is informatie te
vinden op de webstie:
www.osa-aalsmeer.nl

Raad van Kerken Aalsmeer
organiseert 16e Passieronde
Aalsmeer - De Raad van Kerken Aalsmeer organiseert voor het zestiende
jaar in de Veertigdagentijd een
Passieronde langs Aalsmeerse en
Kudelstaartse kerken voor een wekelijks moment van stilte, bezinning en
inkeer ter voorbereiding op het
komende Paasfeest. De Veertigdagentijd wordt ook wel Vastentijd
genoemd. Al vrij vroeg in de geschiedenis van de kerk was er sprake van
een Veertigdagentijd. Veertig is een
symbolisch bijbels getal. De tocht
van het volk Israël door de woestijn
op weg naar het beloofde land
duurde veertig jaar. De voorbereidingstijd van Jezus op zijn roeping
duurde veertig dagen. Veertig dagen
in de woestijn, een tijd van beproeving en onderzoek voor hij actief
werd in woord en daad. Veertig
dagen of jaren in de woestijn werden
zo een symbolisch beeld van de
tocht van de mens door de woestijn
van het leven. Zo biedt de traditie
een veelheid aan aanknopingspunten om te bezinnen op de eigen
voorbereiding op Pasen.
Zes weken, op woensdagavond van
19.15 tot 19.45 uur, zijn belangstellenden van harte welkom in één van
de kerken. Elke deelnemende
geloofsgemeenschap geeft op eigen
wijze inhoud aan het half uurtje van

samenkomst. De meeste vieringen
zullen in verband met de coronamaatregelen digitaal worden aangeboden. Voor het bijwonen van de
vieringen in de kerken is aanmelden
verplicht. Zie hiervoor de websites
van de kerken. Op de website van de
Raad van Kerken Aalsmeer worden
ook de linken van de bijeenkomsten
geplaatst: www.kerkpleinaalsmeer.nl
De ‘haltes’ in 2021 zijn:
24 februari: Open Hof Kerk - bijeenkomst digitaal www.pgaalsmeer.nl
3 maart: Hervormde Dorpskerk bijeenkomst digitaal www.hervormdaalsmeer.nl/dorpskerk
10 maart: Karmelkerk - bijeenkomst
in kerk, www.rkkerkaalsmeer.nl
17 maart: Lijnbaankerk - bijeenkomst digitaal www.lijnbaankerk.nl
24 maart: Samen Op Weg Kudelstaart - bijeenkomst mogelijk digitaal
of in kerk www.sow-kudelstaart.nl
31 maart: Doopsgezinde kerk bijeenkomst mogelijk digitaal of in
kerk www.dgaalsmeer.nl
Het is verheugend dat vele kerken in
de Veertigdagentijd ook dit jaar
gezamenlijk op pad naar Pasen
willen gaan. Een gezamenlijke
pelgrimstijd op weg naar Pasen.
Kom in de Veertigdagentijd oecumenisch in beweging: Doe ook aan de
Passieronde mee!

Game-avond voor jonge mantelzorgers
Amstelland - Mantelzorg & Meer
organiseert een gezellige gameavond voor jongeren die zorgen. Via
Zoom gaan met elkaar allemaal
games gespeeld worden, zoals pictionary, red stories, uitbeelden en
verboden-woord. Meedoen met de
game-avond op donderdag 25
februari vanaf 19.00 uur?

Aanmelden kan door een mail te
sturen naar: svanalebeek@mantelzorgenmeer.nl. Vermeld in het
onderwerp: aanmelding gamenight. Vermeld in de mail je naam en
leeftijd. Deelnemers ontvangen
enkele dagen voor de activiteit een
mail met een zoom link. Deelname is
gratis.

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Diensten in Oosterkerk, Oosteinderweg 269. Zondag 16u. Dienst
met Maurice Lubbers. Info: www.
cama-aalsmeer.nl.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zondag
10u. Dienst.
Chr. Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag
diensten (HA) om 10u. met ds. C.
Brouwer en 16.30u. met ds. P.A. van
Veelen.
Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg
751, Rijsenhout. Zondag dienst om
10u. met ds. J.A.C. Weij.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. Dienst
via dgaalsmeer.nl met ds. Paul T.
Thimm. Collecte: Jeugdwerk DGA.
Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag diensten om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Aalsmeer
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.
Zondag 10u. Onlinedienst met ds.
A. v/d Wal via http://pgaalsmeer.nl/
kerkdienstgemist. 1e Zondag
lijdenstijd, biddag.
Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag
10u. dienst met ds. G.H. de Ruiter,
Aalsmeer. Organist: Joshua Prins.
Aanmelden via hervormdaalsmeer.
nl.
- Oosterkerk, Oosteinderweg 269.
Zondag om 10u. Dienst dhr. E.
Kramer, Aalsmeer. Organist: Rogier
Postma. Aanmelden: www.
hervormdaalsmeer.nl.
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Zondag 10.30u. Samenkomst via
livestream. Spreker: Ben Kroeske.
Info: www.leg.nl.
RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. Reserveren verplicht. Zaterdag 17u.
Woordcommunieviering in Kloosterhof. Voorganger: B. Dullens.
Karmelkerk: Zondag 9.30u. Viering
m.m.v. cantoren. Voorganger: Rob
Mascini. Om 14u. Poolse dienst
met Andrzej. Maximaal 30 kerk-

plaatsen. 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. J. van Popering,
Aalsmeer.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. Dienst met ds. D.J.
Lagerweij uit Zwolle. Te volgen via
https://sow-kudelstaart.nl.
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag
11u. Viering m.m.v. cantors. Maximaal 30 kerkplaatsen. Vooraf reserveren 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 Ontmoetingsruimte Ons Tweede Thuis,
Jasmijnstraat 33. Eerstvolgende
vooralsnog gepland op 2 maart
met Peter 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.

Groei & Bloei winterfoto-actie:
Groenbon voor Liesbeth van Hees
Aalsmeer - De derde groenbon, die
Groei & Bloei afd. Aalsmeer beschikbaar stelt voor de mooiste
winter(tuin)foto gaat naar Lieisbeth
van Hees van de Kerkweg 59. Zij
maakte een foto tijdens een wandeling langs de Mr. Jac. Takkade. De jury
erkent de schoonheid van dit plaatje
van het winterse landschap met op

de achtergrond molen De Zwarte
Ruiter.
Ook in aanmerking komen voor een
groenbon en de foto in de Nieuwe
Meerbode? Stuur dan een wintertuin/natuur-foto naar info@aalsmeer.
groei.nl. Ook in de winter is er alle
reden om naar buiten te gaan en te
genieten van tuinen en de natuur!
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Officiële Mededelingen
GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575, fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale tel.nr: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
AANGEPASTE DIENSTVERLENING
I.V.M. HET CORONAVIRUS COVID-19
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een
afspraak maken op tel. 0297-387575. Dit doen wij om het
bezoek aan het raadhuis zo veel mogelijk te spreiden zodat
wij u nu en in de komende periode goed van dienst kunnen
zijn.Regel dringende zaken zoveel mogelijk digitaal. Als dat
om wat voor reden niet kan, overleg dan telefonisch met één
van onze medewerkers of stel uw vraag bij de receptie. Wij
proberen dan samen met u tot een passende oplossing te
komen.Wij doen er alles aan om u goed en snel te woord te
staan. De wachttijden zijn mogelijk wat langer dan normaal.
Wij vragen daarvoor uw begrip.
INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen
gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen
er geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen.
Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijdelijk alleen via de website van de gemeente inzien. Mocht u
niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te zien, kunt
u telefonisch contact opnemen met het algemene tel. van
de gemeente 0297-387575. U kunt dan aangeven om welk
stuk het gaat zodat het u per post kan worden toegezonden.
Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen stukken
uiteraard weer op het gemeentehuis in te zien zijn.
AFVAL
Vanaf dinsdag 24 maart worden maximaal vier klanten tegelijkertijd toegelaten op de milieustraat. Meerlanden vraagt
mensen alleen met volle vrachten te komen, rekening te
houden met extra wachttijden en de instructies van hun medewerkers op te volgen. Medewerkers zullen bezoekers attenderen 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 wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze
wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen www.wijkoverlegaalsmeer.nl
AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u
bellen naar tel. 0297-387511. Voor een afspraak met een van
de wethouders: tel. 0297-387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.
INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken
over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van
een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De
inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds
ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker
bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297387584/387660 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

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

08.30-12.00 uur
13.00-16.30 uur

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

Voorletters
H.K.
K.I.

GeboorteDatum
datum beschikking
19-01-1967
29-03-1971

09-02-2021
09-02-2021

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

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

#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s.

In het bezwaarschrift zet u:
• uw naam en adres
• de datum van uw be waarschrift
• een omschri ving van het besluit waartegen
u bezwaar maakt;
• waarom u het niet eens bent met ons besluit
• uw handtekening
•
o mogeli k uw e-mailadres
• het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent

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

Voorletters

Geboortedatum

Datum
voornemen

L.D.
A.F.
L.F.

11-06-1981
12-01-2003
05-07-2008

10-02-2021
10-02-2021
10-02-2021

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 burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens
openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen.
Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen,
zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis.
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Karperstraat 168, 1432 PC, (Z21-012994), het plaatsen van
een overkapping met een tuinhuisje aan de achterzijde
van de woning
- 1e J.C. Mensinglaan 35, 1431 RV, (Z21-011905), het plaatsen van een nokverhoging en dakkapel aan de straatzijde
van de woning
- Aalsmeerderweg 177, 1432 CL, (Z21-011676), het aanleggen van een in- en uitrit en dam met duiker
- Stommeerkade naast nr. 46 (kad. perc. C 4529) en Wissel
naast nr. 39 (kad. perc. C 5517), (Z21-011570), het verwijderen van een AC (asbestcement)-leiding
- Oosteinderweg 473A in Aalsmeer, 1432 BJ, (Z21-011453),
het plaatsen van een houten blokhut als ontvangstgebouw
- Rietwijkeroordweg achter nr. 64 (kad. perc. A. 3679), (Z21011308), het bouwen van een opslagruimte
- Ophelialaan 161, 1431 HD, (Z21-011307), het plaatsen van
een hedera-heg
- Geraniumstraat 47-116, (Z21-010981), het inrichten van
een bouwplaats op diverse plekken voor de flats en het
plaatsen van steigers/hoogwerker t.b.v. onderhoudswerkzaamheden van 15 maart t/m 25 juni 2021
INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning
is/zijn ingetrokken:
- Duikerstraat 31, 1432 JW, (Z20-076107), het plaatsen van
een U-dakkapel op de 2e verdieping en het maken van een
uitbouw op de begane grond aan de achter- en zijkant van
de woning. Verzonden: 12 februari 2021
- Sierteeltstraat t.h.v. nr. 127, (Z21-005786), het baggeren/
dempen van een watergang langs het karrenterrein. Verzonden: 09 februari 2021
VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE
De beslistermijn is verlengd met zes weken. De beslissing op
de volgende aanvragen zijn met toepassing van artikel 3.9, Lid
2 van de wabo verlengd:
- Diverse locaties binnen Aalsmeer en Kudelstaart, (Z20087426), het kappen van 19 risicobomen op diverse locaties in de gemeente. Verzonden: 15 februari 2021
- Oosteinderweg achter nrs. 545A-545C (kad. percelen A
3470 en A 3551) in Aalsmeer, (Z20-088530), het uitbreiden
van bestaande bedrijfsgebouwen. Verzonden: 11 februari
2021
- Hornweg 315, 1432 GL, (Z20-082486), het plaatsen van beschoeiing met compensatie van water wat bij plaatsen van
beschoeiing aan de linker lange zijde is gedempt. Verzonden: 11 februari 2021
- Tuin 18, 1431 LW, (Z20-089064), het maken van een uitbouw aan de achterzijde van de woning. Verzonden: 10
februari 2021
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN,
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van

deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie:
- Vrouwentroostpad 5, 1433 GW, (Z20-063653), het bouwen
van een halfvrijstaande woning. Verzonden: 09 februari
2021
- Kudelstaartseweg 219, 1433 GG, (Z20-090652), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning.
Verzonden: 11 februari 2021
- Hornweg 252, 1432 GT, (Z20-087804), het bouwen van een
bijgebouw. Verzonden: 11 februari 2021
- Pontweg sectie G. nrs. 5528 en 5529, (Z20-080833), het
plaatsen van een stalen damwand als oeverbescherming.
Verzonden: 10 februari 2021
- Hornweg 248, 1432 GT, (Z21-001754), het legaliseren van
een reeds gebouwde schuur. Verzonden: 10 februari 2021
- Stationsweg 4e, 1431 EG, (Z20-084126), het intern wijzigen van de indeling d.m.v. het samenvoegen van 2 kleine
appartementen naar 1 grote op de 3e verdieping van de
reeds in aanbouw zijnde nieuwbouw. Verzonden: 04 februari 2021
- Clusiusstraat t.h.v. nr. 11, 1431 KR, (Z20-088371), het plaatsen van een eco-toilet op het gras gedurende de schilderwerkzaamheden t/m 12 maart 2021. Verzonden: 09 februari 2021
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN,
UITGEBREIDE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie:
- Bilderdammerweg 116, 1433 HJ, (Z20-079082), brandveilig
gebruik BSO Buiten Gewoon. Verzonden: 08 februari 2021
BESLUITEN VERGUNNINGVRIJ *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat uit de beoordeling van de aanvraag is gebleken dat voor
de opgegeven werkzaamheden op grond van artikel 2.1 van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geen omgevings-vergunning is vereist. Tegen dit besluit kunt u bezwaar
maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan
de onderkant van deze advertentie:
- Mastweg 2, 1433 SG, (Z20-088270), het plaatsen van dakkapellen aan de voor- en achterzijde van de woning
MELDING AKKOORD
- Baccarastraat 13, 1431 RN, het veranderen van het bedrijf
Koninklijke KPN N.V. (Z21-007563)
VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekendgemaakt in de Staatscourant. U kunt deze verkeersbesluiten raadplegen op www.overheid.nl via de link “Berichten over uw buurt”. Informatie over
de mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift en
de termijn waarbinnen dat mogelijk is vindt u in het verkeersbesluit. Hieronder vindt u een attendering van verkeersbesluiten die recent in de Staatscourant zijn gepubliceerd.
Vervolg op volgende blz.
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een
wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze
rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen
die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u
de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt
indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en
Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.3012.00 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 bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending
ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag
en donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak
maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over
bouwen en vergunningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes
weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk
een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank
van Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt
ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene
die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene
die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan
contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen
en Handhaving via tel. 020-5404911.
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Officiële Mededelingen
•
•
•

Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Ampèrestraat,
oostelijk deel
Voetgangersoversteekplaats - Zonnedauwlaan, ter hoogte
van Krabbescheerhof
Parkeerverbod - Beethovenlaan, tussen Dreef en Sweelinckstraat
EVENEMENTEN

Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.
VERLEENDE STANDPLAATSVERGUNNINGEN*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 5:18 van de APV de volgende standplaatsvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest
u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
• Parkeerplaats Hoogvliet Beethovenlaan (Z21-000730) Ver-

koop van verse en gebakken vis van 1 januari 2021 t/m 31
januari 2026, verzonden 16 februari 2021

t/m 11-03-21

TER INZAGE:

t/m 12-03-21

t/m 26-02-21
t/m 05-03-21

Bbestemmingsplan Fort Kudelstaart met
daarop betrekking hebbende stukken (Z20029892)
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de
bijbehorende stukken m.b.t. brandveilig gebruik van Flower Tower, Japanlaan 9, 1432 DK
(Z20-078270)

t/m 19-03-21

Het ontwerpwijzigingsplan ‘Schinkelpolder –
Oosteinderweg naast 519’ met de daarop betrekking hebbende stukken (Z20-069090)
Ontwerpomgevingsvergunning Andorraweg 1 Aalsmeer (Z20-029478) met de daarbij behorende stukken
Ontwerp omgevingsvergunning Verlengde Molenvlietweg Aalsmeer en ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid Aalsmeerderweg 8,10 en 14 met de daarbij behorende
stukken (Z20 – 002569)
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Plannen voor aanleg vrijliggend
fietspad op Bilderdammerweg

Kunst, vaccineren en de jaren
zeventig bij Radio Aalsmeer

Aalsmeer - Uit de verkeerskundige
onderzoeken ‘Ontwikkeling Westeinderhage te Kudelstaart’ uit 2017 en
‘Verkeersonderzoek Kudelstaart’ uit
2018 is gebleken dat verkeersmaatregelen nodig zijn ten gevolge van
diverse woningbouwontwikkelingen
in Kudelstaart. Een van de verkeersmaatregelen is de aanleg van een
vrijliggend fietspad langs de Bilderdammerweg-noord. Hiermee wordt
het bestaande fietspad langs de
Bilderdammerweg-zuid doorgetrokken richting de centrumvoorzieningen in Kudelstaart. De reden hiervoor is dat de verkeersintensiteit in
combinatie met fietsers op de rijbaan
aanzienlijk is en voor onveilige
verkeerssituaties (kan) zorgen.
Vanwege de verkeersveiligheid is
besloten dat het wenselijk is om het
fietspad helemaal door te trekken tot
aan de kruising Robend en het aan te
sluiten op het vrijliggende fietspad

Aalsmeer - Niets is zoals het was,
alles gaat bijna anders. Je kunt niet
naar de winkel voor de juiste spijkerbroek, maar ook niet naar een
atelier om een mooi kunststuk uit
te zoeken voor je partner. Kunst is
emotie en gevoel en beleving. Hoe
gaan kunstenaars daar mee om?
Daar is Esther Sparnaaij heel
benieuwd naar en dus schuift
kunstkenner Janna van Zon
donderdag 18 februari aan bij ‘Echt
Esther’. Samen bellen ze met een
aantal lokale kunstenaars om te
vragen wat deze tijd ze heeft
gebracht of gekost. Vragen? Mail
deze naar esther@radioaalsmeer.nl.

richting het Ad Verschuerenplein en
de Mijnsherenweg. Om het fietspad
te kunnen realiseren, dienen
gronden van meerdere grondeigenaren verworven moeten worden.
De gemeente heeft vorig jaar een
rentmeester ingeschakeld om enerzijds de benodigde gronden te
taxeren en anderzijds om gesprekken
te voeren met de betreffende eigenaren voor aankopen van hun grond.
Hierbij is uitgegaan van een fietspad
van 2,40 meter breed, net als het
bestaande fietspad langs de Bilderdammerweg-zuid. Recent is door de
gemeenteraad de Nota Kostenverhaal Bovenwijkse Voorzieningen
vastgesteld. Hiermee is besloten dat
toekomstige ontwikkelingen in
Kudelstaart moeten bijdragen
(meebetalen) aan onder andere de
investering van het vrijliggende
fietspad, zo ook dus de ontwikkelaar
van woongebied Westeinderhage.

En aangezien het ontbrekende
gedeelte van het fietspad onderdeel
uitmaakt van een regionale hoofdfietsroute, hoopt de gemeente dat er
vanuit de Vervoerregio een subsidiebijdrage beschikbaar wordt gesteld.
De resterende kosten van het vrijliggende fietspad, de geraamde
verwervingskosten en de begrote
aanlegkosten zullen voor rekening
van de gemeente komen. Burgemeester en wethouders komen in
deze binnenkort met een kredietvoorstel naar de fracties.

Sociale huurwoningen naar mensen
die ze het hardst nodig hebben
Aalsmeer - Actieve woningzoekenden en mensen met dringende
omstandigheden moeten meer
kansen krijgen om een sociale huurwoning te vinden. Diverse colleges
van B&W in de regio Amsterdam
hebben hiertoe al besloten. In Aalsmeer besluit het college hierover op
2 maart aanstaande en de gemeenteraad op 8 april 2021. De verwachting is dat de nieuwe woonruimteverdeling medio 2022 in gaat.
Actief zoeken
Op dit moment worden sociale huurwoningen van corporaties toegewezen op basis van inschrijfduur of
aan iemand met een urgentieverklaring. Sociale huurwoningen zijn
schaars, de gemiddelde wachttijd
voor een sociale huurwoning ligt in
de hele regio boven de tien jaar.
Omdat urgenties alleen in zeer
uitzonderlijke gevallen worden
verleend, is er nu een groep woningzoekenden die dringend een woning
nodig heeft maar daar geen kans op
maakt.
Voordelen
In het nieuwe systeem komen
mensen met een dringende huisvestingsvraag beter aan bod doordat

niet alleen de wachttijd (inschrijfduur) leidend is, maar gaan ook situatiepunten en zoekpunten een rol
spelen. Door meer te zoeken bouwen
woningzoekenden extra punten op.
Huishoudens in dringende omstandigheden kunnen naast actief
zoeken ook nog situatiepunten
krijgen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld
om gezinnen met kinderen die bij
anderen inwonen, mensen die net
een relatie hebben beëindigd en
kinderen hebben en thuiswonende
kinderen in een problematische situatie. Deze categorieën komen voort
uit een groot onderzoek naar de
mening van de bewoners uit de regio
over de woonruimteverdeling.
Ook inwoners van Aalsmeer hebben
hieraan mee gedaan. Daarnaast zijn
tijdens een bijeenkomst in het
gemeentehuis ruim 130 inwoners
hierover bevraagd. De door Aalsmeerders ingebrachte punten komen
grotendeels terug in het nieuwe
systeem.
Verbetering
Uiteindelijk bepaalt het totaal aantal
punten welke woningzoekende de
sociale huurwoning toegewezen
krijgt. Ook worden woningen duidelijker aangeboden, kunnen punten

worden afgetrokken als iemand bij
een bezichtiging niet komt opdagen,
en kunnen urgenten direct naar een
woning worden bemiddeld.
Wethouder Wonen Robert van Rijn:
“Het nieuwe verdeelsysteem van
huurwoningen is een verbetering
voor mensen die actief zoeken. Door
deze aanpassing gaan de woningen
naar de mensen die ze het hardst
nodig hebben en maken ook
jongeren, als ze actief zoeken, meer
kans.”
Vaststelling beleidsvoorstel
Alle vijftien gemeenten bereidden
zich nu voor op instemming van
burgemeester en wethouders en
behandeling in de gemeenteraad.
Dat gebeurt in de komende twee
maanden.
Na akkoord van alle raden wordt het
beleidsvoorstel door gemeenten
verwerkt in de lokale huisvestingsverordeningen. De gewijzigde verordeningen worden naar verwachting
medio 2021 vastgesteld in de raden.
De verwachting is dat de nieuwe
woonruimteverdeling medio 2022 in
kan gaan.
Alle informatie over het voorstel is te
vinden op www.socialehuurwoningzoeken.nl.

Jaren 70 bij Aalsmeer by Night
Donderdag 18 februari is er weer
een extra lange ‘Aalsmeer by Night’
op Radio Aalsmeer! Deze avond
duikt presentator Meindert van der
Zwaard vanaf 20.00 uur in de
muziek uit de jaren 70. Hij draait de
leukste en opmerkelijkste muziek
uit het tijdperk 1970 tot 1979. Welk
soort muziek was toen populair?
Ook ‘De plaat en z’n verhaal’ met
Bart van Leeuwen (rond 23.11 uur),
‘De Tandenpoetsdansplaat’ (rond
23.35 uur) en ‘Aalsmeer Easy’
(laatste gedeelte) staan in het teken
van de muziek uit de Seventies!
Andere vaste onderdelen zoals ‘De
Reclameplaat’ (rond 22.23 uur), ‘De
Nederlandse Top 10’ (22.30 uur) en
‘Oud & Nieuw’ (rond 22.50 uur),
gaan even buiten dit thema om,
maar tijdens de rest van de lange
uitzending voert ‘seventies’-muziek
de boventoon. Volg ‘Aalsmeer by
Night’ op Facebook en luister
donderdagavond ‘van acht tot
middernacht’ rechtstreeks mee.
Vaccinatie-perikelen
Zaterdagmiddag tussen 13.00 en
14.00 uur is het maandelijkse

Kim Veltman op herhaling in het
programma ‘Door de Mangel’.

programma ‘DownTown Radio’ er
weer. Dennis en Ilse duiken in het
vaccinatieproces van Stichting Ons
Tweede Thuis. Ze gaan Karin Koot,
locatiemanager bij woonvoorziening Westwijk, interviewen. Is
iedereen daar al gevaccineerd en
hoe ging dat? Vonden ze het spannend? Ook skypen de programmamakers met Bart van Rooijen. Hij
woont sinds kort op zichzelf en wil
daar graag over vertellen. Dit en
nog veel meer in het gezellige
‘DownTown Radio’.
Kim Veltman op herhaling
De coronamaatregelen zorgen er
nog steeds voor dat de programmamakers van de Aalsmeerse talkshow ‘Door de Mangel’ gedwongen
zijn uitzendingen te herhalen.
Komende maandag 22 februari zal
de 280e aflevering, die eerder is
uitgezonden op 13 januari 2020, te
beluisteren zijn. In die uitzending
was Kim Veltman te gast. Zij is zorgcoördinerend pedagogisch hulpverlener bij Carehouse en coördinator bij het Jeugdfonds Cultuur.
Haar voorgangster Marije Klaassen
wil van Kim weten wat zij allemaal
betekent voor de jeugd in Aalsmeer. Het antwoord op deze vraag
en nog veel meer, is maandag 22
februari vanaf 19.00 uur te
beluisteren.
In gesprek met burgemeester
Woensdagavond 17 februari om
19.00 uur gaan Erik Kreike en Sem
van Hest in gesprek met burgemeester 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
Frequenties en tv
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. En te bekijken op
televisie via kanaal 12 van Caiway,
kanaal 1389 van KPN/XS4ALL/
Telfort of radioaalsmeer.nl/tv.
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Houdijk’. Uiteindelijk hebben de
eerste twintig teams een mooie prijs
mogen ontvangen. Tijdens de quiz
kreeg Prins Richard leuk nieuws te
horen. Zijn ambtstermijn is met een
jaar verlengd. Zo kan hij toch een
keer het echte Carnavalsgevoel
meemaken, want door corona is het
feest dit jaar vrij sober gevierd. In
2022 mag Richard nog een keer Prins
de Eerste zijn, met hopelijk dan wel
als vanouds een Prinsenbal en
natuurlijk optochten door
Poelgilderdam.

Toch gezellig carnaval gevierd
in Poelgilderdam
Kudelstaart - Het zit er weer op:
Carnaval 2021 in Poelgilderdam!
Vanaf vandaag weer gewoon Kudelstaart. Dit jaar was carnaval anders
dan anders. Waar normaal met z’n
allen gezellig in de ‘dorpstaveerne’
een feestje gevierd wordt en velen
genieten van onder andere de
kinder- en grote optocht, was het dit
jaar allemaal digitaal. Maar toch ook
een klein beetje niet.
Normaal gesproken vindt de sleuteloverdracht altijd plaats op de
zaterdag avond tijdens het grote
prinsenbal. Dit jaar was deze ceremonie in het gemeentehuis van Aalsmeer al op de donderdag. Tijdens de
sleuteloverdracht kreeg Prins Richard
I de sleutel overhandigd van burgemeester Gido Oude Kotte. Adjudant
Ronald en hofdame Jessica waren
hier bij aanwezig, uiteraard op
keurige 1,5 meter afstand. Met deze

overdracht was Carnaval 2021
geopend.
Poelgilderdamse Pubquiz
Op zaterdag 13 februari was het dan
tijd voor de Poelgilderdamse
Pubquiz. In samenwerking met Radio
Aalsmeer en Bass4events hebben de
Pretpeurders geheel digitaal een
gave Pubquiz georganiseerd. In
totaal deden ruim 70 teams mee en
was iedereen in een supergezellige
carnavalssfeer tijdens de zoom
sessie! Er waren niet alleen algemene
vragen over Carnaval, ook specifiekere vragen over de Pretpeurders
werden gesteld. En zelfs de muzikale
kennis van de teams werd op de
proef gesteld. Team ‘Hulpprins Rick’
heeft deze quiz gewonnen. Op de
tweede plaats is ‘Team Van der
Weijden en Co’ geëindigd en de
derde plaats was voor Team ‘Bob

Boekenweek vanwege corona
naar zomer verplaatst
Aalsmeer - De Boekenweek 2021
wordt in verband met corona
verplaatst naar de zomer. Van 6 tot
en met 14 maart is er dus geen
Boekenweek, maar het zal wel een
week vol boeken worden. In die
week worden er onder de titel ‘Het
voorwoord van de Boekenweek’
namelijk verschillende on- en offline
activiteiten georganiseerd waarmee
het boek gevierd wordt en iedereen

wordt opgeroepen om zijn of haar
favoriete boekhandel te blijven
steunen. De Boekenweek zelf zal in
de zomer plaatsvinden wanneer de
boekhandels en bibliotheken weer
volledig open zijn. Vanwege de
pandemie kunnen de start en afsluiting van de Boekenweek, het traditionele Boekenbal en de vrij reizen dag
van hoofdsponsor NS, deze editie
niet doorgaan.

Carnavalsmuziek bingo
Zondag 14 februari stond in het
teken van de Carnavalsmuziek bingo!
Deze middag hebben de Pretpeurders georganiseerd in samenwerking
met Beatle van Café op de Hoek. De
bingo had een recordaantal zoom
deelnemers met ruim 280 verkochte
bingokaarten. Wat was dit een
fantastische middag met heerlijke
carnavalsmuziek. En ook deze
middag werden ruim 25 prijzen
uitgedeeld aan de winnaars van de
(muzikale) bingo.
Fruitbakjes
De Pretpeurders denken tijdens de
Carnaval aan jong en oud. Dit jaar
konden daarom ook de fruitbakjes
niet ontbreken. Geheel coronaproef is
de Raad van Elf op stap geweest om
de fruitbakjes rond te brengen bij
zieke en ouderen in Poelgilderdam.
Uiteraard met het mooie Pretpeurders mondmasker op.
Jubileumjaar
Woensdag 17 februari heeft de
hofhouding van de vereniging de
sleutel van het dorp weer teruggebracht bij de burgemeester en werd
daarmee Carnaval 2021 officieel afgesloten. Maar niet voor lang, op 11
november wordt de sleutel weer door
Richard opgehaald voor de start van
een mooi en extra feestelijk Carnavalsjaar. Volgend jaar bestaat de Pretpeurders namelijk 55 jaar! En natuurlijk gaat van dit jubileum jaar een
mooi groot feest gemaakt worden.
Hoe dat eruit gaat zien is uiteraard
nog afhankelijk van een aantal zaken.
Maar dat wordt volgend jaar uitgebreid bekend gemaakt.

Boekenweekgeschenk
Het Boekenweekgeschenk ‘Wat wij
zagen’ van Hanna Bervoets krijgen
lezers aankomende zomer cadeau
van hun favoriete boekhandel bij
besteding van 15 euro aan Nederlandstalige boeken. Ook het
Boekenweekessay ‘De genocidefax’
van Roxane van Iperen zal dan voor
3,75 euro te koop zijn. Om de
drukte te spreiden en lezers te
stimuleren hun favoriete boekhandel te steunen zijn deze
uitgaven een hele maand
beschikbaar.

AGENDA
WOENSDAG 24 FEBRUARI:

* Street Winter Games voor
jongeren 13-17jr. bij De Bloemhof,
Hornweg van 14 tot 15u.
VANAF 24 FEBRUARI:

* Passieronde in Aalsmeerse
kerken. Tot en met 31 maart
iedere woensdag van 19.15 tot
19.45u. Zie: www.kerkpleinaalsmeer.nl
VRIJDAG 26 FEBRUARI:

* Online muziekbingo-festival voor

jongeren 10 tot 23jr. van 20 tot
22u. via Zoom. Gratis, wel
aanmelden: www.buurtwerkaalsmeer.puur.nl
VANAF EIND FEBRUARI:

* Tentoonstellingen ‘Poetry in Wax’
en ‘Bloemendroom’ in Flower Art
Museum, Kudelstaartseweg 1.
DONDERDAG 4 MAART:

* Raadsvergadering in burgerzaal,
Gemeentehuis. Te volgen via
livestream op www.aalsmeer.nl

STAGE
MUSIC SHOP

Dé vioolspecialist

Divers assortiment
(bas)gitaren en
ukelele’s
OCCASION:
‘Laney’ versterkers
De winkel is gesloten, maar ‘OPEN’ voor bestellingen, afhalen, reparaties
en onderhoud. Bel 06-10035173 of mail naar info@stagemusic.nl

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

Platform C haalt subsidie voor
cultuureducatie binnen
Aalsmeer - Het landelijke Fonds voor
Cultuurparticipatie wijst Platform C
voor 2021-2024 een subsidie van
460.000 euro toe. Het geld krijgt het
Fonds om het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) Amstelland uit te voeren. Dit programma
heeft als doel om kinderen op de
basisschool culturele vaardigheden
mee te geven om binnen en buiten
school in te zetten.
Het wil deze onmisbare bagage aan
álle kinderen meegeven, ongeacht
leefomgeving of afkomst. De
subsidie zorgt ervoor dat cultuureducatie in de regio Amstelland op
niveau kan blijven en verder kan
worden uitgebouwd.
Hoogwaardig en duurzaam
Het Fonds voor Cultuurparticipatie
investeert sinds 2013 met het
programma CmK in kwalitatief hoogstaand en duurzaam cultuuronderwijs. De subsidie - een vervolg op
twee eerdere vierjarige periodes - is
onderdeel van het gelijknamige
landelijke programma dat het ministerie van OCW samen met het Fonds
voor Cultuurparticipatie en het LKCA
(Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst) uitvoert.
De aanvrager van de subsidie is altijd
een culturele instelling die door
provincie of gemeente wordt voorgedragen. Deze instelling is ook het
aanspreekpunt en uitvoerder van het
lokale programma.
Platform C is dat voor de regio
Amstelland: Amstelveen, Aalsmeer,
Uithoorn en Ouder-Amstel. Directeur
Platform C, Madeleine Heijligers: “We

zijn blij dat we dankzij deze subsidie
verder kunnen werken aan een
kwalitatief hoog cultuuraanbod voor
scholen. Het achterliggend idee is
ook om, door de samenwerking
tussen ons, de gemeente, scholen en
het culturele veld, de cultuureducatie
in deze regio op een hoger plan te
brengen en voor de toekomst te
borgen.”
Gemeente betaalt mee
Het Fonds Cultuurparticipatie
verstrekt de subsidie op voorwaarde
dat de gemeente eenzelfde bedrag
bijlegt. De gemeente Aalsmeer subsidieert tot en met 2024 jaarlijks ruim
25.000 euro.
Wethouder Cultuur Wilma Alink: “Wij
investeren in cultuureducatie omdat
dit van groot belang is. En niet alleen
voor de algemene ontwikkeling van
alle kinderen. Maar bijvoorbeeld ook
voor de zelfontdekking van kinderen,
die misschien wat minder sterk zijn in
de standaard vakken, maar hier hun
talent mee kunnen ontdekken. Als
gemeente zijn we dan ook heel blij
met de subsidie van het Fonds voor
Cultuurparticipatie en kijken we uit
naar het toekomstige cultuuraanbod
voor onze scholen.”
Partners
Het projectplan CmK is tot stand
gekomen met input van de vier
betrokken gemeentes en van vertegenwoordigers van scholen en culturele instellingen uit de regio Amstelland. De komende vier jaar wordt er
door alle partijen gewerkt aan de
gezamenlijke ambities

10 JEUGD

inderegio.nl • 18 februari 2021

Boerenvreugd in Jeugdjournaal
Aalsmeer – Vorige week woensdag
10 februari zijn op kinderboerderij
Boerenvreugd opnames gemaakt
voor het Jeugdjournaal. Dezelfde
avond was er een item over dieren in
het koude winterweer. In de uitzending werden tips gegeven aan
kinderen hoe ze hun huisdieren het
beste kunnen verzorgen tijdens de
afgelopen koude winterse dagen. Er
zijn hiervoor opnames gemaakt op

de boerderij en bij een dierenarts.
Onder andere zijn de ezels Job, Jasper
en Roos gefilmd. Als ze nu naar niet
naast hun net ‘gepedicuurde’ poten
gaan lopen van verwaandheid... Twee
weken geleden zijn de hoeven van de
heren en dame netjes gekapt door
hoefsmid Hans. De ezels hebben, net
als alle andere dieren, al lange tijd
geen bezoekers gezien. De aanwezigheid van de televisieploeg vonden zij

Koningsspelen gaan door in
aangepaste vorm op 23 april
Aalsmeer - Vanaf nu kunnen alle
scholen in het primaire onderwijs
zich inschrijven voor de negende
editie van de Koningsspelen op
vrijdag 23 april. Het sportieve Oranjefeest gaat in 2021 in aangepaste
vorm door. “Samen met de scholen
en sportaanbieders doen we er alles
aan om de kinderen - in deze onzekere tijden - een sportieve en positieve dag te bezorgen. Het is belangrijk om kinderen mee te geven dat
een gezond ontbijt en lekker
bewegen niet alleen leuk is, maar
ook belangrijk. In welke vorm de
Koningsspelen plaatsvinden, kleinschalig op school of thuis, hangt af
van de situatie op 23 april”, aldus
Richard Krajicek, initiatiefnemer
Koningsspelen. Deelnemende
scholen bepalen zelf hoe zij de dag
vormgeven. Van de landelijke organisatie ontvangen alle deelnemende
scholen tools om er in welke vorm
dan ook een waardevolle, positieve
en gepaste dag voor de kinderen
van te maken. Zo komt er een online
beweegprogramma in samenwer-

king met Zappsport, smaaklessen
over het ontbijt en ontvangen alle
deelnemende scholen een Sport- en
Feestpakket, sport- en spel ideeën,
een online Doe-Pakket en een
toolkit met concrete tips om de
Koningsspelen in de huidige tijd te
organiseren.
Koningsontbijt
Vanwege de onzekere situatie en
onvoldoende zicht op mogelijkheden en maatregelen op 23 april
wordt het Koningsontbijt verplaatst
naar volgend jaar. Gezamenlijk
ontbijten op school binnen de op dit
moment geldende adviezen, maatregelen en richtlijnen is niet
wenselijk.
Thema ‘Ik + Jij = Wij’
In deze tijd hebben we elkaar hard
nodig. Met het thema ‘Ik +Jij = Wij’
wil de landelijke organisatie laten
zien dat samen nét dat beetje extra
geeft. Deze editie wordt dan ook
iedereen aangemoedigd om er
samen een mooie dag van te maken.

Tech = Tof Quiz voor leerlingen
in plaats van Techniek 3daagse
Regio - Hoe werkt een robot? En hoe
weet een Sprinklerinstallatie waar hij
een brand moet blussen? Het zijn
voorbeelden van vragen uit de
Tech=Tof Quiz; het online alternatief
voor de Techniek Driedaagse. Leerlingen van de groepen 7, 8 en brugklassen spelen deze quiz op hun
school en gaan met elkaar de strijd
aan. De quiz voor groep 7 en 8 is op
16 en 18 maart, voor brugklassen in
april. Wie wint de eerste Tech=Tof
Quiz bokaal? Dit schooljaar kon de
Techniek Driedaagse vanwege het
coronavirus niet doorgaan. Ook vele
andere technische activiteiten
werden afgelast. Daarom zocht
TechNet Amstel & Venen naar een
digitaal alternatief. In samenwerking
met veertien lokale ondernemers is
de Tech=Tof Quiz ontwikkeld; een
digitaal alternatief om leerlingen te

laten zien hoe leuk techniek is. In
korte video’s lichten jonge medewerkers van technische bedrijven een
deel van hun bedrijfsproces toe en
stellen de leerlingen een uitdagende
techniekvraag. Deze kunnen ze met
hun telefoon of tablet beantwoorden. Zo gaan ze met elkaar de
strijd aan. Na afloop is de winnaar
bekend; deze school wint de eerste
Tech=Tof Bokaal. In de Tech=Tof Quiz
zien leerlingen onder andere hoe een
jonge monteur van Autobedrijf Van
Rijn uit Mijdrecht een vrachtwagen
van een apk-keuring voorziet,
demonstreert Lely een melkrobot bij
een melkveehouderij in Ouderkerk
aan den Amstel, onderzoeken leerlingen het proces van de groei van
rozen in een kwekerij in De
Kwakel en laat een jonge medewerker van Omefa in Nieuwkoop zien

wel heel gezellig. Ook Vlaamse reus
Snowy wordt vast ‘beroemd’. Echter
niet alleen door haar verschijning op
televisie. Het konijn zit er lekker
warmpjes bij in de grote quarantainestal, die speciaal voor haar is ingericht. De medewerkers van Boerenvreugd hopen dat de ruimte snel
voller wordt. Snowy is namelijk uit
logeren geweest bij een knappe
ram… Als het goed is, krijgt ze heel
binnenkort jonkies. De televisieploeg
heeft ook gefilmd bij de andere
konijnen en bij de kippen. Verder
kwamen ‘huispoes’ Tommy en boerderijhond Kenzo (ongevraagd) in
beeld. Ook zij konden hun nieuwsgierigheid niet bedwingen en kwamen
op de televisieploeg af.
De uitzending terugkijken kan via
www.jeugdjournaal.nl.
Nog dicht
Boerenvreugd blijft overigens nog
gesloten voor bezoekers tot en met 2
maart. Het Hornmeerpark is wel
toegankelijk. Een rondje door het
park wandelen om het terrein van de
kinderboerderij kan wel.

Buurtwerk organiseert groots
online muziekbingo-festival
Aalsmeer - Vrijdagavond 26 februari
organiseert Buurtwerk Aalsmeer een
Muziekbingo-festival in samenwerking met Puur Events. Het is een
eenmalig en exclusief event speciaal
voor jongeren uit Aalsmeer en Kudelstaart tussen de 10 en 23 jaar. Het
festival, via Zoom, start om 20.00 uur
en duurt tot ongeveer 22.00 uur.
Tijdens deze gave online muziekbingo maken de deelnemers kans op
vette prijzen ter waarde van 50 tot
150 euro en er zijn speciale grote
prijzen! Buurtwerk wil graag iets
positiefs brengen voor alle jongeren
in deze lastige tijd.
Door prijzen van lokale ondernemers
weg te geven, worden niet alleen de
jongeren in de gemeente gesteund,
maar ook de lokale ondernemers. De
prijzen zijn onder andere bonnen
voor huidverzorging, een fotoshoot,
lasergamen of paintballen en fitness.
Naast deze prijzen zijn er ook een
aantal grote prijzen te winnen bij de
laatste ronde. Twee van deze specta-

culaire prijzen zijn een 10 rittenkaart
bij SUPventure en 6 rijlessen en een
theoriecursus bij een rijschool.
Meedoen is gratis en zo geregeld
door je aan te melden via: www.
buurtwerkaalsmeer.puur.nl. Wacht
niet te lang, want er is een beperkt
aantal plekken voor dit eenmalige
een exclusieve evenement.
Na aanmelding ontvang je op vrijdag
26 februari via de mail jouw persoonlijke bingokaart om kans te maken
op deze prijzen. Het invullen van een
juist emailadres is belangrijk voor het
ontvangen van je persoonlijke
bingokaart, maar ook voor het
verdere contact over het eventueel in
ontvangst nemen van je gewonnen
prijs!
Aanmelden kan tot en met
donderdag 25 februari 23.59 uur.
Houd de Instagram van Buurtwerk in
de gaten voor meer informatie en
alle prijzen: @buurtwerk.aalsmeer.
Stuur voor vragen een DM of app
Manon op 06-83270666.

Koningsspelenlied
Kinderen voor Kinderen brengt dit
jaar wederom een Koningsspelenlied
uit, zodat de sportieve activiteiten
traditiegetrouw zingend en dansend
gestart kunnen worden. Het lied
komt op vrijdag 26 maart uit.
Koningsmatch
Mochten scholen hulp kunnen
gebruiken van professionals bij het
sportieve gedeelte van de Koningsspelen, dan kunnen zij gebruik
maken van de ‘Online Koningsmatch
Tool’ op https://koningsspelen.nl/
koningsmatch. Deze tool maakt het
voor scholen mogelijk om eenvoudig
in contact te komen met sportaanbieders in de buurt die graag helpen.

Leren door doen bij (online)
lesjesmiddag Thamen

Inschrijven tot en met 7 maart
Scholen hebben tot en met 7 maart
de tijd om zich in te schrijven voor
het sportieve Oranjefeest. Gemiddeld
doen er 1,2 miljoen kinderen afkomstig van 6.000 basisscholen mee aan
de Koningsspelen. Dit zijn scholen in
het primaire onderwijs in Nederland,
het Caribisch gebied en de Nederlandse scholen in het buitenland.
Inschrijven kan via https://koningsspelen.nl/inschrijven/scholen/

Uithoorn - Woensdag 10 februari
organiseerden docenten en leerlingen van Vakcollege Thamen een
lesjesmiddag voor geïnteresseerde
groep 8’ers van diverse basisscholen.
Deze editie verschilde van voorgaande jaren door de online-variant:
omdat middelbare scholen nog niet
open zijn, moest er geïmproviseerd
worden. Leerlingen konden zich van
te voren opgeven en volgden via
Teams de lessen; de docenten lieten
zich in hun lokaal van hun beste kant

hoe hij spelattributen maakt van
gerecycled materiaal. De Tech=Tof
Quiz is bedoeld voor leerlingen van
groep 7 en 8 en brugklassen van
scholen uit de gemeenten De Ronde
Venen, Uithoorn, Aalsmeer, Nieuwkoop en Amstelveen. Scholen die
zich nog niet hebben ingeschreven,
kunnen dat nog doen via:
https://technetamstelenvenen.nl/
tech-tof-quiz

Poppenkasten te huur voor
thuis-voorstellingen

Martin Kool vertelt in de
Tech = Tof Quiz over heien en
stelt hier een vraag over.

Amstelland - Alle kinderen en
volwassenen opgelet: Zin om zelf op
te treden in een poppenkast met de
speelpoppen uit het Amstelveens
Poppentheater? In de voorjaarsvakantie van zondag 21 tot en met
zondag 28 februari stelt het Poppentheater haar poppenkasten inclusief
poppen beschikbaar voor thuis-voorstellingen. Dit voor een huurbedrag
van 10 euro per dag. Aanmelden met
vermelding van de dag kan per mail
via info@amstelveenspoppentheater.
nl, per WhatsApp via 06-31958380 of
telefonisch via 020-6450439. Wacht
niet te lang, het aantal poppenkasten
is beperkt. Naast deze actieve vorm
van poppentheater kunnen via sites
als www.vakantietheater.nl en www.
podiumkids.nl/thuis online ook
poppentheatervoorstellingen

zien. Enkele leerlingen van Thamen
fungeerden als vlogger, om zo de
basisschoolleerlingen thuis toch een
kijkje te geven in de school. Voor alle
deelnemers werden er op dinsdag en
woensdag tasjes met benodigdheden
uitgedeeld bij een stand voor de
school. Het was voor iedereen even
wennen en aanpassen, maar deze
invulling was, mede door de inzet van
alle betrokkenen, een geslaagd experiment. Op de website (www.thamen.
nl) is een kleine impressie te zien.

bekeken worden. Dus, ook in de
Voorjaarsvakantie offline en online
genieten van poppentheater
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Foto’s: www.kicksfotos.nl

Weekend vol ijspret in Aalsmeer
Aalsmeer - Afgelopen weekend
hebben Aalsmeer en Kudelstaart
volop genoten van de ijspret. Een
unieke situatie waarin zelfs op de
Grote Poel van de Westeinderplassen
veilig geschaatst kon worden. Het
was bijna 10 jaar geleden dat dit kon.
Door de goede samenwerking met
de Aalsmeerse ijsclubs en ijsmeesters
heeft de gemeente alle ijsrecreanten
van actuele informatie kunnen voorzien, zodat iedereen veilig het ijs op
kon.
Nu de ijspret voorbij is, is ook het
vaarverbod voor de Aalsmeerse
wateren opgeheven. Het vaarverbod
was afgelopen donderdag 11
februari om vijf uur in de ochtend
ingesteld. “Met het vaarverbod
proberen we ijsvorming te stimuleren, zodat er binnenkort mogelijk
geschaatst kan worden op de Westeinderplassen. Uiteraard kan er
alleen van de ijspret genoten worden
met inachtneming van de coronamaatregelen. Als we voldoende
afstand houden en drukte voorkomen kunnen we toch genieten van
dit unieke en oer-Hollandse tafereel.
Ondanks de beperkingen vanwege
de coronacrisis laten we ons dit niet
afnemen”, aldus burgemeester Gido
Oude Kotte tijdens de aankondiging
van het instellen van het vaarverbod.
Een goed besluit overigens, want al
dezelfde donderdag werden de
eerste schaatsers op de Kleine Poel
gesignaleerd. Dit was best riskant,
want het ijs was nog dun. Ook
vrijdag werd er volop geschaatst op
de Kleine Poel, diverse sloten en door
enkele waaghalzen op de Grote Poel.
Om de verkeersdrukte in het centrum
vanwege de ‘schaatskoorts’ in goede

banen te leiden, had de gemeente
enkele verkeersmaatregelen
genomen. Deze maatregelen
moesten de grote drukte van ijsrecreanten uit het centrum weren en
bevatte een afsluiting voor autoverkeer van de Uiterweg.
Verkeersregelaars
De ingezette verkeersregelaars van
vrijdag tot en met zondagmiddag
bleken geen overbodige luxe. Het
was alle weekenddagen superdruk
op de al zwaar belaste Van Cleeffkade, Stationsweg en Stommeerweg.
In beide richtingen, zowel naar als
vanaf het Centrum, stonden regelmatig lange files.
Zaterdag veilig
Vanaf zaterdag gaven de Aalsmeerse
ijsmeesters aan dat er op de meeste
plekken in de gemeente, ook op de
Grote Poel, veilig geschaatst kon
worden. Dit ‘sein’ werd groots opgepakt. Met een strak blauwe hemel en
een heerlijke zonnetje is massaal
genoten van deze winterpret. Er
werd geschaatst, met de prikslee de
Poel ontdekt en ijszeilers en -surfers
profiteerden van deze mogelijkheid
om eindelijk weer van hun sport te
kunnen genieten. Bij verschillende
locaties was (coronaproof ) warme
chocolademelk te koop en werd
muziek gedraaid.
Dooien, wind gedraaid
Zondagmiddag zette helaas de dooi
snel in. Doordat de temperatuur
boven nul graden kwam en de wind
draaide, werd op verschillende
plaatsen het ijs snel slechter. De
ijsmeesters en de gemeente deden

een dringende oproep om van het ijs
af te gaan. In de Grote Poel was met
een harde knal een lange brug in het
ijs geslagen en er ontstonden grote
wakken onder andere richting Kudelstaart en bij verschillende doorgangen naar de Kleine Poel.
Gelukkig hebben zich in deze geen
erge ongelukken voorgedaan. Bij het
Wijde Gat, nabij Rijsenhout, is wel
een persoon door het ijs gezakt. De
hulpdiensten, inclusief de traumaheli, kwamen in actie om de
schaatser op het droge te krijgen. De
‘persoon te water’ werd echter niet
aangetroffen. “Schaatser niet aangetroffen, stond waarschijnlijk of hopelijk al onder de warme douche”, aldus
de brandweer van Aalsmeer in een
reactie.
“Fantastisch weekend”
Burgemeester Gido Oude Kotte tot
slot over het schaatsplezier: “Wat
hebben we met elkaar een fantastisch weekend beleefd. Wat was dit
een mooi cadeau aan iedereen in een
periode waarin door de coronabeperking weinig kan. Ook ik heb met
mijn gezin enorm genoten op het ijs.
Heel fijn dat we dit weekend konden
afsluiten zonder grote ongelukken.
Daarom sta ik ook graag even stil bij
de goede samenwerking die er was
tussen de ijsclubs, handhaving,
politie, verkeersregelaars en
publiekscommunicatie. Zij hebben
met elkaar ervoor gezorgd dat
iedereen veilig heeft kunnen
genieten, maar ook tijdig gewaarschuwd werd om het ijs af te gaan
toen zondagmiddag de dooi snel
intrad. Namens mij en ik denk alle
Aalsmeerders: Veel dank daarvoor!”

Aalsmeer - Het is 7 uur ’s morgens en de buitenthermometer wijst -8 aan.
Binnen in de keuken staan de cup-cakejes al te rijzen in de oven. Kleinzoon komt straks een uurtje bivakkeren, omdat zijn mama een afspraak
heeft, en dan moet er wat lekkers op tafel staan. De scholen zijn weer
open en Manlief moet in alle vroegte kinderen ophalen; een van hen is
Bartje, een jongetje met het syndroom van Down, door Man steevast
‘mijnheer van Leeuwen’ genoemd. “Ik kom mijnheer van Leeuwen
brengen”, zegt hij als hij hem bij de juf aflevert. En ‘s middags weer: “Is
mijnheer van Leeuwen al klaar om mee te gaan?” Bartje vindt dat
geweldig en Man stiekem ook. Hij is trouwens blij dat het leven weer zijn
normale gang heeft genomen, maar dat betekent wel dat de wekker al
om half 6 afloopt. Manlief is van de gezonde start en staat in alle vroegte
altijd sinaasappels uit te persen en fruitsalade klaar te maken. Ook voor
mij, en omdat ik niet achter kan blijven (ik ben mijn hele leven al solidair
met hem) zitten we om 6.15 uur eensgezind aan het ontbijt. Met deze
temperaturen moet er echter voor vertrek eerst een auto ijsvrij gemaakt
worden en is er daarom geen tijd meer voor Pien, onze hond. Die neem ik
voor mijn rekening. Om even voor achten, als de eerste zonnestralen
boven het weiland uitkomen, lopen wij samen richting park; dikke jas,
muts, stevige laarzen en warme wanten. Voor mij dan, Pien heeft haar
eigen dikke zwarte vacht, een prima buffer tegen de kou. In het park is
het prachtig, een knaloranje zon schijnt door kale bomen en maakt de
sneeuw verblindend wit. We genieten samen van het winterse landschap,
Pien sjouwt af en aan met stokken en ik speur de vijvers af naar kleumerige waterhoentjes. Ik ben namelijk ook van de reddingsbrigade. Tijdens
winterse dagen heb ik altijd een zakje kippenvoer in mijn jaszak. Wordt
zeer gewaardeerd. Dochter zei het vroeger al: “Als mama op het strand
komt, gaan de vogels dood liggen.” Ik heb mezelf tot 5 kilometer per dag
verplicht, dus ondernemen Pien en ik elke dag in alle vroegte deze
winterse tocht. Behalve op zaterdag, dan zijn er andere verplichtingen.
Pien heeft een ingebouwde klok en is het met de weekendtijden niet
eens. Als het haar te lang duurt, trekt ze de sokken uit mijn laarzen en legt
ze demonstratief naast mijn stoel: ‘Kom op we gaan’. Helaas, op zaterdag
blijft het bij een ommetje. Maar deze zondag voert onze route ons al
vroeg naar de Poel, Manlief ook mee, want mijn hele familie staat op het
ijs. Dochter probeert voorzichtig of ze na al die jaren het schaatsen nog
niet is verleerd. Zoon, een sportman pur sang, is samen met zijn vrouw
van de flinke afstanden. Ik bied nog aan dat ik wel bij de kleintjes wil
blijven, maar dat is nergens voor nodig. Die gaan samen in de fietskar
mee op schaatstocht; naar Rijsenhout en terug. Rond het middaguur, als
de dooi begint in te zetten, zijn wij de koek en zopie tent. Ik had zowaar
nog oliebollen in de vriezer. En de frituurpan heeft overuren gemaakt.
Een dag met een gouden randje.
Reageren? Truus@bente.net

In de fietskar mee op schaatstocht naar Rijsenhout en terug. Foto: Truus Oudendijk.

Burgemeester Gido Oude Kotte met
zijn dochtertje op de slee op de
Westeinder.

Hulp en zorg in
Aalsmeer tĳdens
de coronacrisis
We zĳn nog steeds veel thuis. We leven dicht op elkaar of zitten juist alleen thuis zonder
iemand om mee te praten. Dit kan voor spanningen, problemen of eenzaamheid zorgen.
Wĳ vragen u om in deze moeilĳke tĳden extra naar elkaar om te blĳven kĳken en
aandacht te hebben voor mensen in uw omgeving.

Professionele hulp

Bent u ziek en heeft u medische hulp nodig? Bel
dan met uw huisarts. Bel bĳ een levensbedreigende
situatie 112. Heeft u het psychisch moeilĳk en
wellicht professionele hulp nodig? Bespreek ook
dit met uw huisarts.

Testen

Heeft u (milde) klachten? Laat u dan zo spoedig
mogelĳk testen:
 www.coronatest.nl (afspraak maken met DigiD)
 0800 - 1202 (dagelĳks 8.00-22.00 uur)

Sociaal loket –
Gemeente Aalsmeer

Bĳ het Sociaal loket kunt u terecht voor vragen over
zorg, welzĳn, inkomensondersteuning en jeugdhulp:
 www.aalsmeer.nl/sociaal-loket
 0297 - 387 575 (maandag tot en met donderdag:
8.30-17.00 uur, vrĳdag: 8.30-12.30 uur)
 sociaalloket@aalsmeer.nl
Verschillende organisaties in Aalsmeer staan
inwoners zoveel mogelĳk bĳ:

Participe Amstelland

Maakt u zich zorgen of heeft u behoefte aan een
luisterend oor? Professionals van Participe
Amstelland staan voor u klaar:
 www.participe-amstelland.nu/aalsmeer
 0297 - 326 670 (werkdagen: 08.30-12.30 uur)
 team.aalsmeer@participe.nu

Buurtwerk

Tieners en jongeren tot 23 jaar in Aalsmeer en
Kudelstaart kunnen voor hulp, begeleiding en
advies terecht bĳ jongerenwerkers en jongerencoaches van Buurtwerk Aalsmeer:
 www.buurtwerk.nl/aalsmeer of
www.jonginaalsmeer.nl

Vrĳwilligerscentrale –
Aalsmeervoorelkaar

Aalsmeervoorelkaar verzamelt alle vraag en aanbod
van (vrĳwillige) corona-hulp in Aalsmeer op één
plek. Ook voor hulp bĳ de boodschappen kunt u
terecht bĳ Aalsmeervoorelkaar:
 www.aalsmeervoorelkaar.nl/coronahulp
 0297 - 347 510 (werkdagen: 9.00-12.00 uur)
 info@aalsmeervoorelkaar.nl (algemeen) /
team@aalsmeervoorelkaar.nl (boodschappen)

Mantelzorg & Meer

Mantelzorg & Meer biedt o.a. ondersteuning,
begeleiding en advies aan mantelzorgers, werkgevers en organisaties. Zĳ zĳn bereikbaar via:
 www.mantelzorgenmeer.nl
 020 - 512 7250 (werkdagen: 9.00-17.00 uur)
 info@mantelzorgenmeer.nl

Buitenschoolse noodopvang

Voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep en
kwetsbare kinderen is buitenschoolse noodopvang
mogelĳk. Neem hiervoor contact op met uw BSO.

Vrĳwillige Ouderenadviseurs
Aalsmeer (VOA)
In de gemeente Aalsmeer kunt u ook terecht bĳ
vrĳwillige ouderenadviseurs (VOA’s). Zĳ kunnen
u op weg helpen bĳ hulpvragen over bĳvoorbeeld
wonen, vervoer, hulpmiddelen, activiteiten en
omgaan met eenzaamheid:
 www.voa-aalsmeer.nl
 0297 - 326019
 info@voa-aalsmeer.nl

Voedselbank Aalsmeer

Klanten van de voedselbank worden geïnformeerd via
Facebook. Voor meer informatie kunt u terecht op:
 www.voedselbankaalsmeer.nl

#houvolaalsme er
MEE Amstel en Zaan

Aalsmeerders kunnen bĳ MEE terecht met vragen over
zorg, opvoeding, onderwĳs, wonen, werk of inkomen:
 www.meeaz.nl
 020 - 512 7272 (werkdagen: 9.00-17.00 uur)
 informatie@mee-az.nl

Landelĳke hulplĳnen

De Luisterlĳn
De Luisterlĳn is er voor iedereen:
 www.deluisterlĳn.nl
 0900 - 0767 (dagelĳks: 24 uur per dag)
De Kindertelefoon
De getrainde vrĳwilligers van de Kindertelefoon zĳn
er voor kinderen tot 18 jaar:
 www.kindertelefoon.nl
 0800 - 0432 (dagelĳks: 11.00-21.00 uur)
Rode Kruis Hulplĳn
Via de hulplĳn bieden medewerkers van het Rode
Kruis een luisterend oor of advies:
 070 - 445 5888 (dagelĳks: 9.00-17.00 uur)
ANBO
In verband met het coronavirus heeft ANBO een
telefoonlĳn voor senioren geopend:
 0348 - 466 666 (werkdagen: 9.00-17.00 uur)
Slachtoﬀerhulp Nederland
Heeft u een naaste op de Intensive Care liggen en
heeft u behoefte aan emotionele ondersteuning,
praktische hulp of advies?
 www.slachtoﬀerhulp.nl
 088 - 746 0090 (werkdagen: 9.00-17.00 uur)
www.slachtoﬀerhulp.nl
Veilig Thuis
Bent u slachtoﬀer van huiselĳk geweld of heeft u
een vermoeden van huiselĳk geweld? Bel dan:
 www.veiligthuis.nl
 0800 - 2000 (dagelĳks: 24 uur per dag)
113 Zelfmoordpreventie
Denkt u over zelfmoord? Praat erover!
113 Zelfmoordpreventie is bereikbaar:
 www.113.nl
 0800 - 0113 (dagelĳks: 24 uur per dag)

Gemeentelĳke informatie
U vindt deze en meer informatie terug op de website van de gemeente Aalsmeer: www.aalsmeer.nl/corona. Op de website is ook
informatie in het Engels en het Pools te vinden. Heeft u vragen over de gemeente Aalsmeer en corona? Mail dan naar corona@aalsmeer.nl.

Waterfront Aalsmeer
Nieuwe ‘kustlĳn’ krĳgt vorm

Bart Kabout
Wethouder
‘Het is een mooi project in het hart van
onze gemeente waar alle inwoners van
Aalsmeer en Kudelstaart over mee hebben kunnen denken. Hiermee wordt de
toegankelĳkheid en zichtbaarheid van de
oevers van de Westeinderplassen verbeterd. De mogelĳkheden om in elk seizoen
te recreëren maken we groter in Aalsmeer.
Denk aan alle vormen van waterrecreatie
of gewoon een mooie wandeling in de
herfst of de winter. Mensen kunnen elkaar
makkelĳker ontmoeten langs de waterlĳn.
Bovendien versterkt het de identiteit van
Aalsmeer als ‘bloemendorp aan het water’.
Met direct omwonenden wordt overlegd
om voor hen de mogelĳke overlast zoveel
mogelĳk te beperken. En uiteraard zĳn we
heel blĳ met de financiële bĳdragen van de
Stichting Leefomgeving Schiphol en het
Hoogheemraadschap van Rĳnland.’

Een project van:

Ton Rohde
Projectleider gemeente

‘De contouren worden, zoals op de foto’s te zien is, al
aardig zichtbaar. Na de werkzaamheden van de afgelopen
weken, zal er een tĳdje weinig te zien zĳn. De veenbodem
onder het aangebrachte zand kan dan geforceerd inklinken,
anders zouden we grote verzakkingen krĳgen direct na de
realisatie van het project. Duurzaamheid staat voorop. Niet
alleen in het gebruik van materialen die 100 jaar meegaan,
maar ook in de veiligheid van de dĳk. Het weer zat in het
begin een beetje tegen: een paar dagen storm en een week
strenge vorst, maar dat zal de pret niet drukken van het
werken aan een zo mooi project.’

Bĳdrage Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS)
‘Het is een project met een grote maatschappelĳke plus’. laat Joost Wagemakers van SLS in een
reactie weten. ‘Mensen die op een laagdrempelige manier kunnen genieten van de ruimte die de
plassen te bieden hebben, en daarmee de leefbaarheid en sociale cohesie in Aalsmeer vergroten.
Daarbĳ is het project echt in samenspraak met de bevolking tot stand gekomen’. De SLS wordt
gefinancierd door het Rĳk, Provincie Noord-Holland en Schiphol en draagt bĳ aan projecten
die de leefbaarheid rond de luchthaven verbeteren of in stand houden. Een vlonder, een
buitendouche en barbecueplekken worden ook door de stichting gesubsidieerd. Ook het
Hoogheemraadschap van Rĳnland levert een substantiële bĳdrage aan het project.

Marco van der Schans

Projectleider aannemerscombinatie
MvO/Van der Ven
‘We brengen op dit moment ca. 55.000
kubieke meter zand aan. We voeren dit
zand aan met behulp van schepen om
geen extra belasting op het wegennet te
veroorzaken. Dit zand wordt van grote
diepte gewonnen om zoveel mogelĳk algengroei tegen te gaan. De oever zal met
een tĳdelĳke oeverbescherming
beschermd worden tegen golfaanslag
en de definitieve wordt na de zettingsperiode gerealiseerd. Verder zĳn we in
voorbereiding om te kunnen starten met
het aanbrengen van de steigers, de
voetgangers oversteek plaatsen, de Kiss
and Ride strook en de parkeerstrook
langs de Bachlaan.’

Bĳ de werkzaamheden aan het Waterfront geldt ‘Kwaliteit gaat boven tĳd’. De
werkzaamheden aan het Waterfront lopen door noodzakelĳke aanpassingen
in de drainage en onzekerheden over het zettingsproces een aantal weken uit.
Het komende zomerseizoen zal het surfeiland zoveel mogelĳk voor recreatie
beschikbaar zĳn, maar de boulevard is dan nog niet helemaal klaar. ‘Het is
belangrĳk om ervoor te zorgen dat niet alles over vĳf jaar verzakt is. We nemen
samen met de aannemer liever nu iets langer de tĳd voor het onzekere
zettingsproces dan over een aantal jaar te moeten constateren dat alles schots
en scheef is’, zegt projectleider van de gemeente Ton Rohde.
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Foto’s: www.kicksfotos.nl

IJsduik met Duikteam Thamen
Aalsmeer - Met de nodige moeite
om binnen de coronabeperkingen te
blijven, is het Duikteam Thamen
gelukt om speciaal voor Daan een
activiteit te organiseren ter bijdrage
aan de instructeursopleiding. Uiteraard wilden de duikers geen schaatsers in het vaarwater zitten en
daarom werd weer dankbaar gebruik
gemaakt van de privélocatie nabij de
Hogedijk. Veel diepte heeft het water
daar niet, maar bij het ijsduiken gaat
het voornamelijk om het duiken
tegen de onderzijde van de ijsvloer.
Het was zondag rond tien uur in de
ochtend nog behoorlijk koud, de
thermometer gaf -5 aan bij een
gemeen dun windje. Het is de
bedoeling om twee bijten (gaten) in
het ijs te maken waar twee duikers
door passen. De uitdaging is om met

hulp van een seinlijn en seinmeester
in het volgende gat uit te komen. De
ijsvloer is helaas totaal niet doorzichtig en dat maakt oriëntatie op
zicht uiterst lastig. Met deze omstandigheden is van onder het ijs een
bijt/gat al niet meer te zien op een
enkele armlengte afstand. Er gaan
twee duikers per keer te water maar
duo 1 kan het andere gat niet vinden.
In dit geval dient de seinmeester via
lijnsignalen de juiste koers aan te
geven. De maximumduiktijd van 15
minuten zit er al snel op en de
duikers worden uit het water
geholpen.
Een ander, nog niet afgekoeld,
duikersduo gaat het nogmaals
proberen, nu met hulp van een
kompaskoers en de hulp van iets
meer zonlicht. Het blijkt nog steeds

Schaatsen op de tot ijsbaan omgetoverde skeelerbaan. Foto: www.kicksfotos.nl

IJsmeesters: “Geweldig om weer
zoveel blije gezichten te zien”
Kudelstaart - Op de Westeinderplassen en diverse sloten kon pas
vanaf vrijdag 12 februari geschaatst
worden, maar in Kudelstaart konden
de schaatsers eerder een baantje
trekken. Na wat eerste tegenslag was

zeer lastig om het andere gat op 20
meter afstand te vinden. Uiteindelijk
lukt dat door met een flinke lamp
over het ijs te schuiven en zo koers te
houden. De omstandigheden werken
helaas niet ieder jaar mee om
ijsduiken in eigen land te kunnen
organiseren. Het vergt een aanzienlijke voorbereiding en de duikers
moeten bekend zijn met lijnsignalen
en een aparte opleiding hebben
gevolgd om überhaupt te mogen
deelnemen aan ijsduiken. Met de
nodige dank aan veel vrijwilligers
van Duikteam Thamen is het een
uiterst aangename dag geworden.
Zodra het mogelijk is wordt de draad
weer opgepakt en wordt er iedere
donderdagavond in zwembad de
Waterlelie gewerkt aan opleidingen
en training.
Kijk voor meer informatie op de
website: www.thamen-diving.nl

Dankzij de buurman veel schaatspret achter de Duikerstraat in Nieuw-Oosteinde.
Foto: Yvonne van Doorn

Schaats- en ijsplezier op de Westeinder. Foto: Andries Cornelisse

baan in de middag eerder dicht
vanwege de felle zon, die het ijs deed
smelten. Na sluitingstijd werd door
de ijsmeesters met man en macht
gewerkt om de volgende dag weer
een ‘snelle’ ijsbaan te kunnen
openen. De ijsbaan is tot zondagmiddag vijf uur open geweest, toen
zette de dooi snel door. Zowel
schaatsliefhebbers als leden van de
Schaatstrainingsgroep kijken terug
op een geweldig festijn. De ijsmeesters en baanbewakers laten weten
dat iedereen goed alle coronamaatregelen in acht hebben genomen.
“Wij vonden het geweldig om weer
zoveel blije gezichten te zien”, aldus
de groep

het de ijsmeesters van Schaatstrainingsgroep VZOD gelukt om de skeelerbaan om te toveren in een sfeervolle ijsbaan. Er is tot en met zondag
dagelijks heerlijk geschaatst door
jong en oud. Enkele dagen moest de

Kruiend ijs bij de loswal in Kudelstaart. Foto: Cynthia Bruinsma

Na ‘ijsfeestje’ afval achtergelaten
Aalsmeer - Het was een prachtig schaatsweekend en er is volop genoten
van de mogelijkheid om te schaatsen, sleeën of lopen op de Grote Poel.
Ook een groep jongeren vermaakte zich op het ijs. “Allemaal op elkaar.
Nou was dat niet zo erg, niet volgens de regels, maar vooruit. Echter, ze
gingen daarna weg zonder op te ruimen. Dit stoort mij mateloos. Als dit
de nieuwe generatie is dan verdienen ze niet meer vrijheden zoals afgelopen donderdag in de krant stond, maar juist minder vrijheden. Ze laten
immers zien dat ze niet met hun vrijheid kunnen omgaan”, aldus inwoner
Ed, die deze foto naar de redactie stuurde.

IJszeilen vanaf de
fortgracht

Foto: Greet Brouwer

Kudelstaart - Sneeuw- en ijsliefhebbers hebben ernaar uitgekeken, een
echte winter. Dit weekend kwamen de
temperaturen nog niet boven het
vriespunt. Dus: ijspret. Op de mooie
Westeinderplassen werd niet alleen
geschaatst, ook ijszeilers grepen de
kans om eindelijk weer eens hun
hobby uit te oefenen. Ligplaatshouders van zeilboten gebruikten de fortgracht van Zeilfort Kudelstaart als
startpunt. Met als achtergrond het
prachtige oude fort hebben schaatsers
en ijszeilers volop genoten van het
prachtige winterweer, uiteraard met
inachtneming van de coronaregels.

Schaats gevonden nabij Watertoren
Aalsmeer - Zondag 14 februari, aan
het einde van de dag, zag Ria
Scheewe deze schaats liggen op de
steiger bij de Watertoren. Is er
misschien iemand die zijn schaats
mist? De inwoonster heeft de schaats
mee naar huis genomen. Bij de
schaats lag ook een muts. Verder trof
Ria nog een paar lege blikjes bier aan
en een paar kniekussentjes die ze in
de vuilnisbak heeft gegooid. De eige-

naar van de schaats (en de muts) kan
contact met Ria Scheewe opnemen
via 06-24993166.
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Veel vragen en nader overleg
over ‘Oosteinderweg 2020’

Afsluiting N196, verkeer van en
naar Aalsmeer via nieuwe N201
Aalsmeer - De provincie NoordHolland werkt vanaf 23 februari aan
de kruising van de N196 met de
Fokkerweg in de gemeente Haarlemmermeer. Hiervoor wordt de N196
vanaf de A4 tot de Fokkerweg afgesloten voor verkeer. Verkeer wordt
omgeleid via de N201 en moet rekening houden met extra reistijd. De
omleiding geldt tot eind april 2021.
Tijdelijke rotonde
De provincie Noord-Holland maakt
een nieuwe kruising op de N196/
Fokkerweg. Om de kruising bij de
Fokkerweg veilig te kunnen maken
en de directe omgeving bereikbaar
te houden, legt de aannemer een
tijdelijke rotonde aan op de huidige
kruising N196/Fokkerweg. Hiervoor
wordt op maandag 22 vanaf 20.00
uur tot dinsdag 23 februari 06.00 uur
en van dinsdagavond 23 tot woensdagochtend 24 februari de kruising
geheel afgesloten voor verkeer. Ook
is de N196 voor verkeer afgesloten

vanaf de A4 naar de Fokkerweg en
vanaf de Van Cleeffkade in Aalsmeer
naar de Fokkerweg.
Bestemmingsverkeer
De N196 tussen de A4 en de
Fokkerweg blijft tot eind april afgesloten voor verkeer. Bestemmingsverkeer kan vanaf 23 februari wel
vanaf de Van Cleeffkade in Aalsmeer
de Fokkerweg bereiken. Fietsverkeer
ondervindt geen hinder van de
werkzaamheden.
Omleidingsroute via N201
Tijdens het werk aan de kruising bij
nachtelijke afsluitingen en van 23
februari tot eind april volgt het
verkeer van en naar Aalsmeer de
route via de N201. Het is dan mogelijk om via de Zwarteweg of via de
Oosteinderweg Aalsmeer in en uit te
rijden.
HOV-netwerk
Deze werkzaamheden maken onder-

Man door ijs gezakt bij Wijde Gat

Hulpdiensten in actie voor door ijs gezakte schaatser. Foto: Marco Carels

deel uit van het project HOVASZ
(Hoogwaardig Openbaar Vervoerverbinding Aalsmeer - Schiphol-Zuid).
De nieuwe HOV-verbinding is onderdeel van het regionale HOV-netwerk
R-net en biedt reizigers frequent,
comfortabel en betrouwbaar busvervoer. Naast de busbaan worden de
N196 in de Haarlemmermeer, de
Burgemeester Kasteleinweg in Aalsmeer en de Koningin Maximalaan in
Uithoorn, inclusief de fietspaden,
opnieuw ingericht als een tweebaansweg voor lokaal
bestemmingsverkeer.
Een grote verbetering voor de leefbaarheid, bereikbaarheid en de
veiligheid in Aalsmeer. Het project
HOVASZ is een samenwerkingsverband van de Provincie NoordHolland met de gemeenten Aalsmeer, Haarlemmermeer, Uithoorn en
de Vervoerregio Amsterdam. De
aannemer is Dura Vermeer. HOVASZ
wordt naar verwachting eind 2021 in
gebruik genomen.

Aalsmeer - Op zondag 14 februari
even voor half drie in de middag is de
Brandweer van Aalsmeer met groot
materieel uitgerukt naar de Westeinderplassen. Iemand had gezien dat er
in het Wijde Gat, nabij Rijsenhout,
een man door het ijs was gezakt. De
brandweer is met de ijsslee ter
plaatse gegaan. Ook de politie en de
ambulancedienst kwamen hulp
bieden en medewerkers van de traumahelikopter speurden vanuit de
lucht de omgeving af. De man bleek
echter al uit het water geklommen te
zijn. Volgens omstanders was hij niet
meer op het ijs aanwezig. “Schaatser
niet aangetroffen. Stond waarschijnlijk/hopelijk al onder een warme
douche”, aldus de Brandweer na
afloop.

Zwaan in het ijs
vastgevroren
Aalsmeer - Op woensdag 10 februari
om kwart over negen in de ochtend
werd de Brandweer van Aalsmeer
gealarmeerd voor een dier in nood.
Bij de Japanlaan zat een zwaan vastgevroren in het ijs. Brandweerlieden
zijn het ijs opgegaan en hebben de
zwaan los gekregen. De zwaan is
vervolgens meegenomen naar de
kant, alwaar medewerkers van de
dierenambulance zich over het dier

hebben ontfermt. Inmiddels maakt
de zwaan het weer goed en is teruggezet bij zijn mannetje of vrouwtje.

Foto’s en bron: Brandweer Aalsmeer

Aalsmeer - In de vergadering van de
commissie Ruimte & Economie afgelopen dinsdag 9 februari is als eerste
gesproken over het bestemmingsplan ‘Oosteinderweg 2020’. Vanwege
de insprekers die zich hadden aangemeld, was dit onderwerp naar voren
geschoven. Nadat de insprekers
enkele aandachtspunten hadden
meegegeven aan de commissieleden, werd vooral gediscussieerd
over de vraag of het bestemmingsplan nu vastgesteld moet worden.
Immers de meeste van de gewenste
ontwikkelingen voor dit gebied,
zoals beschreven in de Structuurvisie
Bovenlanden, zijn niet in dit bestemmingsplan meegenomen. Hiermee
samen hangt een aantal handhavingszaken die door het vaststellen
van het bestemmingsplan al dan niet
gelegaliseerd worden.
Een aantal fracties twijfelt of het op
deze manier besproken kan worden
in de raadsvergadering van 4 maart
2021, maar de meerderheid van de
commissie gaf aan dat het wel door
kan gaan naar de raadsvergadering.
Tussentijd zal er nog een nader
overleg tussen de fracties en
wethouder plaatsvinden om duidelijkheid te krijgen over het proces.
Klimaatadaptatie
Vervolgens werd het actieplan
‘Klimaatadaptatie 2021-2026’
besproken. Hierin worden de
stappen beschreven wat Aalsmeer de
komende jaren gaat doen tegen
extreme wateroverlast, overstromingen, droogte en hittestress.
De discussie ging voornamelijk over
het toevoegen van groen in de
gemeente en over de vraag of er
inmiddels genoeg onderzoek is

gedaan om tot actie over te gaan.
Ook was er de vraag of de enquête
rondom verkiezingstijd uitgezet
moest worden. Daarnaast bleek een
aantal fracties zeer gedetailleerde
vragen te stellen. De wethouders
gaan deze vragen schriftelijk beantwoorden voor de raadsvergadering.
In de raadsvergadering van 4 maart
aanstaande zal de gemeenteraad een
besluit nemen over dit actieplan.
Bestemmingsplan Parkmeer
De meeste fracties gaven aan positief
te staan tegenover het bestemmingsplan Parkmeer (bouw maximaal 10 woningen en kleinschalig
bedrijfsterrein). Een aantal fracties
noemde woningbouw op deze
locatie onwenselijk gezien de hinder
van Schiphol. Daarnaast werd de
vraag gesteld waarom er nu eengezinswoningen worden gebouwd in
plaats van het oorspronkelijke plan
om alleen bedrijfswoningen met
werkplaats te realiseren. De meerderheid van de commissie gaf aan het
plan te bespreken in de raadsvergadering van 4 maart.
Woningbouw en Mobiliteit
Vanwege het late tijdstip kon het
agendapunt ‘Waarborgfonds Sociale
Woningbouw’ niet meer behandeld
worden en is nu verplaatst naar de
raadsvergadering van donderdag 4
maart. Ook het Koersdocument
Mobiliteit Aalsmeer is vanwege het
late tijdstip niet meer behandeld en
komt eveneens aan de orde in de
eerstvolgende raadsvergadering. De
vergadering van de commissie
Ruimte & Economie terugkijken kan
via de website van de gemeente
(www.aalsmeer.nl).

Renovatie aan Barendebrug nu
volledig afgerond
Aalsmeer - Alle renovatie werkzaamheden aan de Barendebrug zijn afgerond. De brug is hiermee volledig in
oorspronkelijke staat hersteld.
Wethouder Robert van Rijn en de
aannemer vierde deze mijlpaal begin
deze week op gepaste afstand.
Wethouder Robert van Rijn: “We
willen dat Aalsmeer goed en veilig
bereikbaar is. Daar hoort ook onderhoud aan de bruggen bij. Ik ben erg
blij dat de hamei vorig jaar is terug
geplaatst en nu ook de laatste restpunten zijn uitgevoerd. Ook wil ik
graag Griekspoor B.V. bedanken voor
de goede en professionele samenwerking. Door hun vakkundigheid is
de markante Barendebrug weer helemaal in ere hersteld en kan deze
weer jaren mee.”

Doorvaartbreedte
Naast de totale renovatie van de
brug is ook de originele doorvaartbreedte hersteld en is nieuwe bestrating aangelegd. De hamei van de
brug is door aannemer Griekspoor
zelf gerestaureerd en geconserveerd
om zo de levensduur ervan te
verlengen.
George van Haaster van aannemer
Griekspoor B.V.: “Ons uitgangspunt
was om de brug in oorspronkelijke
staat te herstellen. Wel hebben we
enkele aanpassingen in de
constructie moeten doen, zodat de
brug voldoet aan de huidige richtlijnen en regelgeving. Door deze
aanpassingen kan al het verkeer
weer veilig gebruik maken van de
brug.”
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DE SCHIJNWERPER OP...

Ommezwaai door corona voor
zangeres Katelijne van Otterloo
Door Truus Oudendijk

Sven Müller (links) en Mike van der Laarse bij het bord met de eindresultaten van de
Müller’s Multi Morekoppen actie.

13.425 Moorkoppen verkocht,
6.712,50 euro voor KiKa!
Aalsmeer - Afgelopen maandag 15
februari was het ‘wereld kinderkinderdag’ en zijn de laatste Müller’s
Multi Moorkoppen afgeleverd bij het
Prinses Máxima Centrum voor
kinderoncologie. Hiermee hebben
Sven Müller en Mike van der Laarse
de negende editie van de Müller’s
Multi Morekoppen week afgerond en
kon vol trots de eindstand bekend

gemaakt worden. Er zijn liefst 13.425
moorkoppen verkocht en dit betekent dat een bedrijf van 6.712,50
euro geschonken gaat worden aan
de Stichting Kinderen Kindervrij
(KiKa). “Wij willen iedereen die
getrakteerd, gedoneerd, gesmuld of
op een andere manier geholpen
heeft, heel hartelijk bedanken”, aldus
de twee initiatiefnemers.

Michel de Kok: Creatieve geest
en ervaringsdeskundige
Door Janna van Zon
Aalsmeer - Opgegroeid in het
Brabantse met de geur van beton.
“Vond plantjes veel leuker.” Michel de
Kok koos voor Wageningen waar hij
plantenziektekunde virologie en
moleculaire biologie ging studeren.
Vanuit de studie werd er naar Japan
vertrokken. “Ik beleefde daar een
fantastische tijd, kwam terecht op het
platteland en was er de enige westerling. Ik ontmoette daar professor
Makoto Koijma, een echte Bourgondiër. Hij maakte het mogelijk dat ik
anderhalf jaar in Japan kon studeren
en hij heeft de privé taal-lessen met
mijn huidige vrouw geregeld. Hij was
als een vader voor mij.” Michel heeft
Japan in zijn hart gesloten, onder
andere door uiteindelijk met zijn
docente te trouwen en een gezin te
starten. Toch kwam hij er achter dat
hij niet een echte onderzoeker is,
maar meer een bourgondiër. “Ik heet
niet voor niets de Kok.” Terug in Aalsmeer vond Michel werk bij Dai-IchiSeed, één van de grootste Japanse
bedrijven in sierteelt. Hij vertegenwoordigde er zeven jaar de Europese
markt. Stapte vervolgens voor vier
jaar over naar Terra Nigra, gespecialiseerd in veredeling van rozen en
gerbera’s.
Holland Web
In 2003, Michel naderde de veertig en
wilde graag voor zichzelf beginnen.
Hij wist dit te realiseren met Holland
Web, deelde zijn kennis van plantjes
en materialen met Nederland en
Japan. Reisde meerdere malen per
jaar naar het land van de rijzende zon
en Michel maakte kennis met de
Hana Ike Battle en introduceerde
deze dynamische en zeer gespecialiseerde bloem-arrangementen
wedstrijd in Nederland.
FLEX regelt het
Uiteindelijk was het toch de geur van
beton die het won van de planten.
Vanaf 2005 tot 2020 werkte Michel
samen met Cees Buis voor Projectbureau Buis Pomona. Deze vijftien jaren

waren een bron van inspiratie en
ervaring. “Met Cees was het goed
sparren.” Grote en interessante
projecten voor de bloemen industrie
werden uitgevoerd. Tot op 13 maart
2020 Cees Buis overleed. “Ik ben toen
Projectbureau FLEX B.V. gestart om
de lopende zaken te blijven begeleiden.” Dat er heel wat kennis komt
kijken bij het (ver)bouwen van agrarische kassen naar bedrijfsruimte weet
Michel helder op papier te zetten. Het
is een duizelingwekkende opsomming van vergunningen, offertes,
onderzoeken en rapportages. Er is
een creatieve geest en een ervaringsdeskundige met oog voor detail
nodig om dit soort grote projecten in
goede banen te leiden. Michel de Kok
is zo iemand! “Met Holland Web
werkte ik tot de bloemenveiling met
kwekers en veredelaars. Met Flex B.V.
begeleid ik bedrijven die actief zijn
vanaf de bloemenveiling met de
bloemenindustrie, maar ook kwekers
die hun kassen willen omschakelen
naar bijvoorbeeld stalling of particulieren met bouwproblemen.” Michel
weet waar het over gaat, kent de
juiste mensen om zo het beste resultaat te bereiken.
Helder beeld
“Mijn doelstelling voor project
bureau Flex B.V. is een bedrijfsmatige
groei en ontwikkeling. Ik wil zelf het
stuur in handen houden op basis van
ervaring, kunde en passie. Er staan
een aantal deuren open, maar ik wil
wel de deur binnengaan die mij het
meeste uitdaagt met het vertrouwen
dat het past bij mijn toekomst. Zaai
helpt mij dat beeld helder te krijgen.”
Voor meer informatie over het coachproject Zaai kan contact opgenomen
worden met Kirsten Verhoef via 0297366182 of via kirsten@syltsupport.nl

Aalsmeer - ‘Coronakansen’ noemt Katelijne van Otterloo
haar nieuwe activiteiten. Ze is jazz-zangeres met een
internationale carrière en heeft een eigen artiestenbureau. Ze treedt ook in Aalsmeer op, onder andere bij
Plaspop en organiseert concerten bij Bob en Gon. Door
corona verdampte de boekingen en kwam alles stil te
liggen. Voor Katelijne geen reden om bij de pakken neer
te gaan zitten, maar tijd om de bakens te verzetten. De
online snelcursus ‘Boost Your Love Life’ is een idee van
haar en haar nicht Ivonne.
“In de begintijd van corona dacht ik: het komt binnenkort wel goed, maar toen het langer ging duren, moest ik
toch wat anders bedenken. Ik ben begonnen met mijn
buren hulp aan te bieden. Toen Nick en zijn vader de
pop-up store in Alphen openden ben ik de bloemen
gaan verkopen en boeketten gaan maken. Veel ervaring
had ik daar niet mee, maar een korte cursus bij Bob, hoe
ik korenschoof gebonden boeketten moest maken,
verrichtte wonderen.”
Dat is wel iets heel anders dan een relatie cursus?
“Doordat ik meer vrije tijd had, kwam ik weer in contact
met mijn nicht Ivonne Schouten-Hoek. Zij is meer dan
tien jaar lang echtscheidingsadvocaat en mediator
geweest. In haar praktijk kwam ze steeds dezelfde
problemen tegen die tot een echtscheiding leidden en
dat was voor haar een reden om de meest voorkomende
relatievalkuilen verder te onderzoeken en naar oplossingen te zoeken. Daarvoor las ze tientallen relatieboeken, sprak ze met relatietherapeuten en seksuologen
en liet zich omscholen tot relatiecoach. Niet alle echtscheidingen zijn te voorkomen maar als je weet hoe je
de meest voorkomende valkuilen weet te omzeilen, ben
je al een eind op de goede weg. Een echtscheiding is zo
ingrijpend, het heeft invloed op álles, en dat het zo vaak
voorkomt, maakt het niet minder erg. Ivonne wil daar
iets aan doen. Daarom gaf ze in 2020 regelmatig
lezingen met relatietips in Vathorst, een nieuwbouwwijk
in Amersfoort, die bekend staat als één van de wijken
met de hoogte echtscheidingscijfers van Nederland.
En hoe ben jij daar bij betrokken?
“Door corona konden er steeds maar een beperkt aantal
mensen aan de lezingen van Ivonne deelnemen in het
theater. Ik had een paar lezingen bijgewoond en gezien
hoe goed die aansloegen. Je moet hier mee verder,
stelde ik haar voor, laten we proberen er een online
cursus van te maken. Ik heb voor SBS gepresenteerd en
diverse presentaties gemaakt, dus enige technische
ervaring heb ik wel.”
Hoe heb je dat idee vormgegeven?
“Ik heb mij laten adviseren en een mooie camera, draadloze microfoontjes en een professioneel video bewerkingsprogramma gekocht. Ik ben een cursus gaan
volgen en heb mijzelf vervolgens aangeleerd hoe alles

werkte. We hebben een studio gebouwd en natuurlijk
ingericht met bloemen van de buren. De cursus is ingedeeld in zes blokken en bij ieder blok heb ik een toepasselijk decor gemaakt. In ‘Boost Your Love Life’ staan veel
dingen die heel herkenbaar zijn, met direct toepasbare
tips.”
Wat is jullie doel?
“Mensen op een snelle en leuke manier het beste uit hun
relatie te laten halen, zoveel mogelijk echtscheidingen
voorkomen, en singles een goede start geven als ze een
nieuwe liefde tegenkomen. De cursus is toepasselijk
voor mensen die net getrouwd zijn, maar ook voor
stellen die al jaren bij elkaar zijn. Iedereen heeft hier iets
aan. Elke relatiefase heeft zijn eigen uitdagingen en
groeikansen. Na zeven jaar bijvoorbeeld, komt een
relatie vaak in een cruciale fase. Er zijn kleine kinderen,
die veel tijd een aandacht vragen, het werk slokt je op,
menig huwelijk komt dan in zwaar weer. De verschillende fases worden in de cursus heel goed uitgelegd.
Ook komen de verschillende liefdestalen aan bod en de
verschillen tussen mannen en vrouwen. Alles is tegenwoordig gender neutraal, mannen en vrouwen zijn gelijk
en dat is leuk op de werkvloer, maar in de dagelijkse situatie thuis pakt dat toch anders uit.”
Mannen komen nog steeds van Mars en vrouwen van
Venus?
“Ja, en juist in een (hetero)relatie is het zo belangrijk dat
je die verschillen kent en daar gebruik van maakt. Qua
denkwijze zitten mannen en vrouwen heel anders in
elkaar en dat wordt op een toegankelijke, humoristische
manier uitgelegd. Zodat je inzicht krijgt waarom een
man zo reageert of wat een vrouw bedoelt. Het is allemaal heel luchtig, geestig én leerzaam. En onze proefkijkers zeggen allemaal er al na één dag profijt van te
hebben!”
Dus Ivonne bespreekt de inhoud en jij filmt dat?
“Ja, de hele lezing zoals Ivonne die vertelde in Vathorst
duurde twee uur, maar dat hebben we ingekort tot
anderhalf uur. De teksten heb ik geredigeerd en aangepast voor een betere flow op video. Deze ‘6 x 15
minuten-methode’ past prima in het huidige tijdbeeld.
Elk blok heeft een ander onderwerp en wordt afgesloten
met vragen en tips. De cursus bevat ook gratis bonusmateriaal om het werken aan je relatie leuk te maken.”
En nu de praktijk, hoe bieden jullie het aan?
“Ik ben hard bezig met de laatste dingen uploaden en de
site verder in te richten. Op de website kun je je voor de
cursus aanmelden. Je kunt hem alleen volgen of samen
met je partner en op het moment dat het je zelf uitkomt.
Uiterlijk 1 maart a.s. is www.BoostYourLoveLife.nl online.”
Op wie wil je volgende week de schijnwerper richten?
Op mijn overbuurman, Ome (Zwarte) Jaap. Hij is al op
leeftijd en een bekende persoonlijkheid in Aalsmeer. Ik
ben benieuwd hoe hij deze coronatijd ervaart.

Schouw ondernemers door straten Centrum
Aalsmeer - Door regen en wind
maakten een aantal ondernemers en
afgevaardigden van de gemeente afgelopen maandag 15 februari een rondje
door het Centrum voor een zoge-

naamde schouw. Volgend jaar worden
de straten in het Centrum opgeknapt
en heringericht. Er gaat heel veel veranderen in de winkelstraten en doet moet
natuurlijk wel goed voorbereid worden.

Het Centrum gaat er zeker mooier van
worden. Nog creatieve ideeën op
bijvoorbeeld het gebied van groen?
Laat het de ondernemers weten via
info@meeraalsmeer.nl
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Overname Deen in Aalsmeer
door waarschijnlijk de Vomar
Aalsmeer - Deen heeft met Albert
Heijn, Vomar Voordeelmarkt en DekaMarkt overeenstemming bereikt over
de intentie om alle 80 winkelfilialen
van Deen Supermarkten aan deze drie
partijen te verkopen. Het is de bedoeling dat van de 80 winkels, 39 filialen
de Albert Heijn-formule krijgen, 22 filialen de Vomar Voordeelmarkt- en 19
de DekaMarkt-formule. De betrokken
partijen delen de Noord-Hollandse
achtergrond met Deen en hebben een
lange staat van dienst. Om toonaangevend te blijven in de snel veranderende en competitieve foodretailmarkt zijn volgens de directie van
Deen de komende jaren forse inspanningen nodig. De supermarktketen
zou met het oog op de toekomst flink
moeten investeren in de mechanisatie
van de logistiek en e-commerce. De
omvang van de nodige investeringen
heeft de familie in goed overleg met
de directie doen besluiten om een
andere strategische keuze te maken
en het bedrijf te verkopen.
Sociaal plan en baanbehoud
Wat de overname precies betekent
voor de medewerkers van Deen,
wordt bekendgemaakt zodra de
afstemming van het sociaal plan met
vakbonden en ondernemingsraden
heeft plaatsgevonden. Alle supermarktmedewerkers behouden hun

baan. Als de activiteiten niet worden
voortgezet door de kopende partijen,
dan worden herplaatsingsmogelijkheden voor de betrokken medewerkers onderzocht. In de traditie van de
familie Deen staat het streven naar
goede afspraken met en regelingen
voor medewerkers hierbij centraal.
Logische stap
De overname is volgens algemeen
directeur Leendert van Eck, die het
concern sinds 2016 aanstuurt, dan ook
een moeilijke, maar logische stap. “We
hebben een mooi bedrijf opgebouwd
en dankzij het harde werk van onze
medewerkers en onze loyale klantenkring kunnen we terugkijken op
prachtige jaren. Om toekomstbestendig te zijn, zijn forse financiële
inspanningen nodig, maar de familie
heeft een andere keuze gemaakt.” Van
Eck vervolgt: “We zijn met de familie
gedurende een langere periode een
zorgvuldige oriëntatie gestart met het
oog op de toekomst van Deen. Hierbij
waren de continuïteit voor de medewerkers, het behoud van de waarde
voor klanten, de zorgvuldigheid van
een transitieproces dat noodzakelijk
zal zijn in geval van overname. Bij
Albert Heijn, DekaMarkt en Vomar, alle
drie partijen met stevige NoordHollandse wortels, is Deen in goede
handen.”

KRUISWOORDPUZZEL

1

Horizontaal 1. jong kind; 7. op leeftijd; 12. vochtig koud; 13.
gezongen toneelspel; 14. boomsoort; 15. rijksgrens (afk.);
17. zuivelproduct; 19. regenafvoer; 21. selenium (scheik.
afk.); 22. eikenschors; 24. Nederlandse provincie; 27. vrouwtjeskip; 28. afdelingshoofd; 30. vrouw van Adam; 31. lidwoord; 32. een versterkte vesting; 33. bijbelse hoge priester;
35. vader of moeder; 37. asvaas; 38. plaats in Spanje; 41.
dierengeluid; 42. soort kaartspel; 44. doopbekken; 46. zachte koek; 47. strand bij Venetië; 48. bel aan een huisdeur; 49.
gedorste korenhalmen; 50. gelooide huid; 52. duo (paar);
54. zonder noodzaak; 56. namaak; 58. zalfmes; 61. rivier in
Oostenrijk; 62. biertonnen; 64. Engels telwoord; 65. slot
(afloop); 67. bontgekleurde papegaai; 68. moed (durf); 70.
inwendig orgaan; 72. waterdoorlatend; 73. Nederlandse provincie; 76. nuchtere bestuurder; 77. winters voertuig; 78. deel
van been; 79. insect; 81. heden; 82. priem; 83. man van adel;
84. rivier in Utrecht; 86. deelnemer aan een debat; 87. dunne
stretchbroek.
Verticaal 1. Nederlandse provincie; 2. kosten koper (afk.); 3.
boomsoort; 4. gras- of heidezode; 5. deel van Servië; 6. lichte herenoverjas; 7. slijk uit water; 8. bakentonnetje; 9. zangstem; 10. anno mundi (afk.); 11. Nederlandse provincie; 16.
gehuwd (afk.); 18. vlaktemaat; 20. sullig persoon; 21. sociaal
economische raad (afk.); 23. deel van de nek; 25. niet wijd;
26. familielid; 27. huisdier; 29. Nederlandse provincie; 32.
Nederlandse provincie; 34. kunsttaal; 36. zo even; 37. plaats
aan het IJsselmeer; 39. het is in orde; 40. beneden; 42.
paringsgedrag; 43. roomklopper; 45. voorzetsel; 46. verlaagde noot; 51. streepjescode (afk.); 53. doping (wielrennen);
54. Nederlandse provincie; 55. marterachtig diertje; 56. akelig; 57. behaarde dierenhuid; 59. tegen elk aannemelijk bod
(afk.); 60. Nederlandse provincie; 62. gulzige eter; 63. veter;
66. Europeaan; 67. wees gegroet (Lat.); 69. sprookjesfiguur;
71. jongensnaam; 73. windrichting; 74. noeste vlijt; 75. ongevuld; 78. nagerecht; 80. spie; 82. getijde; 85. muzieknoot.
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De winnaar ontvangt bericht via
de e-mail en kan de gewonnen
bosvruchtentaartje afhalen bij
Vooges, onder vermelding van
zijn of haar naam.
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Mail de oplossing voor
dinsdag 23 februari 2021
16.00 uur naar:
puzzelaalsmeer@meerbode.nl
voorzien van uw naam,
telefoonnummer en e-mailadres.
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huis, er zijn geen inwoners overleden. In Uithoorn hetzelfde: 1
opname, 0 overleden. Vanuit Haarlemmermeer zijn 3 inwoners voor
behandeling naar het ziekenhuis
gebracht, evenals vanuit Amstelveen.
Helaas zijn in Haarlemmermeer 2
inwoners en in Amstelveen 1
inwoner overleden aan het coronavirus. De dalende trend roept om
versoepelingen, maar vooralsnog
wordt hier voorzichtig naar gekeken.
Er is angst voor een derde golf
vanwege de Britse variant. Om dit te
voorkomen is ‘doorbijten’ en houden
aan de regels de enige optie: Hou 1,5
meter afstand, was regelmatig de
handen, ga testen bij klachten, blijf
bij verkoudheidsklachten thuis en
draag een mondkapje in openbare
gebouwen. Samen tegen corona!

De prijs die te winnen is
met deze puzzel wordt
u aangeboden door
Vooges,
Zijdstraat 79 Aalsmeer.
Lekker puzzelen voor een
BOSVRUCHTENTAARTJE
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Aalsmeer - Het aantal besmettingen
in Nederland neemt (gelukkig) geleidelijk af. Het gaat de goede kant op,
ook in Aalsmeer. In de periode van 3
tot en met 16 februari zijn ‘slechts’ 57
inwoners positief getest op corona
(178,9 per 100.000 inwoners). Een
flinke daling ten opzichte van eind
januari, toen 73 inwoners te horen
kregen dat er positief corona was
geconstateerd. In totaal zijn nu in
Aalsmeer 1769 inwoners besmet of
besmet geweest. Ook in Haarlemmermeer ging het aantal besmettingen goed omlaag: 289 positief
(was 323), in Amstelveen daarentegen was er een lichte stijging: 160
(was 152) en in Uithoorn is het aantal
positief getesten ongeveer gelijk
gebleven: 83 (was 85). In Aalsmeer is
1 inwoner opgenomen in het zieken-
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ben ik op deze dag jarig. Een dubbel
feest dus” en “Zou tegelijkertijd een
mooi verjaardagscadeau zijn.” Beiden
hebben niet gewonnen, maar Thijs
Boomhouwer en Anke Rensink: Nog
hartelijk gefeliciteerd met weer een
jaartje erbij. Op naar Mooi parfumerie
drogist Van der Zwaard in de Zijdstraat om de googie bag in ontvangst
te nemen mag deze keer: Anja de
Zwart. De inwoonster had de juiste
oplossing en eindigde de mail kort,
maar krachtig: “En zo is het!” Niets
meer aan toe te voegen toch? De
ondernemers in Aalsmeer doen hun
uiterste best om inwoners ondanks
alle beperkingen van dienst te zijn.
Naast de essentiële winkels, zijn ook
zij open, echter alleen voor afhalen na
bellen en bestellen. Help en steun
elkaar, koop lokaal!

Aantal corona-besmettingen in
Aalsmeer (weer) gedaald

Voorwaarden en proces
Deen, Albert Heijn, Vomar Voordeelmarkt
en DekaMarkt streven ernaar zo snel
mogelijk alle benodigde goedkeuringen
te verkrijgen. De transacties worden naar
verwachting in de tweede helft van 2021
afgerond, mits aan alle voorwaarden is
voldaan. Nog niet (definitief) bekend
welke winkels van Deen omgetoverd
worden tot Albert Heijn, Vomar of DekaMarkt-filialen, maar volgens het conceptplan wordt de DEEN aan het Molenpad
overgenomen door de Vomar. Uit eerste
reacties blijkt dat de overname door
deze Voordeelmarkt de goedkeuring
heeft van (vaste) klanten uit Aalsmeer.
Belangrijker lijken allen het echter te
vinden dat zij verwelkomd blijven
worden door de huidige groep, altijd
vriendelijke en behulpzame,
medewerkers.

17

28

Aalsmeer - Ondanks het heerlijke
winterweer met veel schaatspret is er
toch weer flink gepuzzeld door de
lezers van de Nieuwe Meerbode. Ruim
130 inwoners stuurden de oplossing
naar de redactie en hopen natuurlijk
op de mooie prijs van Mooi drogist
Van der Zwaard, voor zichzelf of voor
een ander. Nagenoeg alle inzenders
hadden de juiste oplossing: ‘Valentijn
cadeaus koop je bij Mooi Parfumerie’.
Er werden bij de oplossing eveneens
weer vele leuke reacties gegeven. De
puzzel wordt duidelijk gewaardeerd,
evenals de samenwerking in deze met
lokale ondernemers. “Prima dat jullie
de lokale middenstand in beeld
brengen”, aldus een inzender.” Een
andere deelnemer: “Fijn tijdverdrijf
tijdens quarantaine: puzzelen.” Onder
de inzenders ook twee jarigen: “Ook

Hollandse nuchterheid
Albert Voogd, algemeen directeur,
namens DekaMarkt: ‘Wij hebben
respect voor het besluit van de familie
Deen en de wijze waarop zij zorgen
dat het mooie bedrijf dat zij hebben
opgebouwd goed terechtkomt. De
winkels van Deen en DekaMarkt
hebben veel overeenkomsten, zoals
de sterke focus op versproducten. Ook
de manier waarop wij de omgang met
onze klanten en medewerkers centraal
stellen is zeer vergelijkbaar. De
banden tussen onze familiebedrijven
gaan ver terug en we kennen dezelfde
Noord-Hollandse nuchterheid.”

12
15

Puzzel: Valentijn cadeaus koop
je bij Mooi Parfumerie

Marit van Egmond, algemeen directeur, namens Albert Heijn: ‘Samen met
de familie Deen en de algemeen directeur van Deen Supermarkten hebben
we uitgebreid en zorgvuldig de mogelijkheden verkend. Wij zijn blij dat we
vandaag samen met hen, Vomar en
DekaMarkt tot deze uitkomst zijn
gekomen.” Aart van Haren, algemeen
directeur, namens Vomar Voordeelmarkt: “Deze acquisitie biedt Vomar
Voordeelmarkt een unieke mogelijkheid om haar positie binnen het
bestaande marktgebied te versterken.”
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Bloemengroothandel gematigd
positief over Valentijnsdag

Poker mee en win 5.000 euro
voor jouw sportvereniging

Aalsmeer – De Nederlandse
bloemen- en plantengroothandel
start het nieuwe jaar met een krimp
van 10%. Dit meldt de Vereniging
van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten (VGB) op basis van de
exportstatistieken van Floridata.
Daarmee daalde de exportwaarde in
januari naar 422 miljoen euro. De
aanloop naar Valentijnsdag zorgde
voor hoge inkoopprijzen.
“Ondanks het barre winterweer van
afgelopen weekend hebben leveringen weinig vertraging opgelopen
en kijken handelaren gematigd positief terug”, meldt directeur Matthijs
Mesken van de VGB. Nederlandse
bloemen- en plantenhandelaren
deden minder goede zaken in
januari. Potplanten deden het met
een krimp van 15% naar 143 miljoen
euro slechter dan snijbloemen met
een krimp van 8% naar 279 miljoen
euro. “Overigens kende januari twee
handelsdagen minder dan vorig jaar”,
vertelt Wesley van den Berg,
manager van Floridata.

Aalsmeer - Van 22 februari tot en
met 28 februari kun je kans maken
om een mooi geldbedrag voor jezelf
en je favoriete sportvereniging te
winnen bij het Online Pokertoernooi
voor de Sport. Deelname is 18+ en
iedereen mag meedoen, ook mensen
zonder poker ervaring.

Lockdowns en Brexit
Met name Duitsland incasseerde in
januari een forse krimp van respectievelijk 17%. Mede door de strenge

lockdown ligt de plantenexport naar
tuincentra en bouwmarkten nagenoeg stil. De export naar het
Verenigd Koninkrijk kromp met 4%,
waarbij potplanten het slechter
deden dan snijbloemen. “Snijbloemen worden per 1-1-2021
vanwege Brexit duur betaald, omdat
er een importheffing van 8% geldt
op doorvoer van niet-EU bloemen.
De meeste planten zijn door de Britse
lockdown en fytosanitaire eisen per 1
januari, in december ingekocht”,
verklaart Matthijs Mesken. Een kleine
exportkrimp van 1% naar Frankrijk
illustreert de versoepeling van coronamaatregelen sinds eind november,
waarbij de vraag naar planten juist is
toegenomen. Italië toont een licht
herstel met een exportgroei van 6%.
Valentijnsdag en winterweer
Handelaren zijn gematigd positief
over de aanloop naar Valentijnsdag,
een van de belangrijkste geefmomenten van bloemen en planten. “De
inkoopprijzen van bloemen waren
hoger dan vorig jaar, waardoor het
lastig is om marges te behalen”,
vertelt Paul van den Oever van Kariflex B.V., actief op de Europese markt.
“Ondanks hogere bloemen- en lucht-

Deboprojects lanceert: Samen
op pad en lopend sparren
Aalsmeer - Thuiswerken en stilzitten:
het is voor velen het nieuwe normaal.
Maar waarom werken en bewegen
niet combineren? In plaats van die
eindeloze Zoomvergaderingen, trek je
je beste schoenen aan voor een flinke
wandeling. Zo werkt Deboprojects:
Samen op pad, en lopend sparren.
“Sinds het begin van de coronacrisis
doet Deboprojects dit al met het
team. Wat blijkt: al wandelend vergaderen is niet alleen een goede manier
om tijdens de werkdag meer te
bewegen, maar zorgt ook voor
nieuwe inzichten. De vergaderingen
zijn productiever, creatiever en meer
gefocust”, vertelt Harm Koningen van
Debo. “Zelf komen we op de creatiefste ideeën tijdens onze
vergaderwandelingen.

Zo hebben we tussen de Schotse
Hooglanders een nieuwe, online
Debo-game bedacht die we op dit
moment aan het ontwikkelen zijn. We
kunnen er nog niet te veel over
zeggen, maar een tipje van de sluier:
het heeft te maken met een vermiste
raket. Wij nemen onze klanten graag
mee langs de mooie bospaden van
het Amsterdamse bos, op bezoek bij
de Schotse Hooglanders - die inmiddels onze grote vrienden zijn. Of we
wandelen lekker door de polder.
Ideaal om een frisse neus te halen,
wat er nog weleens bij in kan schieten
met al dat thuiswerken.” Naast de
fysieke gezondheid, geeft zo’n flinke
wandeling ook een boost aan de
mentale gesteldheid. “Wij van Debo
hebben zelf gemerkt dat het lopen

Gratis sporten voor jongeren bij
de Street Winter Games
Aalsmeer - Jongeren van 13 tot en
met 17 jaar kunnen op woensdag 24
februari gratis sporten bij de Street
Winter Games. Op het programma
staan activiteiten als kickboksen,

streethandbal, panna voetbal, graffiti
spuiten en 3 tegen 3 basketbal.
Tijdens Street Winter Games kunnen
de jongeren, bij wie de sociaalemotionele gevolgen van de lock-

Street Winter Games voor jongeren bij De Bloemhof. Foto: Renata Jansen

vrachtprijzen hebben we een iets
hoger volume, en fors hogere omzet
geboekt”, meldt Carlo Vijverberg,
managing director van Florca B.V.
Het bloemenexportbedrijf is gespecialiseerd in luchtvracht naar verre
bestemmingen en geeft aan
tevreden te zijn over het verloop.
“Het gros van onze Valentijn orders is
vóór de winterstorm van afgelopen
weekend vertrokken. Van de
zendingen die afgelopen dinsdag en
woensdag zijn vertrokken, hebben
we gelukkig geen hinder van de kou
en sneeuw ondervonden”, voegt
Carlo Vijverberg toe. Ook bij Kariflex
zijn alle leveringen voor de Valentijn
aangekomen bij de klanten. “Het
winterweer kostte ons wat meer
inspanningen, maar zorgde niet voor
grote vertragingen”, aldus Paul van
den Oever.

door het bos, stilstaan bij onze omgeving en bewonderen van de prachtige
Schotse Hooglanders iets magisch
heeft”, gaat Harm Koningen verder.
“Het brengt je hoofd op een drukke
werkdag tot rust. In het bos hebben
wij onze grootste persoonlijke groei
doorgemaakt. Dat willen we graag
met iedereen delen.” Op de website
van Deboprojects kan de klant een
vooraf uitgestippelde route uitkiezen.
Daarbij staat het aantal kilometers,
het aantal te verbranden calorieën én
het mogelijke aantal nieuwe ideeën
vermeld. “We hebben prachtige
routes langs de Amstelveense Poel en
door het Bloesempark, maar ook bij
het Vogeleiland of door die paar
heuvels die ons kikkerlandje telt.
Eigen routes zijn natuurlijk ook van
harte welkom”, besluit Harm Koningen
zijn verhaal. Het samenlopen zelf
uitproberen? Kijk dan op https://
deboprojects.nl/samen-lopen/.

down zwaar vallen, sporten met leeftijdsgenoten en hun hoofd leeg
maken. De organiserende partijen,
Team Sportservice, Buurtwerk en
Cultuurpunt, zien dat de 13- tot en
met 17-jarigen behoefte hebben aan
sociaal contact en iets leuks willen
ondernemen. Buurtsportcoach René
Romeijn van Team Sportservice: “De
lockdown is zwaar voor de jongeren,
ze vervelen zich. Sport is zó belangrijk voor de gezondheid. Niet alleen
lichamelijk, maar juist ook voor de
sociale en emotionele waarden. Ik
hoop dat we zo de Aalsmeerse en
Kudelstaartse jongeren helpen.”
Inschrijven
Street Winter Games vindt buiten
plaats op woensdag 24 februari van
14.00 tot 15.00 uur bij sporthal De
Bloemhof aan de Hornweg 187.
Jongeren kunnen zich gratis
inschrijven voor de Street Winter
Games via www.teamsportservice.nl/
aalsmeer. Deelname is gratis, maar er
is beperkt plek.

Pokeren voor verenigingen
“Het sluiten van de sportvelden en
met name de kantines is voor sportverenigingen echt een vreselijke
domper”, vertelt initiatiefnemer en
directeur van het Open Nederlands
Kampioenschap Poker, Mathijs
Jonkers die zelf een amateur voetballer is.
“Met het Online Pokertoernooi voor
de Sport willen wij mensen in heel
Nederland de kans geven om een
financiële bijdrage voor hun favoriete sportvereniging te winnen.”
Iedereen van 18 jaar of ouder kan
meedoen en bij meer dan 5.000 deelnemers is de hoofdprijs 5.000 euro.
Hiervan gaat 80% naar de vereniging
en 20% is voor de winnaar zelf.
Je hoeft dus geen lid te zijn van een
sportvereniging om mee te doen. Je
kunt ook proberen het geld te
winnen voor de club waar je neefje
of nichtje voetbalt of voor de dartvereniging van de lokale kroeg. Het
initiatief wordt in Aalsmeer gesteund
door dansschool Pleunie.

Leer pokeren in 5 minuten
Deelname aan het initiatief is gratis!
En wil je wel graag een leuk bedrag
winnen voor jouw sportvereniging,
maar kun je nog niet pokeren? Ook
dat is geen probleem. Op de
inschrijfpagina van het Online Pokertoernooi voor de Sport is een filmpje
te zien waarin het pokerspel in vijf
minuten wordt uitgelegd. “Poker is
net als de meeste kaartspellen erg
eenvoudig om te leren,” vervolgt
Jonkers. “Op de lange termijn kun je
winstgevend poker spelen, maar op
de korte termijn kunnen ook mensen
zonder ervaring winnen. Dat is nu
juist de charme van het spel, want
het zorgt ervoor dat iedereen zo’n
toernooi kan winnen! Wij hopen we
met dit initiatief ook meer bekendheid te genereren voor onze favoriete sport, namelijk poker! Ondanks
dat wij deze tak van sport het liefst in
‘real life’ uitvoeren (wat nu niet
mogelijk is vanwege corona) leent
online poker zich er uitstekend voor
om mensen op een laagdrempelige
manier kennis te laten maken het
spel.”Het pokertoernooi voor de
Sport wordt gespeeld op een
speciale poker app die normaal
gesproken gebruikt wordt voor de
voorrondes van het Open Nederlands Kampioenschap Poker.
Inschrijven voor jouw favoriete sportvereniging kan via onkpoker.nl/sport.

Sloffenactie voor FC Aalsmeer
Aalsmeer - Veel verenigingen
hebben door de coronacrisis financiële problemen, zo ook voetbalvereniging FC Aalsmeer. Er wordt weliswaar en gelukkig nog volop
getraind door de jeugd, maar FC
Aalsmeer mist diverse inkomsten,
onder andere uit de verkoop van
hapjes en drankjes in de kantine na
trainingen en wedstrijden. Om FC
Aalsmeer een steuntje in de rug te
geven is nu, in samenwerking met
Hulleman brood en banket, een
lekkere actie bedacht: Trakteer en
steun FC Aalsmeer met de Sloffenactie. Genieten van een heerlijke
bosvruchtenslof en tegelijkertijd de

voetbalvereniging een financieel
hart onder de riem steken. De slof
kost 12,50 euro en van dit bedrag
gaat 5 euro naar FC Aalsmeer. De
taart kan tot en met 5 maart besteld
worden via www.fcaalsmeer.nl/sloffenactie of via de webshop van
Hulleman brood en banket. De
sloffen dienen op zaterdag 6 maart
te worden opgehaald bij de Sloffen
Drive-Thru van FC Aalsmeer aan de
Beethovenlaan 120. Fan van de
plaatselijke voetbalvereniging en/of
liefhebber van gebak? Bestellen dan.
Het bestuur en alle leden van FC
Aalsmeer hopen vele sloffen te
mogen verkopen.

Ronde 21 jeugdschaken AAS:
Zwart veegt wit van het bord
Door Ben de Leur
Aalsmeer - De 21ste ronde online van
het jeugdschaken bij AAS is afgelopen
week gespeeld. Bryan tegen ChiaChia
begon als een rustig vier-paardenspel
en de heel rustige g3-variant. Alleen
dan is het wel de bedoeling om de
witte loper op g2 te zetten en niet op
h3. ChiaChia speelde d6 waarop Bryan
enthousiast Pa4 speelde, hetgeen dus
de loper op h3 kostte. Daarna leek het
wel PacMan, de zwarte stukken
veegden alle witte stukken van het
bord en op zet 18 stond Bryan al mat.
Pieter tegen David was een Russische
verdediging waarin zwart duidelijk
nog niet alle nare trucjes kende en
een stuk verloor. Daarna ging het van
kwaad tot erger en zwart werd na
promotie tot dame netjes matgezet.
Christiaan tegen Marien was een
tweepaardenspel, waarin zwart een
dubbele aanval op f7 mistte. Het

middenspel was erg complex, maar
Christiaan had een hele mooie combinatie die een dame tegen stuk opleverde. Daarna maakte Christiaan het
netjes af, mooie gespeeld door wit. En
dan het topduel: Luuk tegen Konrad.
Konrad beantwoorde e4 met Pf6, de
Aljechin verdediging, populair
gemaakt door de vierde wereldkampioen, inderdaad Aljechin. De opening
speelde Luuk beter dan Konrad en
stond prettig met twee torens op de
b-lijn. Maar die ene toren op b7 stond
daar wel erg alleen. Toen Luuk een
combinatie zag om naar een beter
eindspel af te ruilen, had Konrad een
schitterende tegencombinatie die Tb7
het leven kostte onder opoffering van
een zwart stuk. Daarna speelde
Konrad heel erg goed door met zijn
pionnen een doorbraak te forceren en
uiteindelijk wit mat te zetten. Een
enerverende partij. Kijk voor de stand
en alle uitslagen op: www.aas.leisb.nl

