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Eerste zomerse weekend: Gelijk
(geluids)overlast op Westeinder
Aalsmeer - Twee weken geleden is tijdens de vergadering van de
commissie Maatschappij en Bestuur gesproken over de veiligheid op het
water. Vorig jaar is tijdens het zomerseizoen veel overlast geweest op de
Westeinder.
Veel te hard varen, geluidsoverlast
door harde muziek, alcoholgebruik,
feesten door jongeren, afval
gedumpt op eilanden en in het water
en vernielingen gepleegd op
eilanden. Voor de start van het vaarseizoen was een maatregelenpakket
opgesteld met als doel een veilig
gebruik van de Westeinderplassen en
het terugdringen van overlastgevend
gedrag. Er zou ingezet worden op
voorlichting (preventieve aanpak) en
daarnaast op de aanwezigheid van
handhaving en politie op het water
(repressieve aanpak). Tijdens het
zomerseizoen werd al snel duidelijk
dat het ‘pakket’ uitgebreid moest
worden. Door de coronapandemie
werden veel vakanties thuis gevierd
en in combinatie met het prachtige
zomerweer dus ook op de Poel. De
klachten stroomden dagelijks bij de
gemeente binnen over de vele
bootjes met jongeren tot laat in de
nacht met daarbij muziek uit speakers op volume tien en over hardvaarders in de omgeving van zwemmende kinderen. Op verschillende
manieren (flyers, campagnes op
Facebook en Instagram en waterveiligheid als onderdeel toegevoegd
aan de gemeentelijke website) werd
aandacht gevraagd voor sociaal
gedrag op het water en er werden
meer controles door politie en handhaving gehouden. Voor deze extra
inzet en zichtbaarheid op het water
werd een tweede handhavingsboot
(de oude boswachtersboot) ter

beschikking gesteld aan het team
handhaving. Verder werden de adviseur openbare orde en veiligheid
jeugd betrokken bij de aanpak en
ging Buurtwerk het water op met de
boot van de scouting om in contact
te komen met jongeren.
Maatregelen voortzetten
Het college stelde tijdens de evaluatie-bespreking voor om voor
komend vaarseizoen 2021 deze extra
maatregelen en samenwerking voort
te zetten en hier werd door de fracties mee ingestemd. Ook werd groen
licht gegeven om mogelijkheden te
onderzoeken voor het organiseren
van evenementen en activiteiten
voor jeugd en om contact te zoeken
met andere gemeenten met vergelijkbare problematiek op het water.
Goed geregeld, snel aan de slag,
moeten alle politici gedacht hebben.
Ruim op tijd voordat het voorjaar en
de zomer hun intrede doen.
Harde muziek
Natuurlijk was er niet verwacht dat
het vaarseizoen dit jaar zo vroeg van
start zou gaan. Na enkele koude
schaatsdagen, liet afgelopen
weekend het zonnetje zich volop
zien en liep de temperatuur aangenaam op. En daar werd direct van
geprofiteerd. Behoorlijk veel booteigenaren gingen het water op, ook
jongeren die met drankjes en (luide)
muziek het vaarseizoen hebben
ingeluid. Een domper voor de

gemeente, die nog volop in voorbereiding is qua inzet en maatregelen,
en voor inwoners die met dezelfde
overlast werden geconfronteerd als
vorige zomer. Grote ergernis over de
harde muziek en volop verbazing
over het asociale gedrag op het
water. “Zaterdag en zondag de eerste
dagen mooi weer en je raadt het
misschien al? Pramen vol met
jongeren, harde muziek en gezuip.
Nog maar een paar, maar naar mijn
smaak wel de voorbode van een
‘heet’ zomerseizoen hier op het
water”, aldus arkbewoner Jan
Daalman. Ook Jorrit Kortenhorst
ergert zich behoorlijk aan het wangedrag op ‘zijn’ geliefde Westeinder:
“Het was zondag prachtig weer om
lekker te klussen op ons nieuwe
eiland, maar dit was bijna niet mogelijk door de enorme geluidsoverlast
van een aantal malloten met enorme
installaties op hun boot die het
nodig vonden deze voluit aan te
zetten. Echt heel erg asociaal.”
Drie zakken afval
Ook onbegrijpelijk vindt hij het dat er
zoveel afval gedumpt wordt in het
water en op eilanden. “Na het prachtige schaatsweekend van vorige
week heeft ‘de jeugd’ ook een
enorme berg zooi achtergelaten dat
zowel op de eilanden als in het water
dreef. Drie zakken met vuil hebben
we uit het water gevist. De overlast
en het achterlaten van rommel
ontsieren ons prachtige natuurgebied. Ik hoop echt dat de gemeente,
politie en handhaving snel actie gaan
ondernemen, want dit gaat echt alle
perken te buiten”, besluit Kortenhorst
zijn verhaal.

Aalsmeer - Op de Legmeerdijk heeft
vrijdag 19 februari rond half zeven in
de avond een eenzijdig ongeval
plaatsgevonden ter hoogte van de
Bloemenveiling. Door nog onbekende oorzaak is een auto in botsing
gekomen met een lantaarnpaal. Door
de klap werd deze uit de grond
gerukt. De bestuurder raakte
gewond en is per ambulance naar
een ziekenhuis vervoerd. Een rijbaan
in de richting van Amstelveen is
enige tijd afgesloten geweest voor
onderzoek, berging van de wagen en
schoonvegen van het wegdek. De

auto raakte aan de voorzijde zwaar
beschadigd en wordt, zo goed als
zeker, total loss verklaard.

De auto raakte aan de voorzijde zwaar
beschadigd. Foto: VTF/Vivian Tusveld

Sluiting woning aan Schoorsteen
vanwege hennepteelt
Aalsmeer - Op donderdag 18 februari
heeft de burgemeester een woning
tijdelijk laten sluiten aan de Schoorsteen. In het pand is een inrichting
voor een hennepplantage aangetroffen met ruim 600 plantenpotten
met potgrond en hennepresten. Dit is
in strijd met de Opiumwet. De politie
stelde vast dat de woning werd
gebruikt voor hennepteelt. De
woning was niet bewoond en volledig
ingericht op het kweken van hennep.
Hierbij was er ook sprake van diefstal
van energie en water. De politie heeft
het pand onmiddellijk ontruimd,

vervolgens besloot de burgemeester
het pand per direct te sluiten.
Voor tweede keer
Gido Oude Kotte, burgemeester van
Aalsmeer: “Helaas gaat het bij dit
pand om een tweede sluiting. Eerder
is op dit adres ook al hennepteelt
aangetroffen en werd het pand tijdelijk gesloten. Dergelijke criminele activiteiten zijn niet goed voor de veiligheid in de wijken. Met de tijdelijke
sluiting willen wij drugsoverlast en
herhaling van de illegale activiteiten
tegengaan.”
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Cursus ‘Omgaan met
psychische klachten’
Amstelland - Leven met iemand met
psychische problemen heeft vaak
ook voor u grote gevolgen. Voor u als
partner, ouder, zoon, dochter, zus,
broer, vriend(in) zijn vragen als ‘hoe
kan ik met de problemen omgaan,
hoe geef ik steun en zorg ik ook goed
voor mezelf?’ belangrijk. Met deze
vragen kunt u bij Prezens terecht
voor het familiespreekuur en de
groepscursus voor familieleden en
andere naastbetrokkenen. De
groepscursus wordt gegeven in
samenwerking met Mantelzorg en
Meer. De groepscursus ‘Omgaan met
psychische klachten’ start op dinsdag
23 maart en is van 19.00 tot 21.00
uur in Amstelveen. De cursus bestaat
uit vijf bijeenkomsten. Deelname is
kosteloos. Voor meer informatie kan
contact opgenomen worden met
Prezens via 088-7885015 of via
preventie@prezens.nl.
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Gevonden schaats en muts
terug bij blije eigenaren!
Aalsmeer - Vorige week is in de krant
een foto geplaatst van Ria Scheewe
van een schaats en een muts die
waren blijven liggen op de steiger bij
de Watertoren na het schaatsweekend. De sfeerfotograaf had
beiden mee naar huis genomen en
deed een oproep aan de eigenaren
om contact met haar op te nemen.
En met succes. De muts en de
schaats zijn weer terug bij hun eigenaar. “De jongen was heel blij dat zijn
muts gevonden was”, vertelt Ria. “De
eigenaar van de schaats vertelde dat
hij zijn schaatsen al 40 jaar heeft en
hij gaf aan heel gehecht te zijn aan
zijn ijzers. Hij was dus ook heel
gelukkig dat hij zijn schaats bij mij

kon ophalen. Fijn om twee mensen
blij gemaakt te hebben”, besluit Ria.

Blij dat de muts gevonden is en weer
opgezet kon worden!

Online Mantelzorgcafé met
als thema bewegen
Aalsmeer - Mantelzorg & Meer organiseert op dinsdag 2 maart van 10.30
tot 11.30 uur een online mantelzorgcafé met als thema bewegen.
Bewegen is belangrijk, zeker nu
iedereen in tijden van corona veel
thuiszit. Juist bewegen helpt om
gedachten even stop te zetten en
energie weer te laten stromen.
Tijdens dit mantelzorgcafé kunnen
mantelzorgers kennismaken met
Essentrics, een vriendelijke manier
van bewegen, met respect voor het
hele lichaam. Geschikt voor jong en
oud, voor alle niveaus.
In deze kennismaking met Essentrics
ligt de nadruk op ontspanning. De
workout is ideaal om stijve spieren
op een respectvolle wijze weer

soepel te maken en de mobiliteit,
flexibiliteit en bewegingsvrijheid van
het hele lichaam te verbeteren. Aan
de hand van zachte, vloeiende bewegingen en dynamische stretches
wordt het lichaam weer in balans
gebracht en het bindweefsel flexibel
gemaakt. In een rustig tempo wordt
kracht en energie opgebouwd. De
workout is zeer waardevol bij het
verlichten van pijn en stress.
Het Mantelzorgcafé is speciaal voor
mantelzorgers uit Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouderkerk
aan de Amstel en Uithoorn en deelnemen aan de workshop is gratis.
Vooraf aanmelden is wel een vereiste
en dit kan via www.mantelzorgenmeer.nl of bel 020-5127250.

Cursus online bloemschikken
bij Groei & Bloei Aalsmeer
Aalsmeer - Omdat bloemschikken
één van de belangrijkste activiteiten
is van Groei & Bloei is proef gedraaid
in de kersttijd met online werken. Nu
is samen met Nicky Markslag
gekozen voor een bredere opzet.
Corona zal nog lang zorgen voor het
niet samenkomen en daarom wordt
de mogelijkheid gegeven online een
cursus bloemschikken te volgen.
Met het voorjaar en de paasdagen in
aantocht heeft Nicky een leuke
opdracht bedacht. Met takken, wat
stammetjes en tulpen gaat een mooi

winter/voorjaarslandschap gemaakt
worden en dit wordt gedaan met de
zogenaamde parallel techniek.
Meedoen en de link met de instructiefilm ontvangen? Neem dan
contact op met Nicky Markslag via
06-51451244.
Groei & Bloei Aalsmeer is blij met
deze mogelijkheid om ook in deze
tijd het werken met bloemen en
planten aan te kunnen bieden en
hoopt dat veel inwoners gaan deelnemen aan de online cursus
bloemschikken.

Crash Museum bestaat 30 jaar
Aalsmeerderbrug - Op 23 februari is
nog geen heropening van musea
aangekondigd door de regering. Het
Crash Luchtoorlog en Verzetsmuseum ’40-’45 blijft gesloten tot
heropening van musea door de regering wordt aangekondigd. Wanneer
Crash mag heropenen is nog onbekend. Achter de schermen staan de
vrijwilligers wel te trappelen om
weer aan de gang te kunnen gaan.
Daarvoor is een belangrijke reden.
Het Crash Luchtoorlog en Verzetsmuseum ’40-’45 viert dit jaar, 2021, haar
dertig jarig bestaan. Dat jubileum wil
men natuurlijk groots vieren. De activiteiten waarmee dit gevierd gaat
worden, zullen tijdig aangekondigd
worden. Achter de schermen wordt

hard gewerkt aan de plannen en
organisatie. Crash verwelkomt
bezoekers graag weer in haar interessante museum. Uiteraard houden
zowel de vrijwilligers als bezoekers
zich aan de regels van het RIVM. Dat
betekent een mondkapje dragen, 1,5
meter afstand houden en regelmatig
de handen desinfecteren.
De voor 6 maart aangekondigde
lezing: Bombardement op de Fokker
fabrieken in de Tweede Wereldoorlog
vindt dan ook geen doorgang. Kijk
voor meer informatie over het
museum en het werk van het Crash
Luchtoorlog en Verzetsmuseum ’40‘45 en de geplande activiteiten op de
website www.crash40-45.nl of raadpleeg Instagram of Facebook.

KERKDIENSTEN
ZONDAG 28 FEBRUARI

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Diensten in Oosterkerk, Oosteinderweg 269. Zondag geen
samenkomst, kerk in groepen.
Info: www.cama-aalsmeer.nl.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag 10u. Dienst.
Chr. Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag
diensten om 10u. met ds. J.
Trommel en 16.30u. met ds.
J.A.C. Weij.
Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 751, Rijsenhout. Zondag
dienst om 10u. met ds. P. Kleingeld uit Oegstgeest.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u.
Dienst via dgaalsmeer.nl met br.
Nico Eveleens en de Theehuisclub. Collecte: Ouderenwerk
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. Teus Prins via http://
pgaalsmeer.nl/kerkdienstgemist.
Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag
10u. dienst met prop. A. de Wit
uit Utrecht. Organist: Rogier
Postma. Aanmelden via
hervormdaalsmeer.nl.
- Oosterkerk, Oosteinderweg 269.
Zondag om 10u. Dienst ds. M.J.
Zandbergen. Organist: Joshua
Prins. Aanmelden: www.
hervormdaalsmeer.nl.
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Zondag 10.30u. Samenkomst via
livestream. Spreker: Gert
Disberg. Info: www.leg.nl.
RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.
Reserveren verplicht. Zaterdag
17u. Woordcommunieviering in
Kloosterhof. Voorganger: B.
Dullens. Karmelkerk: Zondag
9.30u. Eucharistieviering m.m.v.
cantoren. 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. B.H. Steenwijk uit
Nijkerk.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. Dienst met drs. mw.
A.A. Geudeke uit Wilnis. 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.

Stijging aantal besmettingen met corona
Aalsmeer - Misschien heeft het massaal schaatsen ertoe bijgedragen,
maar afgelopen periode (10 tot 23 februari) zijn meer inwoners van Aalsmeer positief getest op het coronavirus. Een stijging van 22 inwoners ten
opzichte van begin februari, nu 79 (was 57). En met dit aantal schiet Aalsmeer weer omhoog in het ‘vergelijklijstje’ met omliggende gemeenten,
van 178,9 per 100.000 tegen 248,0 deze periode. Ook in Haarlemmermeer
een stijging van het aantal coronabesmettingen, van 289 naar 349 nu
(223,7 per 100.000), ook Amstelveen plust, wel een lichte stijging: Van 160
naar 172 nu (187,6 per 100.000). In Uithoorn werd de daling ingezet: Van
83 naar 75 nu (254,4 per 100.000). In Aalsmeer, Uithoorn en Haarlemmermeer deze periode (weer) geen ziekenhuisopnames, in Amstelveen liefst
vijf. En in Aalsmeer en UIthoorn opnieuw geen aan corona overleden
inwoners. Gelukkig. In Haarlemmermeer is afscheid genomen van 3 inwoners, in Amstelveen van 2. Ondanks de door de regering aangekondigde
versoepelingen blijven de basis-coronamaatregelen gelden: Hou 1,5
meter afstand, was regelmatig de handen, blijf thuis bij verkoudheidsklachten en draag een mondkapje in openbare gebouwen. Samen tegen
corona. Menigeen is het best zat, maar doorbijten en alert blijven is
belangrijk. Ook in Aalsmeer!

CULTUUR
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19.00 uur de 281e aflevering, die
eerder is uitgezonden op 20 januari
2020, te beluisteren zijn. In die
uitzending was Stella Calvetti te gast.
Stella werkt in de ICT en woont en
werkt al heel lang in Aalsmeer. De
half Française noemde zichzelf zorgzaam, geduldig en positief. Haar
voorgangster Kim Veltman is
benieuwd naar haar visie over de
gemeente Aalsmeer en hoopt dat zij
een tip heeft voor Aalsmeerders om
het aankomend jaar iets in te ondernemen of ontwikkelen.
‘Vastentijd’ met Franka Riesmeijer bij Echt Esther op Radio Aalsmeer.

Vastentijd en licht klassiek op
Radio Aalsmeer
Aalsmeer - De veertigdagentijd (ook
wel vastentijd of lijdenstijd) is voor
Christenen een periode van vasten en
bezinnen in voorbereiding op Pasen.
De vastentijd begint op Aswoensdag
en eindigt een aantal weken later op
Stille Zaterdag. Over hoe die 40
dagen nu precies lopen praat Esther
Sparnaaij in haar programma ‘Echt
Esther’ op donderdag 25 februari met
Franka Riesmeijer (zinkweker van de
Doopsgezinde Gemeente). Heb jij
een vraag voor Franka? Mail deze
naar esther@radioaalsmeer.nl.
Voorzitter bij ‘Sem op Zaterdag’
Zaterdag 27 februari ontvangt Sem
in zijn programma ‘Sem op Zaterdag’
tussen 10.00 en 12.00 uur de nieuwe

voorzitter van Radio Aalsmeer:
Constantijn Hoffscholte. Naast zijn
muziekkeuzes uiteraard ook
aandacht voor zijn plannen met de
lokale radio- en tv-zender en voor
zijn overige activiteiten in Aalsmeer,
zoals het Flower Art Museum.
Constantijn schuift in het tweede uur
aan.
Stella Calvetti op herhaling
De coronamaatregelen zijn nog niet
dusdanig veranderd dat er met meer
personen in de studio plaats
genomen mag worden en moeten
de programmamakers van de Aalsmeerse talkshow ‘Door de Mangel’
nog steeds uitzendingen herhalen.
Komende maandag 1 maart zal om

Gaby en Ilias winnen voorronde
Nationale Voorleeswedstrijd
Amstelland - Op woensdag 17
februari organiseerde de Bibliotheek
Amstelland de voorronde van de
Nationale Voorleeswedstrijd. Deze
leuke en spannende leeswedstrijd
werd dit jaar voor de 28e keer
gehouden. Vanwege de maatregelen
rondom het coronavirus werd de
wedstrijd online gehouden.
De deelnemers zijn afkomstig uit de
groepen 7 en 8 en wonnen op hun
basisschool de voorleeswedstrijd. Ze
zijn dan ook allemaal in het bezit van
de titel ‘Voorleeskampioen van de

school’. Zij vertegenwoordigen 18
verschillende basisscholen uit de
regio Amstelland (Aalsmeer, Kudelstaart, Amstelveen, Uithoorn en Nes
a/d Amstel) en lazen een fragment
voor uit een zelfgekozen jeugdboek.
De voorleeskampioenen streden om
een plek in een van de zes kwartfinales. Wie door ging naar die
volgende ronde, bepaalde een
deskundige jury bestaande uit Ada
Ruiter van Boekhandel Libris Venstra,
Marloes Smit van Amstelkids en
Anton Furnée van de Bibliotheek

‘Intermezzo’ viert de lente
Op de dag van de meteorologische
start van de lente wordt ‘Intermezzo’
op maandag 1 maart om 21.00 uur
een lenteachtig programma; klassiek
met een lichte toets. Met onder
andere Mozart, Chopin, Dvorak en
Von Suppé. Een tweetal uurtjes om
de alledaagse beslommeringen van
vandaag aan de kant te schuiven.
Op televisie!
Radio Aalsmeer is te beluisteren via
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de
kabel, digitaal radiokanaal 868
(Caiway) en via de website www.
radioaalsmeer.nl. Op televisie brengt
Radio Aalsmeer dagelijks een leuke
mix van lokaal nieuws, een uitgebreide agenda, het weerbericht en
onder andere (nostalgische) foto’s en
beelden vanaf de Westeinder. Te
bekijken via kanaal 12 van Caiway,
kanaal 1389 van KPN/XS4ALL/Telfort
of radioaalsmeer.nl/tv. Volg de
omroep ook op Facebook en twitter.

Amstelland, tevens juryvoorzitter. Er
werd gelet op voorbereiding, stemgebruik, tempo, verstaanbaarheid,
emoties, contact met het (digitale)
publiek, maar ook de keuze van het
fragment.
De twee winnaars van deze voorronde zijn geworden: Gaby
Sheinman van basisschool Michiel de
Ruyter uit Amstelveen. Zij las voor uit
het boek ‘Ontzettend irritant’ van
Andy Griffiths. En Ilias El-Massouidi
van basisschool de Cirkel, eveneens
uit Amstelveen. Hij las voor uit het
boek ‘Operatie zeer ernstige ramp’
van Tosca Menten. De twee strijden
nu verder voor de titel van Nationaal
Kampioen.

Groei & Bloei
winterfoto-actie:
Groenbon voor
Hilly Muilwijk
Aalsmeer - Ook afgelopen week
mocht Groei & Bloei Aalsmeer weer
een groot aantal foto’s ontvangen
van mooie tuinen en groene of dit
keer witte plekjes. De sneeuw en de
kou leverde sprookjesachtige
beelden op. Dat vond ook Hilly Muilwijk, wonende aan de Van
Hattumweg in Amstelveen. Zij fotografeerde dit prachtige tafereel en
hiermee wint Hilly deze week de
(vierde) groenbon van Groei & Bloei.
Er is nu nog één groenbon beschikbaar. Gaat u/jij die winnen ?
Groei & Bloei Aalsmeer is op zoek
naar bijzondere tuinen en plantsoenen in de winter. Heeft u of weet
u zo’n tuin? Maak een foto en stuur
deze naar info@aaksmeer.groei.nl en
wie weet bent u dan de winnaar van
de vijfde en laatste groenbon van
Groei & Bloei Aalsmeer.
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AGENDA
TOT EN MET 31 MAART:

* Passieronde in Aalsmeerse
kerken. 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
MAANDAG 1 MAART:

* D66 online in gesprek over
Schiphol en democratie vanaf 20u.
Aanmelden via: bestuur@d66haarlemmermeer.nl

DONDERDAG 4 MAART:

* Raadsvergadering in burgerzaal,
Gemeentehuis. Te volgen via
livestream op www.aalsmeer.nl
ZATERDAG 6 MAART:

* Sloffen Drive-Thru bij FC Aalsmeer aan Beethovenlaan 120.
Taartje (voor financiële steun
vereniging) bestellen tot 5 maart
via: www.fcaalsmeer.nl/sloffenactie
* Online theatervoorstelling voor
kinderen (2+): ‘Coco kan het’ van
11 tot 11.40u. via livestream: www.
debibliotheekamstelland.nl
* Après-Ski Pubquiz RKDES van 16
tot 03u. Aanmelden/deelnemen
via www.rkdes.nl

STAGE
MUSIC SHOP

Dé vioolspecialist

Wij staan te
poppelen om jullie
weer welkom te
heten in de
winkel vanaf
3 maart
(na afspraak)!
Nu open voor bestellen en afhalen. Bel 06-10035173

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

Exclusief voor jeugd/jongeren:
Muziekbingo festival vrijdag!
Aalsmeer - Buurtwerk Aalsmeer
organiseert aanstaande vrijdag 26
februari in samenwerking met Puur
Events eenmalig en exclusief het
muziekbingo festival voor jeugd en
jongeren uit Aalsmeer en Kudelstaart
van 10 tot en met 23 jaar.
Met het muziekbingo festival zijn
‘vette’ prijzen te winnen, van 50 tot
zelfs 150 euro. Wie weet is één van de
hoofdprijzen, zes autorijlessen en
een theoriecursus, wel voor jou! Alle
prijzen zijn van lokale ondernemers.
Deelnemen aan het festival is gratis.
Vooraf aanmelden is wel een vereiste

en dit kan via buurtwerkaalsmeer.
puur.nl tot donderdagavond 23.59
uur. Na aanmelding ontvang je op
vrijdag via de mail jouw persoonlijke
bingokaart. Het invullen van het
juiste mailadres bij aanmelding is dus
belangrijk.
Het muziekbingo festival start vrijdag
om 20.00 uur en duurt tot rond 22.00
uur. Kijk voor meer informatie over
het festival, het prijzenpakket (en na
afloop de uitslag) op de instagram
van Buurtwerk Aalsmeer: @buurtwerk.aalsmeer of stuur een berichtje
naar Manon via 06-83270666.

DORPSDICHTER JAN DAALMAN
De onvergetelijke winter van ‘21
Het schaatstheater is weer gevlogen.
Drie dagen mocht het duren
en voor waaghalzen vier,
over keihard spiegelglad
zwart ‘voor de wind ijs’.
Schaatsers knalden zingend ijs
van onder hun ijzers.
Enkele slagen werden er vele,
tot de ijsvloer tot brede grijze
schaatssnelwegen was gereden
langs Topsvoort, Zwet, Blauwe Beugel en terug.
Even geen pandemie, even geen corona en even geen ziek.
De ijspret kende geen grenzen.
Allemaal een beetje gek in de kop.
We waren even bevrijd, maar wankel blijft het.
Anderhalve meter op het ijs gaat snel, heel snel voorbij.
Duurt even, slechts een ogenblik.
De pret is nu als sneeuw voor de zon,
verdwenen.
Nu smelt het weer mee met de ijskappen op de polen.
Het maakt het plezier wel wat dunner.
De lente van ’21 komt er onstuitbaar aan!

25 februari 2021

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 welzijnen 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

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
Bianchi
Bugeard
Ghasemi Fasarani

Voorletters

Geboortedatum

Datum
voornemen

M.
D.S.C.
S.

05-02-1988
24-05-1974
14-11-2000

16-02-2021
16-02-2021
16-02-2021

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.
VERGADERING DONDERDAG 4 MAART

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

#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s.

Uitnodiging voor het bijwonen van de digitale Raadsvergadering op donderdag 4 maart 2021. Aanvang 20.00 uur. U kunt
de uitzending volgen via de livestream op de website van de
gemeente en/of via TV uitzending van Radio Aalsmeer.
De voorzitter van de Raad, Mr. G.E. Oude Kotte

Tijd

Agenda- Onderwerp
punt

20.00

R-1.

1. Opening door de voorzitter,
de heer G.E. Oude Kotte
2. Vaststelling van de agenda
3. Vaststelling van het verslag van de
raadsvergadering van 21 januari 2021
4. Vaststelling van de lijst
ingekomen stukken
5. Bekrachtigen geheimhouding
6. Mededelingen van het college
BEHANDELSTUKKEN

20.05

R-2

20.25

R-3

20.45

R-4

21.15

R-5

22.00

R-6

22.30
22.55
23.05

R-7
R-8
R-9

Borgstelling leningen Eigen Haard
middels het Waarborgfonds Sociale
Woningbouw
Wijzigingen Algemene Plaatselijke
Verordening (APV) Aalsmeer
Agenda en actieplan Klimaatadaptatie
Aalsmeer 2021-2026
Vaststellen bestemmingsplan
‘Oosteinderweg 2020’
Vaststellen bestemmingsplan Parkmeer,
aanvullende welstandscriteria
Koersdocument Mobiliteit Aalsmeer
Motie Vreemd aan de orde van de dag
Vragenkwartier
SLUITING

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.
- Meervalstraat 5, 1431 WE, (Z21-015010), het plaatsen van
een dakkapel aan de voorzijde van de woning
- Oosteinderweg 51a, 1432 AD, (Z21-014922), het verbreden
van de bestaande in- en uitrit
- Ecuadorlaan 41 (kad.perc. B 9270), 1432 DH, (Z21-014700),
het uitbreiden van bestaand ketelhuis
- Hornweg 132, 1432 GP, (Z21-014294), het legaliseren van
een reeds geplaatste extra dakkapel
- Kudelstaartseweg 63, 1433 GB, (Z21-013639), het vergroten van de dakkaper
- Kastanjelaan 21, 1431 JB, (Z21-013838), het plaatsen van
een dakkapel aan de achterzijde van de woning
- Bachlaan (kad. perc. C 7392), (Z21-013702), het aanleggen
van een parkeerstrook
- F.A. Wentstraat 4, 1431 KZ, (Z21-013633), het bouwen van
een woning
- Snoekbaarsstraat 38, 1432 PE, (Z21-013334), het plaatsen
van een dakkapel aan de voorzijde van de woning
- Stationsweg 3, 1431 EG, (Z21-013115), het vernieuwen van
een winkelpui
INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning
is/zijn ingetrokken:
- Oosteinderweg 287, 1432 AW, (Z20-090046), het graven
van water en het aanleggen van steigers met ligplaatsen.
Verzonden: 17 februari 2021
- Tuin 18, 1431 LW, (Z20-089064), het maken van een uitbouw aan de achterzijde van de woning Verzonden: 12
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:
- Linnaeuslaan 80, 1431 JW, (Z21-000792), het plaatsen van
een dakkapel op het voorgeveldakvlak. Verzonden: 22 februari 2021
- Dreef 7A, 1431 WC, (Z20-086209), het bouwen van een
bijgebouw en het verplaatsen en aanvullen van het bestaande hekwerk. Verzonden: 19 februari 2021
- Giekstraat 1, 1433 SH, (Z20-087103), het plaatsen van een
dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning. Verzonden: 19 februari 2021
- Kudelstaartseweg naast nr. 75 (kad.perceel D7514 en
7516), (Z20-090048), het bouwen van een woning. Verzonden: 19 februari 2021
- Kudelstaartseweg 69, 1433 GB, (Z20-090049), het bouwen
van een woning. Verzonden: 19 februari 2021
- Kudelstaartseweg naast nr. 69 (kad.perceel D 7622), (Z20090050), het bouwen van een woning. Verzonden: 19 februari 2021
- Pijlkruidhof 2, 1433 WL, (Z20-083457), het plaatsen van een
dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 18
februari 2021
BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend

dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten
behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de
onderkant van deze advertentie:
- Kudelstaartseweg 96, 1433 GL, (Z20-080691), het onderhouden van het groen en het kappen en herplanten van bomen
rondom Fort Kudelstaart. Verzonden: 18 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:
- Aalsmeerderweg 154, 1432 CV, (Z20-065742), het uitbreiden van de woning aan de achterzijde en het maken van
een terras. Verzonden: 19 januari 2021
- Vrouwentroostpad 4, 1433 GW, (Z20-084303), het plaatsen
van twee dakkapellen aan de zijkant, een uitbouw aan de
achterzijde van de woning en het vervangen van de garagedeur door een vast paneel met deur. De omgevingsvergunning is van rechtswege toegekend. Verzonden: 19
februari 2021
- Dotterbloemweg 14, 1433 WC, (Z21-002838), het plaatsen
van een airco-buitenunit aan de zijgevel van de woning.
Verzonden: 19 februari 2021
- Hornweg 92, 1432 GN, (Z21-004761), het plaatsen van een
dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 18
februari 2021
- Fuutlaan 1, 1431 VN, (Z20-080366), het plaatsen van een
dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 18
februari 2021
- Mijnsherenweg 50, 1433 AT, (Z20-073209), het maken van
een uitbouw en terrasoverkapping aan de woning. Verzonden: 17 februari 2021
- Herenweg 3, 1433 GS, (Z20-080972), het plaatsen van een
dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 17
februari 2021
- Azaleastraat 23, 1431 SJ, (Z20-090218), het plaatsen van
een container op de weg van 28 december t/m 31 december 2020 t.b.v. het afvoeren van grond. Verzonden: 17 februari 2021
- Pieter van Lisselaan 18-40 (even), Pieter van Lisselaan 25-37
(oneven), Claes Stierpweg 1 t/m 8 en Nicolaas Walensdreef
23 t/m 26 (Project Stommeerhoff (Polderzoom fase 2, bouwnummers 49 t/m 79), (Z20-067004), het bouwen van 31 eengezinswoningen. Verzonden: 12 februari 2021
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.
- Opheffen eenrichtingsverkeer - 2e J.C. Mensinglaan
- Herinrichting - Burgemeester Kasteleinweg
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
VERLEENDE STANDPLAATSVERGUNNINGEN*

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

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.

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

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

t/m 11-03-21

Bestemmingsplan 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)
Het ontwerpwijzigingsplan ‘Schinkelpolder –

t/m 12-03-21
t/m 19-03-21

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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Ruime opbrengst
De kalenderactie heeft maar liefst
3.300 euro opgebracht. De Voedselbank krijgt niet het geld zelf in
handen. De komende weken worden
er bij slagerij Ron Steen, groenteman
Kreike en kaashandel Een Blokje Om
een flinke bestelling gedaan. Goed
voor de ondernemers en voor
degenen die van de Voedselbank
gebruik maken. Want verse
producten zoals vlees, fruit en kaas
zullen een welkome verrassing zijn.

Jeroen Mäkel, Max van der Heiden en Kirsten Verhoef bij de rijdende showroom.

Voedselbank Aalsmeer blij met
actie van Aalsmeer Lokaal
Door Janna van Zon
Aalsmeer – In een bizarre coronaperiode – waar de ondernemers
verplicht waren hun deuren gesloten
te houden – bedachten de twee
Aalsmeerse ondernemers Jeroen
Mäkel (Aan Marketing) en Kirsten
Verhoef (Sylt Support) een ludiek
plan. Max van der Heiden - eigenaar
van de mooiste blikvanger van Aalsmeer - reed gedurende de decembermaand rond in Aalsmeer. In zijn
rijdende showroom stond dit keer
geen auto, maar een grote kalender-

kast met 31 laatjes, gevuld met
mooie, door Aalsmeerse winkeliers
geschonken, cadeau’s. Iedere dag
werd er een laatje opengetrokken en
stond de rijdende showroom voor
het pand van de betreffende ondernemer. De vrolijke sfeer en publiciteit
werd vast gelegd door IVC. De loten
werden grif gekocht door de inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart en
de opbrengst daarvan was bestemd
voor de Voedselbank Aalsmeer. Een
sympathiek gebaar waar Koos Koelewijn - coördinator van Voedselbank
Aalsmeer - zeer gelukkig mee was.

Enthousiasme
Het succes van de kalenderactie en
de bekendheid die het heeft opgeleverd is door de Aalsmeerse ondernemers zo goed ontvangen dat er al is
toegezegd ook dit jaar weer mee te
doen aan de decemberactie.
Samen sterk
Intussen zitten Kirsten en Jeroen niet
stil; aan een nieuwe actie wordt
gewerkt waarbij de Aalsmeerse
ondernemers hun bekendheid
(lokaal) nog meer kunnen vergroten.
Het motto ‘samen staan wij sterk’, is
geen loze kreet gebleken. Het zijn dit
soort acties die zorgen voor verbinding waardoor de onderlinge kracht
van de Aalsmeerse ondernemers
wordt bevorderd en versterkt. Neem
voor meer informatie contact op met
Kirsten Verhoef per telefoon:
0297-366182 of via de mail:
kirsten@syltsupport.nl

Verzin een naam voor het park
langs de Machineweg
Aalsmeer - Binnenkort start de
gemeente Aalsmeer met de herinrichting van de buitenruimte van
sporthal de Bloemhof en de aanleg
van een park langs de Machinetocht
en het Zwanenwater. Iedereen die
een goede naam weet voor het
nieuwe park kan deze indienen via
participatie.aalsmeer.nl. Wethouder
Robert van Rijn: “Wij willen alle Aals-

meerders graag betrekken bij de
naamgeving van het park. Heeft u
een goed idee voor een naam? Dien
deze dan voor 22 maart 2021 in op
onze website: participatie.aalsmeer.
nl. Hier staat ook waar de naam aan
moet voldoen.” Een jury bestaande
uit wethouder Robert van Rijn, directeur Dick van der Harst van Green
Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling

B.V en een vertegenwoordiger van
de straatnamencommissie, kiezen uit
alle inzendingen vijf namen. Daarna
mag iedereen op participatie.aalsmeer.nl stemmen op de overgebleven vijf namen. De winnaar wordt
uitgenodigd bij de officiële opening
van het park. En de winnende naam
zal straks prijken op de borden bij de
ingangen van het park.

Sloffenactie: Trakteer en steun
voetbalvereniging FC Aalsmeer
Aalsmeer - Voetbalvereniging FC
Aalsmeer is in samenwerking met
Hulleman brood en banket een actie
gestart om de vereniging te ondersteunen in deze rare tijd. Door de
coronamaatregelen is de kantine van
de vereniging al tijden gesloten en
worden er ook geen wedstrijden
gespeeld. De vereniging mist hierdoor een groot deel van de inkomsten en heeft het moeilijk.
Om juist in deze tijd FC Aalsmeer
toch een steuntje in de rug te geven
is er nu de sloffenactie. Iedereen kan
via www.fcaalsmeer.nl/sloffenactie of
via de webshop van Hulleman op
www.hullemanbroodenbanket.nl
een bosvruchtenslof bestellen voor
12,50 euro. Van dit bedrag gaat 5
euro rechtstreeks naar de vereniging.
Op zaterdag 6 maart kunnen de
bestellingen bij de vereniging aan de
Beethovenlaan middels een drivethru (coronaproof ) worden afgehaald. Dus bestel vooral zo’n overheerlijke slof en trakteer je buren,
familie of vrienden (en natuurlijk ook
één voor thuis).

Aangezien de meeste bedrijven op
zaterdag gesloten zijn, biedt de
vereniging aan dat vrijwilligers de
bestelling de week erna tussen
dinsdag 8 en vrijdag 12 maart komen
bezorgen. Bedrijven kunnen hun
bestelling doorgeven via sponsoring@fcaalsmeer.nl. Zo heeft Installatiebedrijf W.J. van der Hout al een
mooie bestelling geplaatst via de
vereniging. Niet voor zichzelf, maar
om te schenken aan Voedselbank
Aalsmeer. “We moeten elkaar allemaal een beetje helpen in deze tijd.
Support your locals”, meldt Kevin van
der Hout. Al met al kunnen FC Aalsmeer en Hulleman de bosvruchtenslof van harte aanbevelen én op deze
manier trakteert u niet alleen uzelf of
een ander, maar helpt u ook voetbalvereniging FC Aalsmeer. Daar is
iedereen die betrokken is bij deze
club u zeer dankbaar voor.

Bedrijven
Ook voor bedrijven is het mogelijk
om één of meerdere sloffen te
bestellen, wellicht leuk om het eigen
personeel en/of klanten te trakteren.

Metamorfose
De buitenruimte van de Bloemhof
ondergaat een ware metamorfose.
De betonnen parkeerplaats verandert straks in sportvelden waaronder
een multiveld, twee beachhandbalvelden en een jeu de boulesbaan die
vrij toegankelijk zijn. De entree voor
auto’s wordt verplaatst naar de Braziliëlaan en een deel van de parkeerplaatsen krijgen een ‘groenere’
verharding (kunststofmatten met
groen). Daarnaast worden het
‘krachthonk’ en de kleedkamers van
de handbalvereniging verplaatst. De
ESA is bouwheer van deze aanpassing en zal naar verwachting medio
2021 starten met de bouw. Verder
krijgen jongeren een nieuwe hangplek (‘JOP’), die bestaat uit twee
containers die haaks op elkaar
worden geplaatst. Deze vervangt de
huidige voorziening.
Bloeiende planten en brug
Naast De Bloemhof komt het startpunt voor een fitnessparcours en
wandelpad door de groene buffer
richting het Zwanenwater met
allerlei trim- en fitnesstoestellen.

Langs het wandelpad en bij het
water komen bankjes en bij het
water wordt een grote steiger
aangelegd. Verder komen er veel
bloeiende planten, dat was een
nadrukkelijke wens van de omwonenden. Daarnaast komt er - ter
hoogte van het historische ketelhuis
- een nieuwe brug vanaf de Machineweg om de toegankelijkheid van
het park te vergroten. Een prachtig
plan, dat samen met omwonenden
is ontworpen.
Planning
In 2020 is een nieuwe watergang
tussen de Bloemhof en de woningen
aan de Hornweg als eerste onderdeel van het plan gerealiseerd. Het is
de bedoeling dat het fitness
parcours en wandelpad medio 2021
wordt aangelegd en dat na de
verbouwing van de Bloemhof het
buitenterrein rond de sporthal wordt
gerealiseerd en in 2022 gereed zal
zijn. De toegang naar de Bloemhof
voor auto’s zal dan vanaf de Braziliëlaan zijn. Voor fietsers en voetgangers blijft de entree bij de Hornweg
open.
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jonkies geboren waren. De konijnenmoeder en haar kinderen maken het
goed.

Twee lammetjes en konijntjes
geboren bij de kinderboerderij
Aalsmeer – Het is lente bij Kinderboerderij Boerenvreugd. Op Valentijnsdag is Vlaamse reus Snowy
bevallen van een tiental kleintjes. De
konijnenfamilie verblijft in de ruime
quarantainestal op het boerderijter-

rein. Snowy probeerde de beheerders nog om de tuin te leiden door
haar jongen op een andere plek te
werpen dan waar ze haar nest had
gemaakt. Maar de beheerders
hadden toch in de gaten dat de

Loterij voor Rode Kruis door vijf
meiden van basisschool de Brug
Aalsmeer – Eind november was er
bij vijf meiden uit groep 8 van de

Brug een idee ontstaan om geld in te
zamelen voor een goed doel. Sanna,

Grote krachtverschillen in ronde
22 jeugdschaakcompetitie AAS
Door Ben de Leur
Aalsmeer - Ronde 22 van de online
jeugdschaakcompetitie bij AAS is
afgelopen week gespeeld en deze
kende grote krachtverschillen.
Bryan tegen Simon was een Siciliaanse verdediging, waarin wit een
pion offerde voor initiatief. Dat kwam
er wel, maar van zwart! Simon
veroverde flink materiaal, gaf ook
weer wat weg, maar kwam daardoor
wel erg binnen met de zwarte
stukken en het Dame a1 mat was erg
elegant. Bryan - Simon: 0-1. Pieter
tegen Merlijn was een Italiaans vierpaardenspel, waarin vriendelijk
gezegd zwart een stuk offerde of ook
weggaf. Daarna kwamen de witte

troepen naar voren en werd de
zwarte koning uitgerookt en werd
erg fraai op d5 mat gezet. Pieter Merlijn: 1-0. David tegen Robert was
ook een Italiaans vierpaardenspel,
een typische jeugdspelersopening.
De stelling was erg symmetrisch,
maar zwart speelde het handiger en
won een stuk. Toen ook nog een
dame verloren ging hield wit er mee
op. David - Robert: 0-1. In Marien
tegen Konrad speelde zwart weer de
Aljechin verdediging die Marien
origineel beantwoorde, maar wel een
misplaatste loper op e4 kreeg. In een
poging zijn stukken beter te zetten
gingen er door een combinatie 2
stukken en een toren af tegen een
stuk. De zwarte overmacht kwam

Chris en Carlijn
En, afgelopen vrijdag 19 februari
mocht nog meer nieuw leven
welkom geheten worden. Schaap
Anouk is moeder geworden van twee
schattige, bonte lammetjes, een
jongen en een meisje. Moeder Anouk
is twee jaar geleden zelf op Boerenvreugd geboren en nu voor het eerst
moeder geworden. Dit jaar krijgen
alle lammetjes, die geboren worden
op de kinderboerderij, een naam met
als beginletter de C. Anouk haar
lammetjes heten Chris en Carlijn. De
OTT boeren en boerinnen kiezen de
namen. Op Facebook worden al
suggesties gedaan voor andere
namen beginnend met de C. De
bonte tweeling blijft nog even op
stal maar met de mooie weersvoorspellingen kunnen ze hopelijk gauw
in de wei huppelen. De kinderen van
Anouk zijn de eerste jonkies die
geboren zijn, maar binnen enkele
dagen worden nog meer geboortes
verwacht. Ook enkele geiten zijn
hoogzwanger! De medewerkers van
de boerderij genieten volop van de
lente periode die nu aanbreekt. De
jonge dieren zijn hartverwarmend.
Het is jammer dat bezoekers nu niet
op de kinderboerderij terecht
kunnen om het jonge kroost te
bewonderen. Boerenvreugd is nog
steeds gesloten voor publiek. Een
wandeling in het Hornmeerpark, om
het boerderijterrein, is wel mogelijk.

Merel, Pien, Kirsten en Megan kozen
voor het Rode Kruis en kwamen op
het idee om lootjes te gaan verkopen
op school om geld bij elkaar te
krijgen. Ze zijn druk aan de gang
gegaan om sponsoren te zoeken om
prijzen voor de loterij te vinden. Vele
middagen hebben ze hieraan
besteed en met een mooi resultaat.
Vlak voor de kerstvakantie stond de
loterij gepland welke door de lockdown helaas niet door kon gaan.
Maar wat in het vat zit, verzuurd
niet... Afgelopen donderdag 18
februari was het dan zover. De
meiden gingen helemaal coronaproof via een digitale meet de lootjes
per klas trekken. En zo werden er
mooie prijzen gewonnen. Maar het
allerbelangrijkste is dat er met hun
actie in totaal 346,80 euro is opgehaald voor het Rode Kruis. Een mooie
start van de eerste weken op school.

daarna flink binnen denderen en de
witte koning werd op f6 mat gezet.
Marien - Konrad: 0-1. De topper was
wel Chia-Chia tegen Luuk V. Luuk
speelde weer zijn vertrouwde Siciliaans, waarin wit niet de scherpste
voortzetting koos. De opening was
daardoor rustig van aard, maar zwart
had opeens een dubbele aanval op
een pion en een stuk. ChiaChia zag
wel de aanval op de pion, maar niet
die op de loper op het verre g5. Zoals
als eerder gesteld hebben veel
jeugdspelers problemen met het
overzicht houden op computerschermen. Met een stuk achter vocht
wit nog lang en dapper door, maar
de nederlaag was onafwendbaar.
Chia-Chia - Luuk V: 0-1.
Kijk voor alle uitslagen en de stand
op de website van Schaakclub AAS:
www.aas.leisb.nl

Ivica Timman van OBS Samen Een neemt de cadeau’s van de gemeente in ontvangst.

Verrassing van gemeente voor
alle leerkrachten
Aalsmeer – “Dank voor jullie doorzettingsvermogen en flexibiliteit.
Dankzij jullie zijn de kinderen van
Aalsmeer en Kudelstaart in goede
handen in een lastige periode.”
Wethouder jeugd en onderwijs Bart
Kabout heeft afgelopen donderdag
en vrijdag een verrassingspakketje
uitgereikt aan alle medewerkers van

basisscholen en kinderdagverblijven
in Aalsmeer en Kudelstaart. Dit als
blijk van waardering voor hun inzet.
Het cadeau van de gemeente werd
op prijs gesteld. “Bedankt! Namens
alle leerkrachten. Het wordt zeer
gewaardeerd”, aldus Eric Spaargaren
van de Antoniusschool in Kudelstaart
in een reactie.

Lia Drost van Kindcentrum De Berenboot met wethouder Bart Kabout.

Vanuit je eigen huis op avontuur
met babyvogel Coco
Amstelland – Op zaterdag 6 maart
speelt theaterduizendpoot Ton
Meijer vanuit de Bibliotheek Amstelland de nieuwe online theatervoorstelling Coco kan het! Deze voorstelling is gebaseerd op het gelijknamige
Prentenboek van het jaar, geschreven
en geïllustreerd door Loes Riphagen.
De voorstelling is speciaal gemaakt
voor de Nationale Voorleesdagen
2021. ‘Alle babyvogels gaan vandaag
voor het eerst vliegen. Alleen Coco
durft niet…Wat denk je? Haar eigen
Mama gooit Coco zo uit de boom!
Maar kijk eens aan. Wat mama allang
wist…Flapperdeflap Coco kan het
zelf!’
Ga samen op avontuur met Ton en
Coco vanuit je eigen huis!
Ton Meijer is een allround acteur en
in zijn voorstellingen zit altijd klas-

sieke muziek en een goed boek! Zijn
jarenlange ervaring als dramadocent,
theatermaker en speler heeft hij een
eigen, vrije speelstijl ontwikkeld.
Niets hoeft, veel mag. Hij weet
verhalen op een weergaloze manier
over te brengen op jong èn oud
publiek.
De theatervoorstelling ‘Coco kan het!’
is via een livestream te zien op
zaterdag 6 maart van 11.00 tot 11.40
uur en is geschikt voor kinderen van
2+. Leden van de Bibliotheek Amstelland betalen 5 euro en niet-leden 10
euro voor een kaartje. Er is een
beperkt aantal kaarten beschikbaar
en aanmelden kan tot en met
zondag 28 februari. Kijk voor meer
informatie over deze theatervoorstelling en de kaartverkoop op: www.
debibliotheekamstelland.nl
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Zelfs voor mensen zonder auto (en
aanhanger) is er de mogelijkheid om
grof vuil legaal van de hand te doen.
Hiervoor kan een afspraak gemaakt
worden met afvalverwerkingsbedrijf
Meerlanden. Er worden ophaalkosten
gerekend, maar door bijvoorbeeld
met de buurt of de wijk een dag te
prikken dat iedereen oude spullen
buiten zet, kunnen de kosten
gedeeld worden. Als inwoners niet
wat milieubewuster worden, zou het
zomaar kunnen dat er voor de
gemeente niets anders op zit om de
afvalstoffenheffing te verhogen.

Ja, zo kun je natuurlijk ook van je rotzooi afkomen. Gewoon bij kinderspeelplaats
neergooien in Sconedorp, Kudelstaart. Asociaal!

Toppunt van aso-gedrag: Bank
dumpen bij kinderspeelplaats
Aalsmeer - Het afvalbeleid van de
gemeente laat met regelmaat nog te
wensen over. Af en toe (te) volle
afvalbakken bij parken en bijna na
elk weekend uitpuilende glas- en
plasticcontainers bij de inzamelparkjes. Maar, het mag ook wel eens
gezegd worden dat inwoners in deze
de hand in eigen boezem zouden
moeten steken. Tegen het ‘dumpgedrag’ van sommigen is zelfs het
beste afvalinzamelingsbedrijf niet
bestand. Zakken met plastic bij volle
containers is een kwestie van een
extra ophaalrondje, maar er worden
hierbij ook restvuil en andere spulletjes en dozen vol rommel bijgezet.

Regelmatig krijgt de gemeente
meldingen van bewoners rondom
het inzamelpunt bij de Zwarteweg
dat er weer van alles neergezet is,
grofvuil als kapotte (tuin)stoelen en
oude kinderwagens dat eigenlijk bij
de gemeentewerf gebracht zou
moeten worden. Het toppunt van
aso-gedrag wordt deze week vanuit
Kudelstaart bericht: Delen van een
bank en onder andere een matras,
waarschijnlijk snel vanaf een
aanhanger geduwd, bij de kinderspeelplaats in Sconedorp gedumpt.
Grof vuil ophalen
Ongelooflijk. Wie doet nou zoiets?

Ergernis over slecht onderhoud
van het Weteringplantsoen
Aalsmeer - In een eerste oogopslag
ziet het Weteringplantsoen er goed
uit. Kleurig kunstwerk, vrolijk beschilderde kunstkast, speeltuintje voor de
kinderen, bomen, veel groen, bankjes
om te zitten en een vuilnisbak. Een
paradijsje midden in het Centrum.
Echter, wie de blik iets scherper zet,
zal zien dat een opknapbeurtje geen
overbodige luxe zal zijn. Rob
Kaapaan woont in de Chrysanten-

fietsen, sinds het nieuwe jaar liggen
er twee kerstbomen en sinds kort ligt
er een oude kapotte kinderstep. Het
hele park inclusief de kinderspeelplaats en vooral de groenstrook
langs de Weteringstraat is bezaaid
met zwerfvuil en mede door het
ontbreken van afvalbakken voor
uitwerpselen van honden wordt het
niet opruimen van hondendrollen
gestimuleerd! Het zou de gemeente
sieren in het kader van het leefbaar
maken van de kernen, in dit geval
het ‘oude dorp’, hier op korte termijn
iets aan te doen”, besluit Kapaan zijn
schrijven aan de gemeente. Hopelijk
wordt inderdaad snel actie ondernomen. Het is, ondanks het
‘rommeltje’ nu, een prachtige
ontmoetingsplek in het Centrum.

straat, nabij het Weteringplantsoen,
en ziet de verpaupering toeslaan.
Met name ergert hij zich aan het
achtergelaten afval en het slechte
onderhoud van het groen. “In tegenstelling tot het groen in de Rozen- en
Chrysantenstraat wordt nauwelijks
tot geen onderhoud gepleegd aan
het Weteringplantsoen”, aldus
Kapaan. “Momenteel wordt het park
ontsierd door twee achtergelaten

Après-Ski Pubquiz bij RKDES
Kudelstaart - Na het grote succes van
de eerste RKDES Online Pubquiz komt
er een vervolg! Op zaterdag 6 maart
kan je deelnemen aan de Après-Ski
Pubquiz van RKDES. Net als de vorige
keer kan je aan de pubquiz deelnemen op een moment dat het jou
schikt als het maar op zaterdag 6
maart tussen 16.00 en 03.00 uur is.
Extra leuk is het natuurlijk om online
af te spreken met vrienden, familie of
jouw voetbalteam. De winnaars van
de vorige editie, de kinderen en

Afval op straat
Het wordt de gemeente verder ook
nog wel eens verweten dat er te
weinig openbare afvalbakken staan
in de gemeente. Gezien het vele
plastic, papiertjes, blikjes, karton en
tegenwoordig ook mondkapjes in
bosjes en op straat lijkt dit geen
overbodige luxe, maar zelfs bij
ontmoetingsplekken en rond
bestaande afvalbakken wemelt het
van achteloos weggegooide verpakkingen. De titel ‘schoonste gemeente
van Nederland’ zal Aalsmeer niet zo
snel krijgen, er kan echter wel een
gooi naar gedaan worden. Ga eens
aan de wandel (met elkaar) in de
straat of de wijk met vuilniszak,
handschoenen en prikker en verlos
de bosjes en de straat van papiertjes
en stukken plastic. De gemeente en
Meerlanden willen graag schoonmaakacties in wijken en buurten
steunen!

ouders van de MO9-1, hebben laten
zien dat ook hierbij Door Eendracht
Sterk geldt. Aanmelden kan via het
aanmeldformulier op de website
www.rkdes.nl. Deze pubquiz kent de
vorm van een kahoot en iedereen die
zich heeft aangemeld ontvangt op 6
maart de link om deel te kunnen
nemen.
Doneren of bestellen
Wil je RKDES nog extra steunen in
deze (financieel) zware dagen? Dat

COLUMN TRUUS OUDENDIJK
Zonnige zondag
Aalsmeer - Het verschil kon niet groter zijn, vorige zondag stonden we
met zijn allen op het ijs, deze zondag maakte ik een strandwandeling ‘met
zonder jas’ en zaten we heerlijk buiten aan de rand van de duinen met
koffie en thee. Bizarre omslag van temperaturen, maar we profiteerden er
fijn van. Van de avondklok hadden we niet zo’n last. Totdat we dit
weekend op visite wilden bij mijn neef in de kop van Noord Holland. We
beschouwen onszelf als een twee-eenheid dus zo’n bezoek vonden we
alleszins gerechtvaardigd. Blijven eten - wat we normaal altijd doen werd een beetje lastig, of we moesten al om vijf uur aan tafel gaan.
“Zullen we maar een andere afspraak maken?”, stelden zij voor. “Welnee,“
riepen wij. “We komen gewoon met de camper, dan blijven we voor de
deur slapen.” Man kon natuurlijk volkomen legaal om elf uur ’s avonds
nog met de hond de straat op, maar ik heb eerst even sneaky om de hoek
van de deur gekeken of er geen BOA in de buurt was voordat ik een
sprintje naar het parkeerterrein trok. Wel luxe hoor, zo je bed op wielen
overal mee naar toe. Nou we toch op weg waren, besloten we er maar
gelijk wat leuke activiteiten aan vast te knopen. Dus vierden we de
verjaardag van schoonzoon - heel coronaproof - met niet meer dan vier
personen en in de vrije natuur. We planden een DoggyDate in de duinen
bij Bergen om met elkaar een wandeling te maken en onze viervoeters
lekker te laten hollen. Dat bleek niet handig, want tienduizend andere
Nederlanders hadden hetzelfde plan. Wat maar weer eens bewijst dat je
zo’n afspraak om acht uur ’s morgens moet maken en niet rond het
middaguur. We verschoven ijlings naar een strand tien kilometer
verderop als ontmoetingsplek. Ik ben er heilig van overtuigd dat er naast
de DoggyDating app ook een Horsedating app is, want de ene paardentrailer na de andere kwam het parkeerterrein oprijden. Bijzonder om te
zien dat je niet alleen met je hond, maar ook met je paard aan de lijn het
strand op kan. Anderhalve meter afstand houden was op dat brede
strand in ieder geval totaal geen probleem. Maar wat we allang wisten en
nu ook weer bevestigd werd, waar je ter wereld ook aan de kust komt, er
heerst altijd drukte en chaos. Ga twintig kilometer landinwaarts en rust
en ruimte is je deel. We sloegen ons kamp op in Spanbroek, een dorpje
met een historisch bakkerswinkeltje en een raadhuisje uit de 16e eeuw.
We stonden er heel idyllisch naast, onder de kerktoren, met uitzicht op de
ijsbaan. En de enige bezoeker die we tegen kwamen was een winterzwemmer, die ’s morgens in alle vroegte een duik kwam nemen in het
water van de ijsbaan. Wij gaan de komende week meer van dat soort
locaties opzoeken. Helemaal in het kader van: laten we corona en avondklok een ander gezicht geven.
Reageren? Truus@bente.net

Versoepelingen door kabinet:
“Yes, we mogen weer open”

kan middels een donatie of door een
bier-, wijn- of kinderpakket te
bestellen. Doneren of bestellen kan
via het aanmeldformulier. Natuurlijk
zit er een après-ski tintje aan de
pakketten! De pakketten kunnen op
zaterdag 6 maart tussen 14.00 en
16.00 worden opgehaald in de
kantine van RKDES aan de Wim
Kandreef en daar worden afgerekend
(alleen met pin). Ook ondernemers
kunnen een bijdrage leveren door
een plekje in de pubquiz te sponsoren, hiervoor kunnen ze contact
opnemen via communicatie@rkdes.nl.

Aalsmeer - “Yes, op 3 maart openen
wij de deuren weer. Wat zijn we blij
en wat hebben wij jullie gemist”, laat
Qnipsels Kapsalon nagenoeg direct
na de aangekondigde versoepeling
door het kabinet weten. Ook Miranda’s kapsalon kondigt aan klaar te
zijn voor ontvangst van klanten. De
scharen zijn geslepen en dat zal de
kapster nodig hebben. “Eerste week
al volgeboekt, meerdere dagen nu
open”, aldus het bericht op Facebook.
“Wij maken een vreugdedansje, want
wij mogen weer open. Nog nooit
heeft wachten zo lang geduurd. Wij
zijn zo blij om jullie vanaf 3 maart
weer te mogen ontvangen in onze
gerestylde salon”, schrijft Trendy Hair.
En niet alleen de kappers mogen aan
het werk, ook schoonheidssalons en
nagelstudio’s (alle contactberoepen)
mogen weer klanten ontvangen,

maar net als bij de kappers, alleen op
afspraak.
Koop en bestel lokaal
Ook voor de winkel-eigenaren is er
een lichtpuntje. Vanaf woensdag 3
maart mag de afhaalbalie buiten
opgeruimd worden en mogen
klanten weer in de winkels (met in
achtneming van de corona-regels)
ontvangen worden. Wel op afspraak,
maar het geeft hopelijk meer lucht.
Want ondernemen in coronatijd is
knap lastig! In Aalsmeer doet alle
ondernemers hun uiterste best om
klanten van dienst te zijn, het aanbod
is divers (kleding, lingerie, schoenen,
sieraden, huishoudelijke-, kantoorhobby- en cadeau-artikelen, telefoons, boeken, fietsen, muziekinstrumenten, etc). Steun elkaar en koop
en bestel lokaal!
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v ’er
rie e v n i n fietst
1.000 kilometer door Nederland

College en fracties digitaal
bijeen voor raadsvergadering

Aalsmeer - Het PvdA kandidaat
Kamerlid Marieke van Duijn stapt op de
fiets voor een tocht van 1000 kilometer
en gaat op zoek naar groene vrijwilligers en initiatieven. “2021 is niet alleen
een verkiezingsjaar, het is vooral ook
het Nationaal Jaar vrijwillige inzet”,
aldus de van oorsprong Kudelstaartse.
Dinsdag 23 februari is de fietstour ‘De
Groene 1000’ van start gegaan en elf
dagen later, op zaterdag 6 maart, hoopt
Van Duijn te finishen. “Om coronaproof
toch de verbinding te zoeken in het
land, is de fiets een gezond middel.
Tijdens mijn fietstocht wil ik graag
langsgaan bij een aantal groene initiatieven en natuurlijk de mensen die
hieraan bijdragen. Ik geniet echt van de
gedrevenheid van vrijwilligers en laat
me er regelmatig door inspireren om
de handen uit de mouwen te steken”,
aldus een enthousiaste Van Duijn.

Aalsmeer - Volgende week
donderdag 4 maart komen burgemeester, wethouders en fracties
vanaf 20.00 uur digitaal bijeen voor
de maandelijkse raadsvergadering.
Na het vaststellen van de agenda en
het bespreken van de ingekomen
stukken wordt als eerste de borgstelling leningen Eigen Haard middels
het Waarborgfonds Sociale Woningbouw behandeld. Vervolgens wordt
voorgesteld de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aan te passen
waardoor het verboden wordt in
bepaalde gebieden om lachgas te
gebruiken. Daarna komt de agenda

Oproep
Ken jij mooie mensen en initiatieven

die zorgen voor een gezonde groene
leefomgeving? Laat het weten,
Marieke fietst er graag naar toe om
hier even bij stil te staan en waar het
kan nog een handje te helpen. Stuur
de mail naar: Mariekefietst@gmail.
com of kijk voor meer informatie op
www.pakdekans.nl/DeGroene1000.
Gesprek aangaan
Tijdens de fietstocht ‘De Groene
1000’ zal Van Duijn het gesprek
aangaan met voorbijgangers over
een eerlijke toekomst, betaalbare
woningen en een samenleving
waarin mensen allemaal hun
bijdragen leveren en elkaar helpen,
zoals ook het PvdA plan voor Nederland is. Van Duijn, nummer 38 op de
lijst van de Partij van de Arbeid: “Ik
verbind graag deze plannen met de
duurzame gedachte die onze samenleving eerlijk en leefbaar houdt voor
nu en voor toekomstige generaties.
Ik ben heel benieuwd naar wat de

mensen onderweg hier voor ideeën
over hebben.”
De route gaat twaalf dagen door heel
Nederland: Van Noord-Holland naar
Zeeland, Brabant, Groningen en
Friesland tot Gooi- en Vechtstreek en
eindigt in Amstelland en Meerlanden
op zaterdag 6 maart. Deze dag is
Marieke in Mijdrecht, Uithoorn,
Amstelveen, Aalsmeer en Haarlemmermeer om tot slot terug te fietsen
naar haar huidige woonplaats
Haarlem.

D66 lokaal online in gesprek
met kandidaat-Kamerleden
Aalsmeer - Op maandag 1 maart
gaat D66 lokaal in gesprek met kandidaat Tweede Kamerleden Jan Paternotte en Wieke Paulusma. Praat vanaf
20.00 uur online mee over de standpunten van D66 voor de Tweede
Kamerverkiezing van 17 maart.
Kamerlid Jan Paternotte praat bij over
de landelijke standpunten van D66
rond de toekomst van Schiphol en
het vliegen in Nederland. Kandidaat
Kamerlid Wieke Paulusma neemt
belangstellenden mee met haar
succesvolle aanpak over hoe ze inwoners beter bij de democratie betrekt.
De online bijeenkomst wordt georganiseerd door D66 Haarlemmermeer
en Aalsmeer. In de gemeenteraad van
Aalsmeer wordt D66 vertegenwoordigd door Willem Kikkert.
Iedereen welkom
De digitale bijeenkomst is voor
iedereen die meer wil weten over de
standpunten van D66. Door corona is
het helaas niet mogelijk fysiek bij

elkaar te komen, maar dit biedt inwoners en leden van D66 de kans om in
gesprek te gaan met de kandidaat
Tweede Kamerleden. Aanmelden
voor de bijeenkomst kan via
bestuur@d66haarlemmermeer.nl.
Deelnemers ontvangen dan een
zoomlink.
Vliegen in Nederland
Jan Paternotte is sinds 2017 kamerlid
voor D66 en nummer 4 op de kandidatenlijst van D66. Jan: “De luchtvaart
moet schoner en stiller. Eén van de
grootste en beste luchthavens ter
wereld ligt midden in de randstad. Dat
is goed voor de economie, maar niet
voor onze gezondheid, het klimaat en
de luchtkwaliteit. Als we willen blijven
vliegen zullen we hoge eisen moeten
stellen aan de luchtvaart.”
Democratie kwetsbaar
Wieke Paulusma is nu nog raadslid in
Groningen en nummer 15 op de
kandidatenlijst van D66. Wieke: “Onze

Wijkoverleg Hornmeer vervalt!
Aalsmeer - Het bestuur van Wijkoverleg Hornmeer moet helaas het
geplande overleg van maandag 1
maart annuleren. Door de huidige
coronamaatregelen is het niet mogelijk elkaar te ontmoeten in het buurthuis aan de Dreef. Het bestuur hoopt

dat door het vaccineren de omstandigheden in mei zodanig zullen zijn dat er
weer wel overleg met elkaar kan over
alles wat bewoners van de Hornmeer
bezig houdt. Dat is niet alleen het
virus, maar ook het leven in de wijk en
de informatie van de gemeente, daar-

Fietser gewond na aanrijding met vrachtwagen

Aanrijding op de Leimuiderdijk. Foto: Marco Carels

Kandidaat Kamerlid Jan Paternotte.

Kandidaat Kamerlid Wieke Paulusma.

democratie is te kwetsbaar om alleen
aan politici over te laten. Democratie
is van ons allemaal. En iedereen moet
mee kunnen en mogen doen. Mee
beslissen over zaken die ons allemaal
aangaan.”

naast het buurtwerk voor de jongeren
en vooral het onderlinge contact. Het
bestuur van het Wijkoverleg houdt de
bewoners op de hoogte via de publicaties, zowel in de krant als rechtstreeks. Het bestuur gaat er op dit
moment vanuit dat het mogelijk is om
het geplande overleg van 31 mei
aanstaande wel te kunnen houden.

Rijsenhout - Op vrijdag 19 februari
even voor half twaalf in de ochtend is
een fietser aangereden door een vrachtwagen op de hoek van de Leimuiderdijk
en de Bennebroekerweg. De politie en
de ambulancedienst waren snel ter
plaatse. De hulpdiensten kregen assistentie van de medewerkers van de traumahelikopter. De fietser is zwaar
gewond geraakt. Volgens getuigen is de
vrachtwagen over de benen van de
man gereden. Hij is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De politie
heeft de weg enige tijd gesloten
gehouden voor onderzoek naar de
exacte oorzaak van het ongeval.

en het actieplan Klimaatadaptatie
2021-2026 aan de orde en wordt
goedkeuring gevraagd voor het vaststellen van de bestemmingsplannen
‘Oosteinderweg 2020’ en ‘Parkmeer’.
De vergadering wordt besloten met
het vaststellen van het koersdocument Mobiliteit Aalsmeer. Tot slot is
het woord nog aan de fracties in het
vragenkwartier.
De sluiting van de raadsvergadering
is gepland rond elf uur en is te
volgen via de livestream op de
website van de gemeente (www.aalsmeer.nl) en/of via de TV uitzending
van Radio Aalsmeer.

Briefstemmen voor 70-plussers
Aalsmeer - Op 17 maart is het weer
tijd om te stemmen: dan worden de
leden van de Tweede Kamer
gekozen. De gemeente neemt extra
maatregelen om ervoor te zorgen
dat iedereen veilig kan stemmen. Zo
kunnen kiezers van 70 jaar en ouder
bij deze verkiezing vanuit huis per
brief stemmen.
Hoe werkt het?
Alles wat u nodig heeft om uw stem
uit te brengen ontvangt u thuis. Eind
februari ontvangt u uw stempluspas,
de kandidatenlijst en een gezondheidscheck. De stempluspas is een
speciale stempas voor 70-plussers.
Met deze pas kunt u uw stem
uitbrengen in het stemlokaal of
iemand machtigen om uw stem voor
u uit te brengen.
Uiterlijk 11 maart ontvangen alle
70-plussers in Aalsmeer een tweede

envelop met een briefstembiljet, een
envelop voor het briefstembiljet, een
retourenvelop en een uitgebreide
uitleg over het briefstemmen.
Hiermee kunnen ouderen hun stem
bij deze Tweede Kamerverkiezing
dus ook per brief uitbrengen.
Versturen of afgeven
De briefstem kan per post verstuurd
worden. Zorg dat de briefstem voor
woensdag 17 maart 21.00 uur
aankomt. Dat kunt u doen door uw
briefstem vóór vrijdag 12 maart
17.00 uur per post te versturen. U
kunt uw briefstem ook afgeven bij
het gemeentelijk afgiftepunt in het
Raadhuis op het Raadhuisplein. Het
afgiftepunt zal geopend zijn van
woensdag 10 tot en met dinsdag 16
maart van 8.30 tot 17.00 uur en
woensdag 17 maart van 7.30 tot
21.00 uur.

Record aantal partijen nemen deel
aan Tweede Kamerverkiezing
Aalsmeer - De Tweede Kamerverkiezing nadert. Op woensdag 17 maart
mag iedereen vanaf 18 jaar naar de
stembus. Vanwege corona gaat het
dit jaar wel iets anders, ‘stemmers’
dienen een gezondheidsverklaring af
te leggen, voor mensen die tot de
risicogroep behoren worden de
stembureaus op 15 en 16 maart open
gesteld en 70-plussers mogen hun
stem per brief uitbrengen.
Er doen 37 partijen en totaal 1.579
kandidaten mee aan de Tweede
Kamerverkiezing. Een naoorlogs
record! Aan de Tweede Kamerverkiezing van 2017 deden 28 partijen en
1.116 kandidaten mee.
De volgorde van de partijen op de
kieslijst wordt bepaald door het
aantal stemmen dat de partijen bij
de vorige verkiezing hebben
behaald. De partij die het grootste
aantal stemmen heeft behaald, krijgt

nummer 1, etc. Daarna wijst het
centraal stembureau door loting een
nummer aan nieuwe partijen toe.
De volgorde: 1. VVD, 2. PVV, 3. CDA, 4.
D66, 5. GroenLinks, 6. SP, 7. PvdA, 8.
ChristenUnie, 9. Partij voor de Dieren,
10. 50Plus, 11. SGP, 12. Denk, 13.
Forum voor Democratie, 14. Bij1, 15.
JA21, 16. Code Oranje, 17.Volt, 18.
Nida, 19. Piratenpartij, 20. LP (Libertaire Partij), 21. Jong, 22. Splinter, 23.
BBB, 24. NLBeter, 25. Lijst Henk Krol,
26. Oprecht, 27. Jezus Leeft, 28. Trots
op Nederland, 29. U-Buntu
Connected Front, 30. Blanco lijst, 31.
Partij van de Eenheid, 32. De Feestpartij, 33. Vrij en Sociaal Nederland,
34. Wij zijn Nederland, 35. Modern
Nederland, 36. De Groenen en 37.
Partij voor de Republiek.
Nog ‘zwevend’? Vergelijk jouw/uw
standpunten met die van de deelnemende partijen via stemwijzer.nl
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Zaai online masterclass, even
wennen, maar toch tevreden
Door Janna van Zon
Aalsmeer - Donderdag 18 februari
kon gelukkig de Zaai masterclass
Netwerken toch doorgaan, ook al
was het dan deze keer online. Coach
Robert Schultze: “Het was een leuke
groep, iedereen had de pitch waarom ik had gevraagd - goed
voorbereid en deze werd met verve
gebracht. Her en der waren er wat
verbeterpunten maar daarvoor
wordt er ook meegedaan aan het
Zaai-traject; Om zich te ontwikkelen!
De communicatie verliep goed. Het
geven van een online masterclass is
minder gezellig dan live, zeker voor
de deelnemers. Maar ook voor mij als
presentator vraagt het een andere
energie. Het is veel intensiever. Toch
heb ik alle inhoud die ik had voorbereid kunnen behandelen. Het blijft

echter wel wat wennen dat je soms
tegen je eigen scherm zit te praten
en je niet de reacties van de deelnemers ziet. Zelf vond ik ronde drie het
meest succesvol. Naar aanwijzingen
van de eerdere rondes gingen de
zaailingen op zoek naar contacten
waarbij zij elkaar echt goed konden
helpen. Er ontstonden daardoor
mooie verbindingen. De Zaailingen
konden zo aan den lijve ondervonden hoe krachtig het is om
concrete hulpvragen te stellen en
wat deze voor je kunnen betekenen
bij de toekomst van het bedrijf.”
Weinig interactie
Michel de Kok: “Doordat ik alleen
Robert kon zien was bij mij het ‘wij’gevoel van de groep afwezig.
Wanneer er om een reactie werd
gevraagd, waren de deelnemers toch

Puzzelen voor bosvruchtentaartje:
‘Je kunt niet falen tenzij je opgeeft’
Aalsmeer - Er is weer flink gepuzzeld
vorige week, bijna 200 oplossingen
kreeg de redactie gemaild. Het is wel
duidelijk: Voor een bosvruchtentaartje van banketbakkerij Vooges
willen inwoners wel puzzelen, de
wens om het gebakvorkje ter hand te
nemen is bij sommige puzzelaars
zelfs zo groot dat ze de oplossing
twee, drie of vier keer insturen. Ach,

Voorbeeldig
Ik ben opgegroeid als zoon van een begrafenisondernemer. Wij woonden midden in het toen nog kleine dorp, Hoofddorp. Ons huis was gevestigd aan de
Tuinweg, in een uitvaartcentrum.
Wij werden best wel streng opgevoed.
Want het was natuurlijk niet de bedoeling dat wanneer iemand in ons uitvaartcentrum was, diegene ons hoorde
lachen. Of dat er luid muziek werd afgespeeld op onze slaapkamers.
Om ‘in control’ te zijn, hadden mijn
vader en moeder een noodknop. Deze
noodknop bevond zich onder de bar.
Op de bar stond een telefoontoestel.
Als de telefoon ging en mijn vader niet
kon opnemen op kantoor, dan riep mijn
moeder eerst: “Jongens!” en drukte dan
deze noodknop in. Vervolgens gingen
in één klap de televisie en radio uit:
“U spreekt met Dunweg’s Begrafenis en

het past een beetje bij de oplossing
van deze week: Je kunt niet falen
tenzij je opgeeft. “Het water loopt ons
al in de mond bij de gedachte aan
een overheerlijk taartje”, aldus een
reactie en: “Het bosvruchtentaartje is
favoriet bij ons in de familie.” Onder
de inzenders ook weer een jarige. Nel
den Hartog viert vandaag, donderdag
25 februari, dat ze een jaartje ouder is

Crematie Associatie...” Ademloos luisterden wij dan mee hoe onze moeder de
telefoontjes zorgvuldig beantwoordde.
Wij hadden echt een voorbeeldfunctie in
het dorp. Mijn moeder mocht zelfs niet
in een spijkerbroek het dorp in of boodschappen doen. Wat zouden de mensen
daar wel niet van zeggen. Spelen in de
tuin was voor ons een rustige bezigheid. Schreeuwen en gillen, dat kon niet
naast het uitvaartcentrum.
Mijn vader vroeg mij destijds eens om
een paar rouwbrieven te posten. Ik liep
het dorp in en bij het busstation tegenover het Marktzicht stond een grote
brievenbus. Daar kon ik alles in kwijt.
Ik raakte aan de praat met een agent,
mijnheer de Vries. Na een leuk gesprek
zei hij: “Zou je het leuk vinden als ik jou
met de politieauto naar huis breng?”
Nou, als zevenjarig jongentje was dat
natuurlijk een prachtig voorstel. Een

minder happig om iets te delen. Er
was weinig interactie. Naar mijn idee
was de masterclass met Robert life
intensiever geweest. Het was niet
makkelijk om de groep op gang te
krijgen. Toch ben ik geïnspireerd
geraakt terwijl er gelijkertijd ook het
besef is dat ik weinig nieuws heb
gehoord. Wat ik wel heb geleerd is
dat netwerken geen passieve bezigheid is, maar juist een heel actieve.
Actief met de juiste tools, de juiste
inspanning op een efficiënte en
controleerbare wijze aan het werk
gaan. Vooraf had ik niet echt een
voorstelling van wat de masterclass
zou inhouden. Omdat ik de ‘wetenschap’ achter het netwerken niet
helder had. Bij netwerken dacht ik
eerder aan gezellig wat drinken met
gelijkgestemden. Wat dat betreft ben
ik een stuk wijzer geworden.”
Samen groeien
Annemijn Scheen (ademcoach): “Ik
vond het heel fijn dat de Masterclass
Netwerken door kon gaan, ondanks
de corona-tijd. Ook online is het
goed om elkaar te contacten. Wat
voor mij wel lastig maakt, is dat
wanneer ik thuis ben, de kids ook
aandacht vragen. Zo kwam bijvoorbeeld aan het eind van de Masterclass mijn jongste huilend haar bed
uit. Dan ben ik wel afgeleid. Toch
kreeg ik het gevoel dat wij als Zaailingen samen groeien. Het is gaaf om
elkaar’s netwerk te gebruiken.”
Neem voor meer informatie over Zaai
contact op Kirsten Verhoef via 0297366182 of mail naar: kirsten@syltsupport.nl

geworden. Van harte! Buiten de
lekkere te winnen prijs, laat een groot
aantal inzenders weten het leuk te
vinden om te kunnen puzzelen. “Fijn
weer gepuzzeld” en “Van puzzelen
word je blij in deze tijd, heerlijk tijdverdrijf.” En nu dan de winnaar, wie
mag naar banketbakkerij Vooges om
vervolgens de winkel uit te lopen
met een gratis bosvruchtentaartje?
Gefeliciteerd Marion van den Bosch.
Je was de snelste puzzelaar, jouw
oplossing was de eerste mail die bij
de redactie binnen kwam. “Ja hoor,
ook in Rijsenhout lusten we die heerlijke bosvruchtentaartjes van Vooges”,
aldus Marion. Het wordt een ‘reis’
naar Aalsmeer vanwege de herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg, maar een trip die vast en
zeker met plezier ondernomen gaat
worden. Tip: Pak de fiets, gaan de
pondjes van het taartje er zo weer af!

jongensdroom kwam uit!
We stapten uit bij de voordeur van ons
huis. Ik was trots, maar mijn moeder
schrok zich rot. Ze was bang dat ik kattenkwaad uitgehaald had en de familie
te schande had gezet…

110 jaar Dunweg
• Dunweg.nl/historie-dunweg
• 023 - 563 35 44

Alexander van der Pijl
Dunweg Uitvaartzorg

Van links naar rechts: Bart Sneek, Marc Rost, Nico Reijm, Ben van der Heide, Arthur
Koekkoek, Marco Braam en Gerard Peek.

Start bouw nieuwe kassen en
bedrijfshallen Hilverda Florist
De Kwakel - HilverdaFlorist gaat
verder met de uitbreiding van het
kassencomplex op de hoofdlocatie
aan de Dwarsweg in De Kwakel. De
bouw van bijna 2,2 hectare kassen en
7.000 vierkante meter bedrijfshallen,
grenzend aan de Achterweg, start in
het voorjaar 2021 en zal begin 2022
in gebruik worden genomen. Voor
deze nieuwbouw werd onlangs een
contract getekend tussen HilverdaFlorist en Bosman Van Zaal. Er is
gekozen voor het Venlotype kas en
een cabriokas voor het beter
afharden van jonge planten. De
kassen zijn volledig ingericht volgens
het Nieuwe Telen concept en hebben
een bedekking van hoog diffuus glas.
De Venlokas heeft een geïntegreerd
insectengaassysteem. Uiteindelijk zal
het totale kassencomplex ruimte
bieden aan de gehele jonge plantenproductie behoefte van HilverdaFlorist in Nederland. De inrichting van
de kassen inclusief het bewateringsen klimaatsysteem zal worden gerealiseerd door Stolze Installatietechniek. De keuze voor deze twee
partijen is mede gebaseerd op een

jarenlange samenwerking, waarbij
kwaliteit, betrouwbaarheid en continuïteit belangrijke factoren zijn.
Arthur Koekkoek, Director Operations, R&D and Supply Chain van
HilverdaFlorist: “De bouw van de
nieuwe kassen liggen volledig in lijn
met de ambities van de organisatie.
Onze ambitie is om hét toonaangevende veredelings- en vermeerderingsbedrijf te zijn met de meest
innovatieve producten in de geselecteerde gewasgroepen.” Met de realisatie van deze nieuwbouw wil
HilverdaFlorist de betrouwbaarheid
en de kwaliteit van hoogwaardig
uitgangsmateriaal voor de sierteeltsector een nieuwe impuls geven.
Door de bouw van de nieuwe kassen
kan de locatie efficiënter ingericht
worden en is er meer ruimte voor de
productie van jonge planten, maar
ook voor onderzoek en ontwikkeling
van nieuwe producten. “Dit alles
wordt gerealiseerd om de klanten te
blijven bedienen met hoogwaardig
plantmateriaal en innovatieve
producten”, aldus Arthur Koekkoek
tot besluit.

Verlies Royal FloraHolland over
2020 kleiner dan verwacht
Aalsmeer – Inmiddels is bekend dat
Royal FloraHolland een verlies schrijft
over 2020. Dit verlies is veel kleiner
dan in de beginperiode van de
coronacrisis werd gevreesd. Naar
verwachting komt het financieel
resultaat voor bijzondere baten en
lasten uit op -5 tot -10 miljoen euro.
De controle van de jaarcijfers over
2020 is nog niet helemaal afgerond.
Vanwege het unieke karakter van
afgelopen coronajaar, komt Royal
FloraHolland nu al met een voorlopig
bericht. David van Mechelen, CFO
van Royal FloraHolland: “Met de
immense doordraai in maart van
vorig jaar en de daaropvolgende
enorme omzetdaling, kunnen we
leven met dit resultaat. De omvang
van de aanvoer, die vorig jaar lager
was, is van grote invloed op onze
inkomsten. Er zijn diverse factoren
die maakten dat een verlies van vele
tientallen miljoenen is afgewend.
Bijvoorbeeld het opengaan van de
grenzen van goederentransport en
het ondernemerschap binnen onze
sector. Ook het Noodfonds bracht
rust en continuïteit en heeft eraan
bijgedragen dat kwekers bleven
produceren. De markt heeft zich
zodoende snel hersteld. Daarnaast
heeft RFH binnen haar eigen organisatie stevige extra kostenbespa-

ringen weten te realiseren, terwijl we
wel zijn blijven investeren in strategische programma’s.” De tweede helft
van het jaar lagen de volumes nog
wel op een iets lager niveau dan het
jaar ervoor, maar de prijsvorming
was zeer gunstig. Royal FloraHolland
kwam op grond van de resultaatsontwikkeling uiteindelijk zelf niet in
aanmerking voor de NOWregeling(en) en het Sierteelt Noodfonds. Zodra de cijfers definitief zijn,
worden deze bekend gemaakt.
Door een statutenwijziging in 2015
worden verliezen niet meer omgeslagen over de leden, maar komen ze
ten laste van de algemene reserve
van RFH.

Bron en foto: Royal FloraHolland
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Ellen Venema: “Je kunt je leven in
de richting veranderen die jij wilt”
Aalsmeer - Ellen Venema is ooit
begonnen als kleur in kleding adviseur, maar inmiddels uitgegroeid tot
niet alleen kleurenenergie-expert,
maar ook coach-healer & spreker.
“Ellen Venema heeft mij vertrouwen
gegeven en laten inzien dat ik zelfverantwoordelijk ben voor de keuzes
in mijn leven. Dat ik de regie kan
terugnemen om zo volop van het
leven te kunnen genieten. Het
mooiste cadeau en dit gun ik
anderen ook”, aldus de reactie van
Syliva Keizer op de sessies die ze bij
Ellen heeft gevolgd.
“Dit is precies de reden waarom ik
doe wat ik doe”, begint Ellen Venema
haar verhaal. “De bewustwording
vergroten van anderen zodat ze ‘ja’
durven te zeggen tegen zichzelf en
het leven. Juist als je vastloopt vraagt
het om verandering en het opnieuw
kijken naar jezelf en de keuzes die je
maakt. Ik merkte dat de adviezen, die
ik aan mijn klanten gaf, erg veel met
hen deed. Er kwamen ook andere
vragen. Het voelde vrij snel dat ik
mijn klanten meer verdieping wilde
geven. Ik besloot daarom coachingopleidingen te gaan doen. Daar
begon jaren geleden ook mijn
persoonlijke reis.”
Energie van kleur
Het dragen van de juiste kleuren in
kleding voor jou persoonlijk, heeft
alleen al veel meer effect op je, dan
velen zich beseffen. Kleuren beïnvloeden ons allemaal op emotioneel,
fysiek en mentaal vlak. Kleur is
energie en het heeft invloed op hoe
je je voelt, maar ook op hoe anderen
op je reageren. Door de kleuren die
je af en toe, heel vaak en nooit
gedragen hebt samen te brengen
kom je tot jouw persoonlijke verhaal.
Waar mag je jezelf verder ontwikkelen, waar ligt jouw talent en waar
verberg je je potentieel nog te veel?
En wat heb jij nu nodig om wél in
beweging te komen, keuzes te
maken die goed zijn voor jou. Je
dromen waar te maken. “Ik was altijd
bezig met persoonlijke groei en het

vinden van mijzelf. Wat ik vooral
ontdekte is dat ik naar de kern van
het probleem moest gaan, zodat we
het vervolgens ook echt konden
veranderen.”

Rookoverlast
Bouwvakker Alex was nog maar een
uurtje aan het werk toen hij een
brandlucht rook. Alex: “Een paar
minuten later ontving ik een NL-Alert
over een grote brand in de buurt. Mijn
collega’s en ik volgden meteen het
advies op en gingen de bouwkeet in.

Zwarte Jaap: Ondanks corona
geen last van eenzaamheid
Door Truus Oudendijk

Terug naar de kern
Ellen legt uit: “Je kunt het vergelijken
met onkruid. Als je niet naar de
wortel gaat en deze er niet uit haalt
zal het steeds terug blijven komen.
Dit is ook met situaties en gevoelens
in ons leven zo. Als je niet teruggaat
naar de kern van het gevoel of
probleem waar het is ontstaan, los je
het niet werkelijk op. En zal het in
allerlei kleine of grotere vormen
terug blijven komen in je leven. Om
voor vooruitgang te kiezen, moet je
bereid zijn in je eigen spiegel te
kijken en hier verantwoordelijkheid
voor te nemen. En dat is spannend.
Toegeven en ja zeggen tegen jezelf is
de moeilijkste stap. Maar daarna
komt er verlichting en verandering.
En dit precies gun ik anderen ook!”
Ellen Venema helpt anderen met de
bewustwording van hun innerlijke
kracht samen met de krachtige
combinatie van kleuren en healing.
Ze helpt je met het maken van
keuzes. Keuzes in je leven door
middel van coaching. Keuzes op het
gebied van kleuren die jouw
persoonlijkheid bekrachtigen. En
keuzes in kledingcombinaties die bij
jou passen. Neem voor meer informatie over een persoonlijk sessie of
traject op maat contact op via de
website www.ellenvenema.nl of
stuur een mail naar: ellen@ellenvenema.nl of bel: 06-48935594.

NL-Alert ontvangen? Wees alert!
Amstelland - De overheid zet NL-Alert
steeds vaker in bij een noodsituatie.
Bijvoorbeeld bij een grote brand. Ook
in Noord-Holland wordt het alarmmiddel regelmatig ingezet. Ontvang je
een NL-Alert? Lees het bericht meteen,
kom in actie en help anderen. Acht op
de tien mensen waardeert het
wanneer een NL-Alert wordt ingezet
bij een incident in hun omgeving,
blijkt uit onderzoek. Bijna driekwart
(73%) vindt het daarnaast terecht als
zij een NL-Alert ontvangen. Ook
komen veel Noord-Hollanders in actie
als zij een NL-Alert ontvangen. Bij een
grote brand sluiten zij ramen en
deuren en zetten zij de mechanische
ventilatie uit. Ook informeren zij hun
directe omgeving zoals buren,
vrienden of familie. Bijvoorbeeld via de
groepsapp van de buurt.

DE SCHIJNWERPER OP...

We sloten de ramen en deuren en
zetten de ventilatie uit. Ook belde ik
mijn vrouw om hetzelfde te doen. Om
de tijd door te brengen, legden we
maar een kaartje. Na twee uur
ontvingen we bericht dat de situatie
onder controle was en konden we
weer aan de slag.”
Alarmgeluid
Je ontvangt NL-Alert op je mobiel.
Hiervoor hoef je niets te doen. Als er
een NL-Alert op je mobiel binnenkomt,
hoor je een hard en doordringend
alarmgeluid. Dat klinkt anders dan een
normaal bericht. Ook zie je NL-Alert op
steeds meer digitale reclameschermen
en digitale reisinformatieschermen
van het openbaar vervoer.
Noodsituaties
NL-Alert waarschuwt en informeert je
over noodsituaties, bijvoorbeeld bij
een grote brand, gifwolk of noodweer.
In een NL-Alert staat wat er aan de
hand is, wat je moet doen en waar je
meer informatie kunt vinden. Zie je
een NL-Alert? Lees het meteen, kom in
actie en help anderen. Kijk voor meer
informatie op nl-alert.nl.

Aalsmeer - Zwarte Jaap Spaargaren; een bijzondere
man, met een bijzonder leven. 89 jaar jong en nog
steeds vitaal en actief. Een man met humor en een
levensgenieter die vol enthousiasme vertelt over wat
hij allemaal heeft meegemaakt. “Ik heb altijd van mooie
kleding gehouden”, zegt hij en poseert daarom graag in
een hip groen jack en zijn vertrouwde skipet.
Waarschijnlijk is het algemeen bekend, maar ik ben toch
benieuwd waar hij zijn bijnaam aan te danken heeft?
“Mijn vader en zijn broer woonden vlak bij elkaar en
kregen kort na elkaar allebei een zoon die ze ook nog
eens allebei Jaap noemden. Maar mijn neef was blond
en ik zwart, van jongs af aan was het al: de witte en de
zwarte.”
Hoe ervaar je deze tijd, met al het gedoe rond corona?
“Ik kan mij voorstellen dat mensen zich eenzaam gaan
voelen, maar daar heb ik geen last van. Ik ga nog wel
eens hier en daar koffiedrinken, ik heb veel vrienden die
wat jonger zijn. Mijn vrouw Magriet is pedicure geweest
en ze had een groot sociaal netwerk. Als ik van de
kwekerij thuis kwam zat hier vaak een groep vriendinnen met een drankje en een hapje. Dan deed ik
gezellig met ze mee. Met verschillende dames heb ik na
het overlijden van Magriet contact gehouden. We gaan
wel eens met elkaar op stap. Dat kan nu allemaal niet
meer. De uitjes die we gepland hadden zijn allemaal
afgelast en dat is natuurlijk niet leuk.”
Hoe breng je je dagen nu door?
“Ik kom nog regelmatig op het bedrijf hier achter. Ik
doe wat boodschappen voor ze als het nodig is. Dat zou
wat mij betreft wel vaker mogen, maar dat is nu
eenmaal niet zo. En verder was ik de werkhandschoenen van de jongens. Ik zorg dat er altijd schone
droge handschoenen voor ze klaar liggen. Maar ja, op
het ogenblik mag ik vanwege corona nauwelijks de
loods meer komen.”
Wat had je voor bedrijf?
“Een middelgrote seringen- en potplantenkwekerij, die
ik had overgenomen van mijn vader en zijn broers. In
1985 ben ik daar mee gestopt en ben ik
verder gegaan als hovenier. Dat heb ik
gedaan tot ik 85 was. Toen heb ik het
verkocht aan Michiel Pos, die al tien jaar
bij mij werkte en het bedrijf graag over
wilde nemen.”

tegenwoordig al van jongs af aan. Dat gaat spelenderwijs. Onze kleinkinderen zijn vaak met ons mee
geweest.”
Was je een beetje een buitenbeentje?
“Ik denk wel dat ze mij zo zagen. Ik was nogal vooruitstrevend. Dat komt omdat ik veel jongelui om mij heen
had. Die kwamen in het weekend hier werken en als ik
op zaterdag met ze afrekende, waren we soms wel met
twaalf man; ze zaten op de trap, we trokken alle stoelen
erbij en dronken een biertje met zijn allen. Dat was
beregezellig. Die jongens ken ik nog allemaal, er is altijd
een binding gebleven.”
Je hebt denk ik wel veel zien veranderen in al die jaren?
“Zeker, en er zijn natuurlijk mensen die daar over
klagen, maar je houdt het niet tegen en ik zeg altijd: je
mag blij zijn dát het verandert. De Uiterweg kende
voornamelijk kleine zelfstandige kwekers. Bedrijven
met veel water eromheen en dat was een grote
aantrekkingskracht voor mensen die van watersport
houden en een botenhuis zochten. Zo is er bij veel
kwekers toch geld in het laatje gekomen. En dat is
goed. De seringenteelt had ook weinig
toekomstperspectief.”
Waren er ook veel activiteiten naast het werk?
“Ik heb allerlei sporten beoefend: skiën, waterpolo,
squashen, hardlopen en tennis, van alles gedaan. Ook
veel gefietst, twee keer per week de Poel rond of de
Brasem en samen met Magriet heb ik fietstochten
gemaakt door heel Europa. Met de kinderen en kleinkinderen zijn we vaak op wintersport geweest. Mooie
tijden. Ik ben ook sportmasseur geweest voor de wielrennersbond. Dat werd mij ook als baan aangeboden.
Maar toen moest ik de keuze maken tussen de kwekerij
of de sportmassage.”
Spijt gehad van je keuze?
“Nee, niet echt. Ik weet niet wat er dan allemaal op mijn
pad was gekomen.”
Op wie wil jij de schijnwerper richten Jaap?
“Op Michiel Pos, ik ben benieuwd hoe hij het ervaren
heeft om het bedrijf van mij over te nemen.”

Hoe was het om van kweker de stap te
zetten naar een hoveniersbedrijf?
“Iedereen verklaarde me in die tijd voor
gek. De kwekers hier op de Uiterweg
waren nogal behoudend en dat ik ook
nog op wintersport ging vonden ze helemaal raar. Veel te gevaarlijk, te groot risico
om iets te breken. Maar ik had geen zin
om te wachten tot ik 70 was, of klaar met
werken, zoals mij werd aangeraden. Dat
was me veel te laat. Ik was 38 toen ik voor
het eerst ging skiën en dat is al redelijk
oud om het te leren. Kinderen leren het

Hans van Ree nieuwe CEO van
Bloom, Green Partners en Greenex
Aalsmeer - Sinds begin 2020 zijn
drie specialisten op het gebied van
de retail belevering van bloemen,
boeketten en planten, Bloom, Green
Partners en Greenex, intensiever
gaan samenwerken. De genoemde
bedrijven, allen onderdeel van
Dutch Flower Group, focussen zich
met dedicated accountteams op
een geselecteerd aantal grootschalige retailers in Europa en organiseren zich middels deze samenwer-

king effectiever en nog efficiënter
naar de toekomst. Inmiddels zijn de
back-office activiteiten geïntegreerd
onder de overkoepelende naam The
Floral Connection en komt in de
volgende fase de nadruk te liggen
op operationeel en commercieel
gebied. Om deze fase vorm te
geven is besloten om per 1 april
aanstaande Hans van Ree, momenteel CCO, aan te stellen als CEO. Met
Sjors van Gemert, die momenteel
deze rol vervult, is in goed overleg
besloten dat hij zijn loopbaan
buiten de organisatie gaat
voortzetten.
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Van links naar rechts: Hailey, Kaya, Sam, Sienna, Sjors en Philly.

Dance Improvement scoort
weer bij digitale wedstrijd
Door Nicôle van der Meer
Aalsmeer - Voor een nieuwe, digitale
danswedstrijd hadden de jonge
dansers van Dance Improvement
hun filmpjes weer opgenomen en
ingestuurd. De dansers mochten op
deze manier hun moves showen aan

de professionele juryleden. De danswedstrijden van Dance Competitions
zijn voor de beginnende en de
gevorderde dansers, zowel voor
Solo’s en Duo’s en Crews, in verschillende categorieën en dansstijlen.
Doel van deze competitie is om deel
te mogen nemen aan hun Neder-

Linksbuiten Nina knalt de bal in het vijandelijk doelgebied en scoorde zeer fraai de
4-1 voor de 17-1 meiden. Foto: Ruud Meijer

FCA MO17-1 tegen MO15-1: Heerlijk
om weer te kunnen voetballen
Door Ruud Meijer
Aalsmeer - Na een week sneeuw en
flinke vorst, waren zaterdag 20
februari de voetbalvelden alweer
groen. Het bestuur van FCA had
meteen een programma voor haar
jeugdleden in elkaar gedraaid. Om
12.00 uur begon op veld 1 de onder-

linge wedstrijd tussen MO17-1 tegen
MO15-1.
In de eerste helft was het krachtverschil nauwelijks merkbaar. De
meiden 17-1 waren wel meer in de
aanval, maar scoorden uiteindelijk
maar twee keer. In de 16e minuut
was het aanvalster Danique die de
15-1 keeper Caroline verschalkte: 1-0

landse Kampioenschappen 2021.
Voor de kwalificatie van dit NK zijn
ranking punten noodzakelijk. Voor
de organisatie staat vooral centraal
dat dansers hun dansplezier laten
zien. Nu nog even digitaal, maar
straks hopelijk ook weer live en op
een groot podium.
Voor Dance Improvement deden
Milou en Nathalie mee in de categorie Duo’s en behaalden de eerste
plaats. In de categorie Crews namen
twee teams van Dance Improvement
deel. ‘Turbulance’ met Hailey, Kaya,
Sam, Sienna, Sjors en Philly eindigde
op de tweede plaats. Ook ‘Another
DImension’ moest één team voor zich
laten gaan, eveneens een zilveren
medaille. Dit team bestaat uit Amber,
Laisa, Dewi, Felicia, Floortje, Milou,
Sienna, Nathalie en Robin.
Uiteindelijk weer blije dansers die
vanuit hun thuissituatie gespannen
moesten wachten op de beoordeling
van de professionele en kritische jury.
De dansers van Dance Improvement
hebben naast podiumplaatsen bij
deze wedstrijd ook mooie punten
verdiend voor mogelijke deelname
aan het aanstaande NK.

Handbal: Strijd om landstitel
bij heren wordt in maart hervat
Aalsmeer – De strijd om de landstitel bij de heren gaat door. De HandbalNL League wordt vanaf het weekend van 6 en 7 maart hervat. Vijf
ploegen gaan uitmaken wie zich aan het einde van het seizoen landskampioen mag noemen. Quintus is als zesde ploeg toegelaten tot de HandbalNL League en speelt mee buiten mededinging.
Vanaf begin september zijn er vijf speelronden gespeeld, voordat aangescherpte coronamaatregelen ervoor zorgde dat de competitie werd stil
gelegd. In goed overleg met de clubs is besloten de competitie nu te
hervatten. De teams zullen veelvuldig getest worden en handelen
volgens protocol topsport competities van NOC*NSF. De opzet voor de
competitie is aangepast. Er wordt in totaal anderhalve competitie
gespeeld. Alle teams spelen drie keer tegen elkaar, wat inhoudt dat er nu
nog tien speelrondes op het programma staan. De twee beste ploegen
gaan in de ‘Best of Three’ (BOT) uitmaken wie de schaal omhoog mag
houden. De zes Nederlandse verenigingen die deelnemen aan de HandbalNL League zijn: JD Techniek/Hurry Up, Kembit-Lions, Kras Volendam,
Green Park Aalsmeer, Herpertz/ Bevo HC en HV Quintus.
Aalsmeer tegen Lions
In de eerstvolgende ronde van de HandbalNL League ontvangt KembitLions op zaterdag 6 maart om 16.30 uur de formatie van Green Park Aalsmeer. Herpertz/Bevo HC speelt dezelfde avond om 19.00 uur tegen HV
Quintus. Zondag 7 maart sluiten Kras Volendam en JD Techniek/Hurry Up
de speelronde af. Om 14.30 uur klinkt het beginsignaal in Volendam.
Alle wedstrijden in de HandbalNL League zijn live te zien via www.handbalnl.tv. Het volledige programma van de competitie wordt gepubliceerd
in de HandbalNL app en op de website www.handbal.nl.

en in de 28e minuut was het
aanvalster Eva die met een daverende knal het 15-1 net liet bollen:
2-0. Verdedigden de 15-1 meiden de
eerste helft zo goed, of verprutste de
17-1 meiden zoveel kansen? Het
laatste was het geval. In de rust gaf
leider Dave zijn 17-1 meiden goede
tips voor de tweede helft, dat resulteerde al in de vijfde minuut in de
3-0, gescoord door Bloem. Twee
minuten later overrompelden de 15
-1 meiden de 17-1 verdediging en
aanvoerster Lieke scoorde zeer fraai
3-1. Het positie spel van de 17-1
meiden werd steeds beter en goals
konden dan ook niet uitblijven. Weer
twee minuten later was het linksbuiten Nina die goed doorzette en
de 15-1 keeper Caroline geen schijn
van kans gaf: 4-1. Nu werd de 15-1
verdediging keer op keer uitgespeeld
en prachtige doelpunten vielen snel
achter elkaar. In de twaalfde minuut
scoorde Ilonka 5-1. In de 25e minuut
Eva 6-1 en het was Anna die de
laatste twee beauty vol treffers voor
haar rekening nam: 7-1 en 8-1.
Ondanks het verlies vonden de
meiden 15-1 het heerlijk om weer te
kunnen voetballen en daar gaat het
tenslotte om.

Aalsmeer - Vooralsnog gaat er in
seizoen 2020-2021 geen BeNeLeague competitie plaatsvinden. Na
overleg tussen de nationale handbalfederaties en de BeNe-League organisatie wordt afgezien van een
herstart van deze handbalcompetitie
tussen topteams uit België (6) en
Nederland (5). De gezondheidscrisis
en verschillen in COVID-19 maatregelen per land maken de grensoverschrijdende competitie op dit
moment onmogelijk. De federaties
geven daarom de voorkeur aan het
spelen van de eigen nationale
competitie. De BeNe-League organisatie zal eind maart nog wel onderzoeken of een alternatieve BeNeLeague activiteit te realiseren is. “De
gezondheidscrisis en de gesprekken
met alle stakeholders hebben ons
doen besluiten om dit jaar af te zien
van de BeNe-League en ons vizier op
volgend seizoen te richten. Mocht de
situatie zich drastisch verbeteren,

dan bekijken we de mogelijkheid van
een alternatieve BeNe-League vorm”,
zegt Michel Kranzen, voorzitter van
de Raad van Toezicht. “Het feit dat de
nationale competities wel kunnen
worden opgestart is positief voor de
handbalsport. We gaan de komende
tijd gebruiken om samen met alle
deelnemende clubs voorbereidingen
te treffen om in het najaar weer positief te starten met een volledig nieuw
seizoen van de BeNe-League”, aldus
Gesinus Huistra, manager van de
BeNe-League.
Aan de BeNe-League competitie
nemen de beste vijf Nederlandse
teams deel: Kembit Lions uit Geleen,
Herpertz Bevo HC uit Panningen,
Hurry-Up uit Zwartemeer, Kras
Volendam en Green Park Aalsmeer
met coach Bert Bouwer. België wordt
vertegenwoordigd door: HC Atomix,
HC Tongeren, Hubo Initia Hasselt, HC
Visé, Sporting Pelt en (huidig
kampioen) Achilles Bocholt.

hele land de dooi toe. IJsclub de
Blauwe Beugel, al bijna 100 jaar
actief, geeft op zaterdagmorgen in
Haarlem schaatslessen voor de jeugd
van 6 tot en met 12 jaar. Vanaf begin

oktober tot en met maart leren de
kinderen in vier groepen onder
leiding van KNSB gecertificeerde en
zeer gemotiveerde trainers spelenderwijs de grondbeginselen van het

schaatsen. In alle groepen kunnen ze
vervolgens doorstromen naar de
schaatstrainingsgroep. Interesse? Kijk
dan op www.ijsclubdeblauwebeugel.
nl

Geen herstart BeNe-League
handbalcompetitie

Schaatsjeugd de Blauwe Beugel
actief op natuurijsbaan
Rijsenhout - Tijdens het Valentijns
weekend waren de weergoden de
ijsliefhebbers goed gezind. Na eerst
een ouderwets pak sneeuw kreeg
koning winter grip op Nederland en
dan begint het bij de meeste schaatsliefhebbers te kriebelen. Zo ook bij de
ijsmeester en bestuursleden van
IJsclub de Blauwe Beugel uit Rijsenhout. Na twee extra ingelaste vergaderingen ging op vrijdag 12 februari
de natuurijsbaan open, helaas in
verband met de beperking van de
coronamaatregelen in eerste
instantie alleen voor de jeugd, maar
dan ook vrije toegang voor het
gehele dorp. De jeugd kon vrij
schaatsen op een door vrijwilligers
van sneeuw vrijgemaakt ijsbaan. Voor
de zaterdagmorgen jeugdschaatsers,
die elke zaterdag op de Kennemerijs-

baan in Haarlem trainen, was er een
training op zaterdagmorgen ingepland op de natuurijsbaan in Rijsenhout aan het Konnetlaantje. Om 8.30
bij -8 graden bij een opkomende zon
is wel wat anders dan op een half
overdekte baan zonder wind en
koude. Tevens was de jeugd van de
schaatstrainingsgroep hierbij aangeschoven en zo reden er 40 kinderen
op een door de ijsmeester perfect
geprepareerde ijsvloer. Na anderhalf
uur trainen werd deze afgesloten met
een welverdiende koek en zopie. Ook
werd er nog na afloop op het ijs een
leuke foto geschoten van de deelnemers met een banner van Langhout
Beton, al meer dan 40 jaar de vaste
sponsor van ijsclub de Blauwe
Beugel. Het ijsplezier duurde tot en
met zondagmiddag, toen sloeg in het

22 NIEUWS

inderegio.nl • 25 februari 2021

Vernieuwde Bamboebrug in het
Amsterdamse Bos in gebruik

Provincie onderzoekt technieken
voor ‘slimme’ stoplichten fietsers
Amstelland - De provincie
Noord-Holland test op de kruising
van de N201 met de Cruquiusdijk
in Haarlemmermeer slimme technieken om fietsers en groepen
fietsers automatisch te kunnen
tellen en herkennen. Dat gebeurt
onder andere met slimme camera’s en apps die communiceren
met het intelligente verkeerslicht.
De provincie onderzoekt of deze
technieken ervoor kunnen zorgen
dat fietsers in de toekomst sneller
groen kunnen krijgen bij het
verkeerslicht. De proef start op 15
februari 2021. Gedeputeerde
mobiliteit en bereikbaarheid
Jeroen Olthof: “Als we fietsers
eerder aan zien komen, kunnen
we ze op het juiste moment
groen licht geven. Dit is een heel
mooi voorbeeld hoe slimme technieken helpen om fietsen aangenamer en comfortabeler te
maken. En meer mensen op de
fiets is niet alleen goed voor hun
gezondheid, maar ook beter voor
de bereikbaarheid en het milieu.”
Proef met camera’s
Met deze proef vergelijkt de
provincie verschillende mogelijkheden om fietsers beter en eerder
te kunnen herkennen. Dat
gebeurt met slimme camera’s,
apps en met een speciaal kastje
op de fiets die de positie door
kunnen geven aan het slimme
verkeerslicht. Om de proef uit te
kunnen voeren hangen er vanaf
15 februari, twee maanden lang
camera’s op de kruising N201

(Kruisweg/Cruquiusweg) met de
Cruquiusdijk. Er is voor deze testlocatie gekozen omdat er slimme
verkeerslichten staan én er veel
groepen fietsers oversteken. Met
dit onderzoek kijkt de provincie
niet alleen naar de mogelijkheden en effecten voor fietsers,
maar ook naar de kosten en het
beheer ervan. De resultaten zijn
naar verwachting in de zomer van
dit jaar bekend. De fietsproef is
klaar voordat de werkzaamheden
aan de naastgelegen Cruquiusbrug starten (2022-2023), waarbij
de provincie ook een fietsonderdoorgang aanlegt zodat fietsers
de N201 niet meer hoeven over te
steken.
Nieuwe technieken
Tijdens de proef communiceert
het slimme verkeerslicht met
slimme camera’s langs de weg,
apps op telefoons van testrijders
of met een ingebouwd kastje in
de fiets. De camera’s, apps en
kastjes geven de locatie, richting
en de snelheden van de fietsers
door, waardoor het verkeerslicht
weet dat er fietsers aankomen die
willen oversteken. Als de communicatie tussen het verkeerslicht en
de camera’s, apps en/of kastje
goed werkt springt het verkeerslicht hierdoor eerder op groen.
Privacy
De provincie Noord-Holland kijkt
bij het uitvoeren van dit soort
(Smart Mobility) projecten altijd
nauwkeurig naar de consequen-

Oudere inwoners slachtoffer
van babbeltrucs aan huis
Uithoorn - Sinds half januari tot
heden zijn diverse ouderen in de
gemeente het slachtoffer geworden
van babbeltrucs aan huis. Zo is een
87-jarige inwoonster opgelicht door
twee heren die aanboden haar tapijt
te reinigen. Na het schoonmaken
werd de vrouw gedwongen een veel
hoger bedrag te betalen dan in eerste
instantie afgesproken was. Het was
zogenaamd veel meer werk geweest.
Een 90-jarige inwoonster kreeg
bezoek van twee mannen die zeiden
van een verwarmingsbedrijf te zijn.
De ketel moest hoognodig nagekeken worden. De inwoonster, die
een vast contract heeft met een
lokaal bedrijf, trapte er niet en heeft

de twee weggestuurd. Op 26 januari
werd aangebeld bij een eveneens
oudere inwoner door twee zogenaamde monteurs. Zij kwamen de
waterleiding en het dak controleren.
De mannen zijn even binnen
geweest, maar de bewoner
vertrouwde het toch niet en heeft ze
weggestuurd. De bewoner trof hierna
een wandmeubel open aan, maar
mist vooralsnog geen goederen. Op 5
februari stond rond half vier ‘s
middags de Thuishulp voor de deur
van een oudere inwoonster. De
medewerkster zei het huis schoon te
komen maken en liep direct door
naar de keuken. Ze had pech, de
bewoonster had net die ochtend

ties voor de verkeersveiligheid, de
privacy en cybersecurity.
Uitgangspunt daarbij is dat niet
meer gegevens verwerkt worden
dan strikt noodzakelijk. Tijdens
deze proef identificeren de camera’s de passerende fietsers niet,
maar zetten het om in anonieme
data (een willekeurig nummer).
Hierdoor is alleen het aantal fietsers, de locatie, richting en snelheid bekend. Deze gegevens
worden tijdelijk opgeslagen in
een database en na controle
direct verwijderd. De proef wordt
samen met (camera)leverancier
ViNotion uitgevoerd. Met hen is
een overeenkomst afgesloten om
de privacy van weggebruikers te
borgen. De privacyverklaring van
de provincie staat op de website.
Slim, schoon en veilig reizen
De provincie Noord-Holland
werkt aan slim, schoon en veilig
reizen in Noord-Holland. Dat doet
de provincie onder andere door
Smart Mobility-maatregelen te
onderzoeken en in te zetten. De
fietsproef bij de N201 is daar een
mooi voorbeeld van. Met vragen
kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met
het servicepunt van de provincie
via telefoonnummer: 0800
0200600 (gratis) of per mail:
servicepunt@noord-holland.nl.
De werkzaamheden, onderzoeken en testen op het gebied
van Smart Mobility zijn ook te
volgen op de website van de
provincie Noord-Holland.

hulp gehad van de echte Thuishulp.
Op 10 februari nog een babbeltruc
van zogenaamd de Thuishulp. Twee
vrouwen boden een bewoner van het
Amstelplein een massage aan. Hun
aanbod werd niet geloofd en de
dames, tussen de 30 en 40 jaar oud,
zijn weggestuurd. De dames spraken
gebrekkig Nederlands en Engels. De
een had lang blond haar en een slank
postuur. Haar collega had donker
(zwart) haar en een fors postuur. De
meeste van de babbeltrucs zijn
gepleegd in de middag. De politie
raadt aan vooral niet in zee te gaan
met verkopers, reparateurs en ongevraagde hulp aan huis. Koop lokaal
en maak lokaal afspraken. Slachtoffer
geworden van een (gelukte of liever
mislukte) babbeltruc? Meld het bij de
politie, er loopt een onderzoek. Bel
0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

Amstelland – Vrijdag 19 februari
openden wethouders Floor Gordon
(Amstelveen) en Laurens Ivens
(Amsterdam) de vernieuwde Bamboebrug die toegang geeft tot het Bloesempark in het Amsterdamse Bos.
Volgens beide wethouders (openbare
ruimte, groen) staat de opening
symbool voor meer samenwerking
tussen Amsterdam en Amstelveen in
het Amsterdamse Bos dat beide
gemeenten met elkaar verbindt. De
175 meter lange voetbrug, die in 2000
werd aangelegd, was het eerste
bamboe bouwwerk van Nederland.
De brugleuningen bleken helaas niet
bestand tegen het Nederlandse
klimaat. Na de renovatie, waarbij de

brugleuningen werden vernieuwd, is
de brug klaar voor gebruik. De staanders van de nieuwe leuningen zijn
ontworpen in de vorm van een draak,
passend bij het Japanse karakter van
het Bloesempark, dat de brug ontsluit.
Op de vernieuwde brug, die is
gemaakt van bamboe en composiet,
is een aantal zitjes toegevoegd zodat
bezoekers van de omgeving kunnen
genieten. De vernieuwing van de
brug is naast de financiële bijdragen
van Amsterdam en Amstelveen mede
mogelijk gemaakt dankzij een
bijdrage van Rijkswaterstaat aan
Amsterdam ter compensatie van het
werk aan de A9 in het Amsterdamse
Bos.

Wethouders Gordon en Ivens openen de Bamboebrug. Foto: Marco Keyzer

Workshops en Zoom-sessies op
internationale vrouwendag(en)
Amstelland - Op zondag 7 en
maandag 8 maart zwermen Amstellandse vrouweninitiatieven, workshops
en Zoom-sessies over het wereldwijde
web. Allemaal in het kader van Internationale Vrouwendag 2021. Iedereen
kan meedoen aan de digitale workshops en lezingen, het leuke is dat
mensen van verre ook mee kunnen
doen: Hoe Internationaal kan de vrouwendag zijn? Een experiment dat bij
succes een mooi vervolg kan hebben!
De activiteiten zijn verdeeld over twee
dagen: Zondag 7 maart start het
programma al met een serie Zoomsessies rond moeder aarde. Maandag 8
maart kunnen vrouwen acht Zoomsessies volgen, ieder met een eigen
visie op hoe je als vrouw meer invloed
op je omgeving kan hebben.
‘Moeder aarde’
Zondag vindt het online-programma
plaats van het nieuwe vrouwennetwerk Green Wide Web. Rond het
thema ‘Moeder aarde’ zijn vier opeenvolgende workshops. Conchita
Willems bijt het spits af met van 12.30
tot 13.30 uur: Boommeditatie: think2global@gmail.com. Daarna van 13.30
tot 14.30 uur een workshop schrijven
door Amanda ten Cate:
mandyme1984@gmail.com.
Jacqueline Quarles van Ufford neemt
belangstellenden van 14.30 tot 15.30
uur mee naar de Amstelveense veengronden: jrvquarles@gmail.com. En
Tess Doucet sluit van 15.45 tot 16.15
uur af met: Hoe zet je een kringloopapp op: tesselster@gmail.com. Het is
mogelijk één onderdeel te volgen,
maar ook om aan de hele serie mee te
doen. Green Wide Web, bestaat inmiddels uit tien vrouwen en wil graag
groeien. Doe mee, laat je inspireren en
sluit je aan!

Power-blok
Op maandag 8 maart, internationale
Vrouwendag, wordt een ‘power-blok’
aangeboden en kunnen vrouwen digitaal met elkaar in contact komen rond
de thema’s hoofd, hart en lijf. Het
eerste programmaonderdeel begint
om twaalf uur, het laatste sluit af rond
acht uur ’s avonds. Maak kennis en
ervaar het werk van een Lifestyle
therapeut, een kickboks-instructrice,
een maatschappelijk werker, een politica, een powervrouw die je aan het
bewegen zet met buurtgenoten, de
impact van je stem en een coach die al
veel Amstelveense ondernemers heeft
weten te inspireren. Meedoen is gratis
en eenvoudig. Stuur een mail naar
degene wiens presentatie je wilt
volgen en op 7 of 8 maart ontvang je
van die persoon een uur van tevoren
een uitnodiging aan de Zoom-sessie.
Maak je keuze(s) en meld je aan via het
bij de activiteit vermelde emailadres.
En er is nog meer te doen! Kijk voor
meer info en het hele programma op
www.participe-amstelland.nu/internationalevrouwendag en volg Vrouwen
in Amstelland op Facebook.

