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Bloemrijke en historische namen
voor park langs Machineweg
Aalsmeer - Vorige week nodigde de gemeente inwoners uit om een naam
te verzinnen voor het nieuw te realiseren park langs de Machineweg.
Vorig jaar eind oktober heeft de gemeenteraad een definitief besluit
genomen en nu kan, dankzij het beschikbaar stellen van 1,3 miljoen euro
door Stichting Leefomgeving Schiphol, invulling gegeven worden aan
deze brede strook groen, waarbij ook de buitenruimte van sporthal De
Bloemhof wordt betrokken.
De rommelige, betonnen parkeerplaats gaat veranderen in een multiveld met twee beach-handbalvelden
en een jeu-de-boulesbaan. 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
steiger aangelegd. Verder komen er
op verzoek van omwonenden veel
bloeiende planten. Ter hoogte van
het historische ketelhuis wordt een
nieuwe brug aangelegd om de
toegankelijkheid van het park vanaf
de Machineweg te vergroten. Het is
de bedoeling dat de werkzaamheden
nog dit jaar starten en uiterlijk 2022
gereed zijn. Inmiddels hebben al
bijna vijftig inwoners een naam
bedacht voor het nieuwe park.
Doelend op de ligging en typerend
voor Aalsmeer-Oost worden Oosteinderpark, Park Farregat (Farrehof ), het
Rooie dorp Park, Plan Blom en Bloemenlustpark genoemd. Ook worden

linken gelegd met de sporthal en de
sportvoorzieningen die gaan komen.
“Een duidelijk verhaal. Bloemhofpark.
De Bloemhof staat om zijn (top)
sportcultuur bekend en dat wordt
doorgetrokken in het park met attributen en toestellen”, aldus Nils
Dekker.
Tuinbouw en gemaal
Ook wordt ingehaakt op de tuinbouwcultuur van Aalsmeer met
namen als Baccara Park, het Rozenpark, Aardbeienpark, Anjer Park,
Kwekerspark en Turfstekerspark.
Tevens worden namen gegeven die
terugblikken op de historie van het
gebied, zoals Park het Gemaal (het
gemaal heeft de Noorderlegmeer
drooggemalen), het Rutgers van
Rozenburgpark (was in 1865 de
stichter van de Oosteinderpoelpolder
en is tot op heden nergens
vernoemd in Aalsmeer) en Wiebe
Koopstra Park (de laatste man die het
gemaal aan het einde van de machinetocht bediende en aldaar
woonde). Als het park daadwerkelijk

naar een persoon vernoemd gaat
worden valt het Melkboer Janmaatplantsoen direct op tussen alle inzendingen. “Melkboer Janmaat bezorgde
tientallen jaren melk aan huis in Aalsmeer-Oost”, verklaart inzender Dick
Piet deze naam. Uiteraard zijn er ook
praktische bedenkers: “Greenpark.
Zou geen betere naam kunnen
bedenken”, schrijft Karin Eveleens. En:
“Machinepark. Het park heeft in de
volksmond al een naam, omdat het
aan de Machineweg ligt. Ook al geef
je het een andere naam, inwoners
zullen de al ingesleten naam, Machinepark, blijven gebruiken”, plaatst
Jaap Overbeek. Het Machinepark is
overigens meerdere malen
genoemd. Een uitblinker tot slot is
het Hyperloop park. “Hyperloop staat
voor verplaatsen en een stap in de
richting van de toekomst. Dat wil
Aalsmeer ook zijn, een toekomst- en
milieugerichte moderne gemeente”,
aldus de uitleg van bedenker W.S.
van der Heijde.
Ook een naamsuggestie voor het
nieuwe park? Laat het weten via
participatie.aalsmeer.nl. Inzenden
kan tot 22 maart. Na deze datum
wordt een top 5 selectie gemaakt en
kunnen inwoners hun voorkeur
kenbaar tussen 5 en 13 april. De
parknaam met de meeste stemmen
wint uiteindelijk. De officiële bekendmaking is tussen half en eind april.

Brand in woning in Oude Meer
Oude Meer - Dinsdag 2 maart
omstreeks half zeven in de ochtend is
op de Schipholdijk in Oude Meer brand
uitgebroken in een woning. De brand
woedde op de zolderverdieping. De
brandweer kwam met meerdere voertuigen ter plaatse en is enige tijd bezig
geweest met blussen. Omstreeks half

acht was de brand onder controle. Hoe
de brand is ontstaan is niet duidelijk. Er
wordt onderzoek gedaan. De bewoners wisten zichzelf in veiligheid te
brengen. Ze zijn uit voorzorg door
ambulancepersoneel nagekeken. Een
bezoek aan het ziekenhuis bleek
gelukkig niet nodig.
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Platanen bij Zuiderkerk gekapt
Aalsmeer - Afgelopen maandag 1
maart zijn vier van de totaal acht
platanen gekapt bij de Zuiderkerk in
de Hortensialaan. De bomen zijn
weggehaald om het plan van
projectontwikkelaar Tupla ten
uitvoer te kunnen brengen. Naast en
achter de Zuiderkerk gaan 52 appartementen voor ouderen gebouwd
worden. De vier platanen voor de
‘hoofdingang’ van de kerk zijn
gelukkkig gespaard gebleven. Er was

vergunning aangevraagd om ook
deze te verwijderen, maar hier is
succesvol bezwaar tegen gemaakt
door enkele omwonenden. Het
fraaie, monumentale viertal krijgt na
de uitvoering van het nieuwbouwproject groene versterking. Ontwikkelaar Tupla heeft aangegeven na de
realisatie het terrein rond de appartementen op te zullen luisteren met
een groene aankleding, inclusief
enkele bomen.
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Buitenlift raadhuis
buiten gebruik
Aalsmeer - De buitenlift van het
raadhuis is vandaag, donderdag 4, en
morgen, vrijdag 5 maart, vanwege
noodzakelijke werkzaamheden
buiten gebruik. Het raadhuis is
daarom op deze dagen voor bezoekers die slecht ter been zijn niet of
slecht bereikbaar. Houd hier rekening
mee als u een afspraak op het raadhuis heeft. In verband met het coronavirus is bezoek alleen mogelijk na
een telefonische afspraak via 0297387575. Kijk voor meer informatie op
de website van de gemeente:
www.aalsmeer.nl.

Rijsenhout - In het grasperkje aan de
Hoogvlietkade in Rijsenhout was
vorige week een stellage om een
oude kale boom geplaatst. Menigeen
vroeg zich nieuwsgierig af waarom.
Het antwoord kwam toen boomzaagkunstenaar Albert Broekman
arriveerde en met een motorzaag de
top van de boom begon te
bewerken. Hiermee trok de kunstenaar veel bekijks. Veel toeschouwers
kwamen langs om het kunstwerk in
wording te bewonderen. In een paar
dagen wist Albert Broekman de top
van de boom om te toveren in een
prachtige arend. Het resultaat is een
kijkje zeker waard! In de Haarlemmermeer is Albert Broekman overigens geen onbekende. De boomzaagkunstenaar heeft al diverse
kunstwerken uit bomen gezaagd.
Onder andere aan de Geniedijk in
Hoofddorp zijn kunstwerken van
Albert te bewonderen, een uil, een
ijsvogel en een molen. De boomzaagkunstenaar uit Stadskanaal zou
overigens eerder aan de slag gaan in
Rijsenhout en vervolgens in Nieuw-

Vennep (bij de Hoofdvaart komt een
bos tulpen), maar raakte vorig jaar
gewond aan twee vingertoppen
door een haperende kettingrem
tijdens het klussen thuis. Inmiddels is
Albert hier voldoende van hersteld
en heeft hij zijn kettingzaag weer ter
genomen.

Houten arend door boomkunstenaar
Albert Broekman. Foto: Ruud Meijer

Hartstichting zoekt collectanten
Kudelstaart - Iedereen kan iets
doen! Van 11 tot en met 17 april
vindt de jaarlijkse collecteweek van
de Hartstichting plaats. Om deze
week tot een succes te maken, is de
Hartstichting op zoek naar zoveel
mogelijk collectanten. Tijdens de
collecteweek halen de collectanten
geld op voor onderzoek naar hart- en
vaatziekten.
“We hebben in 55 jaar al veel bereikt,
maar we zijn er nog niet. Met het oog
op het groeiend aantal hart- en vaatpatiënten is het noodzakelijk dat wij
hart- en vaatziekten vroeger kunnen
herkennen en opsporen én beter
kunnen behandelen. Want iedereen
heeft recht op een gezond hart. Een
hart waarmee je alles uit het leven
haalt, dat je kracht geeft om te
groeien, te leven en lief te hebben”,
aldus de Hartstichting.

Ophalen oud papier
start om 17.30 uur!
Kudelstaart - Aanstaande vrijdag
5 maart begint het ophalen van het
oude papier in Kudelstaart om 17.30
uur. Dit in verband met de ingestelde
avondklok. Dus zet uw container op
tijd aan de weg deze avond. Mocht
het niet lukken om voor half negen ‘s
avonds al het papier op te halen
gaan de vrijwilligers op zaterdagochtend verder met het inzamelen, dus
laat uw volle container dan gewoon
staan. SV Omnia 2000 haalt met zes
grote kraakwagens van de firma
Nijssen uit Nieuw-Vennep deze
avond het oude papier op. Gaarne de
papiercontainers of dozen papier op
tijd plaatsen op de plaats waar ook
de vuilcontainers verzameld dienen
te worden. Met de opbrengst van het
oude papier steunt de Stichting
Supporting Kudelstaart financieel
alle Kudelstaartse verenigingen en
instellingen. Dus, verzamel het
papier (geen melk- en frisdrankpakken) voor de eerste vrijdagavond
van de maand. Kijk voor alle datums,
nieuws of een aanvraag voor een
financiële bijdrage op Facebook of
ga naar www.stichtingsupportingkudelstaart.nl

Paar uurtjes in eigen wijk
“Toen ik een oproep zag voor collectanten in mijn wijk, dacht ik gelijk
‘waarom niet’. Het kost me maar een
paar uurtjes en ik kan er iets goeds
mee doen. Ik kende niemand met
hartproblemen, maar het werk van
de Hartstichting sprak me aan”, zegt
de 30-jarige Gwendy. Zij wist toen
nog niet dat zij een jaar later zelf een
hartoperatie zou ondergaan. Ook na
haar hartoperatie is Gwendy blijven
collecteren voor de Hartstichting.
Meedoen is makkelijk! Je loopt in je
eigen wijk, en het duurt maar twee
uurtjes. Geïnteresseerden uit Kudelstaart kunnen zich aanmelden bij
Ans van Berkel via: fvb@caiway.nl of
neem telefonisch contact op via:
06-49914731 Aanmelden kan ook via
www.hartstichting.nl/wordcollectant
en via 070-3155695.

VERMIST
Waar is Wodan?
Kudelstaart - Sinds afgelopen
donderdag 25 februari wordt de
leuke, vrolijke en ondeugende
Wodan vermist vanaf de Brasemstraat. Wodan is een kleine zwart
witte kater met witte pootjes en
een opvallend zwart vlekje op
zijn neus. Wodan is tien
maanden oud en niet schuw.
Gecastreerd en gechipt. Zijn
baasjes en zijn broertje missen
hem enorm! Kijken jullie mee?
Neem voor meer informatie
contact op via 06-11014926 of
via 06-50201096.

KERKDIENSTEN
ZONDAG 7 MAART

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Diensten in Oosterkerk, Oosteinderweg 269. Zondag 16u. dienst
met Marjolijn Vrees. 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. Markus en 16.30u. met ds.
A.J. van der Toorn. Woensdag
10 maart 19.30u. Biddag met
ds. J. Groenleer.
Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 751, Rijsenhout.
Zondag dienst om 10u. met
ds. J.A.C. Weij.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u.
Dienst met ds. Paul F. Thimm via
dgaalsmeer.nl. Collecte: MWCcorona taskforce.
Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag
diensten om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Aalsmeer
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.
Zondag 10u. ZWO-dienst met
ds. C. Berbee-Bakhuis. Te volgen
via http://pgaalsmeer.nl/
kerkdienstgemist.
Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag
10u. dienst met ds. G.H. de
Ruiter, Aalsmeer. Organist:
Rogier Postma. Woensdag 10
maart 19.30u. Biddag met ds.
G.H. de Ruiter. Organist: Johan
v/d Zwaard. Aanmelden via
hervormdaalsmeer.nl.
- Oosterkerk, Oosteinderweg 269.
Zondag om 10u. School- en
kerkdienst met ds. M.J. Zandbergen. Biddag voor gewas en
arbeid. Aanmelden:
www.hervormdaalsmeer.nl.
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Zondag 10.30u. Samenkomst via
livestream. Info: www.leg.nl.
RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.
Reserveren verplicht. Zaterdag
17u. Viering o.l.v. parochianen in
Kloosterhof. Karmelkerk: Zondag
9.30u. Eucharistieviering m.m.v.

cantoren. Om 14u. Poolse dienst
met Andrzej. Woensdag 10
maart 19.15u. Passieronde in
Karmelkerk o.l.v. Marco. Maximaal 30 kerkplaatsen. Reserveren voor vieringen via
www.rkkerkaalsmeer.nl.
Reserveren Poolse dienst
verloopt via de Poolse Parochie.
Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag
Geen dienst. Online: YouTube
OKKN vieringen.
Roemeens-orthodoxe Parochie
- Zondag 9u. Utrenia en 10.30u.
Heilige Liturgie. Voorganger:
Father Ion. In tent achter de kerk.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat.
Zondag 10u. Online dienst via
www.kerkdienstgemist.nl. Voorganger: pastor A. Creemer uit
Kudelstaart.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. Dienst met de heer
A. Havenaar uit Utrecht.
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. Vooralsnog geen
bijeenkomsten i.v.m. avondklok.
Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag in
om de twee weken in Ontmoetingsruimte Ons Tweede Thuis,
Jasmijnstraat 33. Voorlopig
geannuleerd i.v.m. avondklok.
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.

Online mantelzorgcafé over
familierelaties en mantelzorg
Aalsmeer - Mantelzorg & Meer organiseert op donderdag 25 maart een
online mantelzorgcafé, speciaal voor
mantelzorgers uit Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouderkerk aan
de Amstel en Uithoorn. Zorgen voor je
ouders, dat doe je gewoon. Volgens
deskundigen een ingebakken loyaliteit,
maar gemakkelijk is het niet. De één
doet meer dan de ander, de één kan
meer dan de ander, de één doet het
beter dan de ander of de één doet het
anders dan de ander. Het kan ingrijpende gevolgen hebben voor de relatie
tussen broers en zussen wanneer ze
gaan zorgen voor een moeder of vader.
Oud zeer kan naar boven komen,
gevoelens van onmacht, jaloezie,
eenzaamheid, schuld en het verlangen
naar begrip. Bij mantelzorg is er veel te
leren over jezelf, de relatie met je broers
en zussen en de waarde van familie-

banden. Tijdens het online mantelzorgcafé zal gastspreker Annet Peetoom
geïnterviewd worden over haar boek
‘Blaren op de hiel’. In zestien verhalen,
met op de werkelijkheid gebaseerde
situaties, beschrijft zij de ingrijpende
gevolgen voor de relatie tussen broers
en zussen wanneer ze gaan zorgen
voor een moeder of vader. Daarnaast is
er gelegenheid om vragen te stellen en
geven twee mantelzorgconsulenten
informatie over de ondersteuning die
Mantelzorg & Meer kan bieden. Het
Mantelzorgcafé op 25 maart is van
19.30 tot 21.00 uur. Deelname is kosteloos. Er zijn maximaal 15 deelnemers.
Aanmelden kan voor 18 maart via
info@mantelzorgenmeer.nl of via
020-5127250 (vermeld bij aanmelding
naam, woonplaats en e-mail adres).
Deelnemers ontvangen voor aanvang
van het Mantelzorgcafé een zoom link.
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Jaren tachtig, politiek en dans
op Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 4
maart, is er weer een extra lange
‘Aalsmeer by Night’ op Radio Aalsmeer dat deze keer in het teken staat
van de jaren tachtig. Presentator
Meindert van der Zwaard draait vanaf
20.00 uur de leukste en opmerkelijkste muziek uit het tijdperk 1980 tot
1989. Welke artiesten en groepen
scoorden grote hits? ‘De plaat en z’n
verhaal’ met Bart van Leeuwen, ‘De
Tandenpoetsdansplaat’ en ‘Aalsmeer
Easy’ staan ook in het teken van de
muziek uit de Eighties. Andere vaste
onderdelen zoals de ‘De Reclameplaat’, ‘De Nederlandse Top 10’ en
‘Oud & Nieuw’, gaan even buiten dit
thema om, maar tijdens de rest van
de lange uitzending voert jaren
tachtig muziek de boventoon.
‘Aalsmeer by Night’ wordt iedere
donderdag uitgezonden van 22.00
tot 24.00 uur, maar deze week vanaf
20.00 uur. Volg ‘Aalsmeer by Night’
ook op Facebook.
Mariëlle in ‘Door de Mangel’
De coronamaatregelen zijn nog niet
dusdanig veranderd en dus worden
uitzendingen van de Aalsmeerse talkshow ‘Door de Mangel’ nog steeds
herhaald. Komende maandag 8
maart zal de 282e aflevering, die
eerder is uitgezonden op 27 januari
2020, te beluisteren zijn. In die uitzending was Mariëlle Buskermolen te
gast. De voorgaande gast Stella
Calvetti verwonderde zich erover dat
Mariëlle Buskermolen nog nooit
eerder was voorgedragen. Zij danst al
meer dan 30 jaar bij Omnia. “Mariëlle
zit vol met energie, creativiteit en
passie voor dans. Ik volg ook haar
Zumba-lessen en hoop van haar te
horen welke toekomstplannen zij
heeft”, aldus de total quality manager
bij Fiqas. Het antwoord op deze vraag
en nog veel meer, hoor je maandag 8
maart vanaf 19.00 uur.
Raadsleden bespreken politiek
‘Radio Aalsmeer Politiek’, kortweg

RAP, is het politieke achtergrondprogramma bij Radio Aalsmeer. In het
programma, dat gemaakt wordt door
politicoloog Erik Kreike en presentator Sem van Hest, wordt regelmatig
het debat gevoerd met vertegenwoordigers van de lokale partijen en
het college van burgemeester en
wethouders. Op woensdag 10 maart
om 19.00 uur ontvangen de programmamakers raadsleden via videobellen, waarvan zeker Dick Kuin van
Absoluut Aalsmeer deelnemer is.
Infrastructuur, Waterfront en Fort
Kudelstaart zullen ongetwijfeld aan
bod komen. Vragen voor de Aalsmeerse volksvertegenwoordiger(s)
kunnen gemaild worden naar sem@
radioaalsmeer.nl of tijdens de uitzending via telefoonnummer 0297325858. ‘Radio Aalsmeer Politiek’
wordt twee keer per maand op
woensdag uitgezonden tussen 19.00
en 20.00 uur.
Frequenties en 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 een leuke mix van
lokaal nieuws, een uitgebreide
agenda, het weerbericht, live beelden
vanaf de poel en (nostalgische) foto’s,
het komt allemaal voorbij. Te bekijken
via kanaal 12 van Caiway, kanaal 1389
van KPN/XS4ALL/Telfort of
radioaalsmeer.nl/tv.

AGENDA
TOT EN MET 31 MAART:

* Passieronde in Aalsmeerse
kerken. Iedere woensdag van
19.15 tot 19.45u. Zie: www.
kerkpleinaalsmeer.nl
DONDERDAG 4 MAART:

* Online raadsvergadering fracties en college. Te volgen via
livestream: www.aalsmeer.nl
Gertrude Hoogendoorn en Jacobine van den Hoek organiseren ‘Sprankel’.

Sprankel(end) boekenfeest met
bibliotheek Amstelland
Amstelland – Het Amstelveens
Boekenfeest en de Bibliotheek
Amstelland organiseren dit jaar maar
liefst drie evenementen onder de
naam ‘Sprankel’. “Met ‘Sprankel’ willen
we een bredere groep lezers
aanspreken dan we al doen”, aldus
Gertrude Hoogendoorn, manager
Programmering en Educatie bij de
Bibliotheek Amstelland. “Ouders van
schoolgaande kinderen weten ons te
vinden als het gaat om leesplezier
voor hun kinderen. Ook lezingen
door auteurs of over specifieke
thema’s trekken trouwe lezers aan,
net als het Poëziecafé dat we maandelijks organiseren. Maar we willen
ook mensen die niet zo snel de weg
naar de boekhandel of bieb weten te
vinden, verrassen met mooie activiteiten.” Jacobine van den Hoek,
mede-organisator: “Met ‘Sprankel’
laten we zien dat lezen sociaal kan
zijn, spannend en swingend”, vult
Jacobine aan. Op woensdag 10 maart
vanaf 19.30 uur spreken Loes
Wouterson en Tommie Niessen over
Kastanjehoven, waarin ervaringen
van een jonge man in de zorg

centraal staan. Niessen is landelijk
bekend door zijn blogs, boeken en
televisieoptredens en Wouterson is
actrice en auteur. De avond wordt
gestreamd vanuit de Bibliotheek.
Lokale ervaringsdeskundige Antoinette Nguyen van Amstelring wordt
ook geïnterviewd. Vooraf aanmelden
via https://amstelland.op-shop.nl
Twee keer live
Het tweede event op 25 juni is live in
openluchttheater Elsrijk in Amstelveen tijdens de Week van het Spannende Boek. Thrillerauteur Jeroen
Windmeijer spreekt dan over zijn
laatste roman Het Isisgeheim. De
avond voor de lezing organiseert de
Bibliotheek ook een Moordspel aan
het Stadsplein. Het derde, meest
swingende event vindt eveneens live
plaats op zaterdag 28 augustus in
Anna Amstelveen, in het traditionele
Jazz in het Dorp weekend. Bestsellerauteur Alex Boogers, bekend en
bekroond voor onder andere Alleen
met de Goden, is te gast en zal
spreken over zijn liefde voor (jazz)
muziek, boeken en schrijven.

Mariëlle Buskermolen op herhaling in
‘Door de Mangel’.

euro. Het is van belang dat de foto is
genomen in het gebied van de Oude
Hollandse Waterlinie. Foto’s die niet
ouder zijn dan twee jaar mogen ook
worden ingediend. Verder is het van
belang dat digitale foto’s minimaal 1,5
MB groot zijn. Tot uiterlijk (vrijdag) 24
september is er de mogelijkheid om
maximaal drie foto’s, voorzien van een
korte toelichting waar de foto’s zijn
genomen, te sturen naar: contact@
ohwl.nl. Een jury zal de foto’s beoordelen en uiterlijk (vrijdag) 15 oktober
wordt de uitslag bekend gemaakt.

STAGE
MUSIC SHOP

Dé vioolspecialist

De winkel
is weer
open!
Welkom na
afspraak:
06-10035173

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

VRIJDAG 5 MAART:

* Joppe Online Pubquiz van
20.30 tot 23u. via livestream
op facebook-pagina café
Joppe.
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
* Sport- en spelinstuif voor
jeugd 6 tot 12jr. op buitenterrein zwembad. Aanmelden
verplicht via www.dewaterlelieaalsmeer.nl
* Après-Ski Pubquiz RKDES van
16 tot 03u. Aanmelden/deelnemen via www.rkdes.nl
* Handbal NL League. Kembit
Lions tegen Greenpark Aalsmeer om 16.30u. Te volgen via
livestream www.handbalnl.tv

Thema Pramenrace:
“Nog even geduld”
Aalsmeer - Helaas deze maand nog
geen bekendmaking van het thema
voor de Pramenrace in september,
laat het bestuur van SPIE weten. “We
hopen in april meer te weten over
wat er wel en niet mag in september.
Nog even geduld dus”, aldus Erna,
Arnaud, Jan, Sebastiaan, Bart, Jolien
en Bram van SPIE.

Fotowedstrijd: Ode aan landschap
Regio - De fotowedstrijd van dit jaar
van de Stichting Oude Hollandse
Waterlinie staat in het teken van het
landschap van de Oude Hollandse
Waterlinie. Een wijds landschap, een
sloot met wilgen, een molen. Dit is
typerend voor het landschap van de
Oude Hollandse Waterlinie. De organisatie is op zoek naar foto’s die dit landschap het beste verbeelden. De fotograaf die hier het beste in slaagt krijgt
een geldbedrag van 150 euro. De
tweede prijs bestaat uit een bedrag
van 100 euro. En de derde prijs uit 50
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Vrijdag weer Joppe
online pubquiz

Laatste groenbon van Groei en
Bloei voor Frits van der Zee
Aalsmeer - Groei en Bloei Aalsmeer
heeft de vijfde en laatste groenbon
toegekend aan Frits van der Zee. De
inwoner fotografeerde de Hazelaarkatjes in zijn voortuin. De wintertuinfotoactie is nu beëindigd.
Let op! Als in april de bollen gaan
bloeien en uw of jouw tuin verandert

in een klein Keukenhof ziet Groei en
Bloei hier graag foto’s van. Ook aan
enkele kleurige tuinen zullen groenbonnen beschikbaar worden gesteld.
Inzenden van bloeiende voorjaarstuinen kan vanaf 1 april aanstaande.
De foto’s kunnen gestuurd worden
naar info@aalsmeer.groei.nl.

Music-Inn bij Doopsgezinde
Gemeente over Chopin
Aalsmeer - Met trots presenteert de
Doopsgezinde Gemeente deel 1 van
de Music-Inn over Chopin. De MusicInn verbindt muziek én zingeving. Zo
is er ruimte voor verdieping in deze
coronatijd. Wilma Broere en Al Tas

hebben een geweldig programma
gemaakt. Dit concert is te beluisteren
via de website (www.dgaalsmeer.nl)
onder het kopje nieuws of via
https://youtu.be/LpCR-HvqBHw.
De verhalen van Al Tas vervlechten

Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 5
maart organiseert café Joppe
weer een online pubquiz.
Iedereen kan online meedoen via
de livestream op de Joppe Facebookpagina. De quiz start om
20.30 uur en duurt tot rond 23.00
uur. Deelnemers hoeven er geen
diner of bierpakket bij te kopen.
“Gewoon een gezellige avond
met leuke vragen en een muzieken een afbeeldingen-ronde”, aldus
Jan van Schuppen van Joppe.

het leven en de muziek van Frédéric
Chopin. Wilma Broere, Marije de
Haan en Neeltje van Leeuwen spelen
de stukken. Ga er lekker voor zitten
en geniet van de prachtige muziek
en de fascinerende verhalen. De
opname en montage is verzorgd
door Leon de Graaff.
Meer informatie of vragen? Stuur een
mail naar: zininn@dgaalsmeer.nl.
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Officiële Mededelingen
GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575, fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale tel.nr: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
AANGEPASTE DIENSTVERLENING
I.V.M. HET CORONAVIRUS COVID19
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een
afspraak maken op tel. 0297-387575. Dit doen wij om het
bezoek aan het raadhuis zo veel mogelijk te spreiden zodat
wij u nu en in de komende periode goed van dienst kunnen
zijn.Regel dringende zaken zoveel mogelijk digitaal. Als dat
om wat voor reden niet kan, overleg dan telefonisch met één
van onze medewerkers of stel uw vraag bij de receptie. Wij
proberen dan samen met u tot een passende oplossing te
komen.Wij doen er alles aan om u goed en snel te woord te
staan. De wachttijden zijn mogelijk wat langer dan normaal.
Wij vragen daarvoor uw begrip.
INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen
gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen
er geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen.
Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u 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.

SNOEIBOOT 27 MAART

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

08.30-12.00 uur
13.00-16.30 uur

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
Ermiş
Orgańska
Partridge

Voorletters

Geboortedatum

Datum
voornemen

S.
N.M.
T.M.

15-11-1968
07-10-1996
10-03-1987

24-02-2021
25-02-2021
25-02-2021

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.

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

#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s.

Op zaterdag 27 maart vaart de snoeiboot weer uit voor eilandeigenaren op de Westeinderplassen. Snoeiafval kan worden
ingeleverd:
09.00-12.00 u: Schuilhaven de Winkel aan de Grote Poelzijde
13.00-16.00 u: Baggerdepot Otto aan de doorgang Grote Brug
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
RECTIFICATIE (AANVRAAG ONTVANGEN)
- F.A. Wentstraat 4, 1431 KZ, (Z21-013633), het veranderen
van het dak. Toelichting: Tijdens het in behandeling nemen van de aanvraag bleek dat de omschrijving zoals eerder gepubliceerd niet juist was.
- Kudelstaartseweg 63, 1433 GB, (Z21-013639), het vergroten van de dakkapel. Toelichting: Tijdens het in behandeling nemen van de aanvraag bleek dat de omschrijving
zoals eerder gepubliceerd niet juist was.
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis.
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Uiterweg 94, 1431 AR, (Z21-016530), het verbouwen van
de woning, het vervangen van de bestaande kozijnen en
het isoleren van de buitenschil
- Westeinderplassen, perceel H 2550, (Z21-017322), het
plaatsen van een opbergschuur/schuilhut op een recreatie-eiland
- Linnaeuslaan 58, 1431 JW, (Z21-017219), het bouwen van
een puntdak met overkapping op de bestaande schuur
- Westeinderplassen (kad.perc. E 1836), (Z21-015560), het
plaatsen van een tuinhuisje en bergkist op een recreatieeiland en het bouwen van een aanlegsteiger voor pleziervaartuigen
- Vlinderweg 326, 1432 MX, (Z21-015417), het maken van
een uitbouw op de begane grond aan de achterzijde van
de woning
- Pontweg 30, 1432 BX, (Z21-015088), het bouwen van een
kantoor/woonunit op het achtererf
- Sierteeltstraat ( kad.perc. B 9662 en B 3933), (Z21-015149),
het bouwen van een bedrijfshal met kantoorgedeelte
INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning
is/zijn ingetrokken:
- Vlinderweg 47, 1432 MZ, (Z20-090377), het plaatsen van
een tuinhuis in de hoek van de tuin Verzonden: 01 maart
2021
- Oosteinderweg 247C, 1432 AT, (Z20-046521), het wijzigen
van gevelreclame Verzonden: 25 februari 2021
- Herenweg 47, 1433 GV, (Z20-087037), het slopen van een
woning Verzonden: 26 februari 2021
- Vlinderweg 47, 1432 MZ, (Z20-087168), het bouwen van
een tuinhuis in de achtertuin Verzonden: 26 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:
- Waterhoenstraat sectie C nr. 7380, (Z20-086411), het bouwen van 24 smartwoningen Verzonden: 01 maart 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:
- Gedempte Sloot t.h.v. nrs. 56-70 (Z21-001924), het inrichten van een bouwplaats op parkeerplaatsen tot en met 31
maart 2022 t.b.v. de realisatie van 8 nieuwbouwappartementen. Verzonden: 01 maart 2021
- Oosteinderweg 247C, 1432 AT (Z20-075312), het wijzigen
van de gevelreclame en het paneel op het hekwerk. Verzonden: 01 maart 2021
- Oosteinderweg 211 ws1, 1432 AS (Z21-002565), het bouwen van een woonark Verzonden: 26 februari 2021
- Zwitserlandstraat 1 en 3 (Greenpark kavel 6.2, Hollandweg/Zwitserlandweg), (Z20-090134), het bouwen van
een distributie-centrum met bijbehorende kantoren, het
aanleggen van twee in- en uitritten, het aanbrengen van
handelsreclame, het plaatsen van een erfafscheiding en
het aanleggen van een tijdelijke bouwweg. Verzonden: 23
februari 2021
- Stommeerweg 45 en 47, 1431 ET (Z20-051763), het veranderen van de indeling in het souterrain, begane grond, de

-

eerste- en tweede (zolder) verdieping van twee woningen
met bestemming daarvan tot één woning met een logiesfunctie (bed & breakfast) als nevenfunctie. Toelichting:
tijdens de behandeling van de aanvraag is gebleken dat
de omschrijving van het project zoals eerder gepubliceerd,
niet juist was. Verzonden: 24 februari 2021
Turfstekerstraat 63, 1431 GD (Z20-082206), het legaliseren
van het aanpassen van het brandcompartiment op de 2de
verdieping. Verzonden: 23 februari 2021
EVENEMENTEN

Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.
COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.
EXPLOITATIEVERGUNNING MET TERRASVERLEEND*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende exploitatievergunning 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.
- Ophelialaan 108 (Z20-081135) De Ophelia, verzonden 2
maart 2021
DRANK EN HORECAVERGUNNING VERLEEND*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergunning 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.
- Ophelialaan 108 (Z20-081135) De Ophelia, verzonden 2
maart 2021
TER INZAGE
t/m 05-03-21

t/m 11-03-21
t/m 12-03-21
t/m 19-03-21

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 –
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)

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.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL
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DE SCHIJNWERPER OP...

Michiel Pos: ‘Omgeving Westeinder
is een uniek natuurgebied’
Door Truus Oudendijk

Werkzaamheden aan de kop van het Stokkeland. Foto: www.kicksfotos.nl

Kop van het Stokkeland
krijgt ecologische inrichting
Aalsmeer - Eind vorige week zijn op
het Stokkeland werkzaamheden
gestart in het kader van de verbindingszone de Groene AS. Hierbij
wordt de kop van het Stokkeland
ingericht met een grote ronde poel
en graspad. De huidige elzen langs
de rand zijn ingekort en enkele
bomen gekapt om zo een ecologische natuuroever te maken. Ook is
een aantal bosschages verwijderd. Er
worden na de nieuwe inrichting vier
nieuwe bomen geplant. Door de
aanleg van natuurlijke oevers
worden natuurgebieden met elkaar
verbonden en kunnen dieren en
planten zich over verschillende
natuurgebieden verspreiden. Naast
een ecologische verbindingszone
ontstaat hierdoor ook een aantrekkelijk gevarieerd groen beeld langs
het water. Wethouder Wilma Alink
“Met deze aanpassingen wordt er

een mooi stukje natuur midden in
het dorp aangelegd en versterken we
tegelijkertijd de ecologische verbinding met de regio.”
Groene AS
De Groene AS is een ecologische- en
recreatieve verbindingszone in de
regio. Het verbindt de veenweidegebieden van Amstelland met die van
Spaarnwoude. Aan de zuidkant loopt
de Groene AS door tot aan de
Westeinderplassen.
Subsidie provincie
De werkzaamheden zijn mogelijk
gemaakt door subsidie van de
provincie Noord-Holland. De
verwachting is dat de werkzaamheden op het Stokkeland begin april
gereed zijn. In de periode mei en juni
worden de oevers langs de Van
Cleeffkade natuurlijk ingericht.

Aalsmeer - Deze zomer is het vijf jaar geleden dat Michiel
Pos het hoveniersbedrijf van ‘Ome Jaap’ overnam. Maar
Michiel mag dan wel de eigenaar zijn, de naam Hoveniersbedrijf Spaargaren is gebleven. (Zwarte) Jaap Spaargaren
zelf is benieuwd hoe het hem bevalt? “Heel goed; en dat
komt ook omdat ik in een goede economische periode
ben ingestapt. In principe heeft dit bedrijf nooit geleden
onder de crisis, omdat we een heel goede vaste klantenkring hebben. We zijn in die vijf jaar wel enorm gegroeid
en een stuk professioneler geworden. Toen ik bij Ome Jaap
in het bedrijf kwam, leverden we beslist goed werk af,
maar ging alles wat simpeler. Vandaag de dag wordt
iedere werkbon digitaal ingevoerd. We pakken grote landschappelijke projecten aan en die aanpak, structuur en
planning zijn professioneler. Er zijn veel jongens van
buitenaf bij me komen werken, maar nog steeds is het een
gerenommeerd Aalsmeers bedrijf. Daarom hebben we die
naam ook aangehouden: J.Spaargaren is een merknaam.”
Waarom heb je toen de keuze gemaakt om het bedrijf over te
nemen?
“Die keuze is ook een beetje opgelegd. Ik ben begonnen
als ondernemer, ik handelde in Italiaanse planten en was
daarnaast ook hovenier. Maar dat bedrijf ging mis. Ome
Jaap heeft mij toen een baan aangeboden. Samen met
hem en René van der Laarse hebben we de zaak verder
uitgebreid. Ome Jaap werd echter ook een dagje ouder, hij
was inmiddels 85, en ik heb gevraagd of ik het bedrijf van
hem over kon nemen. Ik was 47 en moest ook verder. Ik
heb een gezin met een leuke vrouw en drie kinderen en
wilde graag duidelijkheid voor mijn verdere toekomst in
een mooi solide bedrijf.”
En het vak van hovenier, was dat ook een bewuste keuze?
“Dat is mij met de papalepel ingegoten. Mijn ouders
hadden een hoveniersbedrijf in De Kwakel.”
Wat maakt dit vak leuk?
“Het werken met tuinen is echt heel mooi. Het is ook tweeledig; ik vaar vaak naar mijn werk, dat is al bijzonder en het
is hier nou niet bepaald een normale woonwijk. Onze
klanten aan de Uiterweg hebben allemaal prachtige
tuinen en dat streelt ook je ego. Het voelt als een voorrecht dat je daar aan mee mag werken. Een tuin is gecultiveerde natuur, maar we zijn nooit in staat om de natuur na
te maken. Er komen hier ijsvogeltjes voor en de hele
omgeving van de Westeinderplas is een uniek natuurgebied, veel mensen zijn zich dat niet bewust.”

Enkele bomen gekapt voor ecologische inrichting. Foto: Jan Daalman

‘Lichtpuntje’ voor inwoners van
Absoluut Aalsmeer
Aalsmeer - De afgelopen weken is
door Absoluut Aalsmeer hard
gewerkt om zoveel mogelijk ‘lichtpuntjes’ te verspreiden onder de
inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart. Na het overhandigen van
Kudelstaartse vlaggen aan sportverenigingen in Kudelstaart en het overhandigen van memoriespellen aan
zorgcentra wilde de politieke partij
ook iets doen voor de inwoners. Een
kleine attentie om te laten weten dan
zij er ook voor hen zijn. Ruim 4.000
huishoudens vonden een kleine
attentie in de vorm van een waxinelichtje in hun brievenbus. Aandacht
voor elkaar, een lichtpuntje, een klein
gebaar van de lokale partij Absoluut
Aalsmeer. Wanneer men het lichtje
brandt wordt er een boodschap

zichtbaar. Geen ‘lichtpuntje’ in uw
brievenbus ontvangen, maar zou u
dit wel heel graag willen? Stuur dan
gerust een berichtje met uw adres
via de website (www.absoluutaalsmeer.nl) of Facebookpagina van
Absoluut Aalsmeer. Dan vindt ook u
binnenkort een kleine attentie in uw
brievenbus.

Houd je je bezig met duurzaamheid?
“De overheid kan ons wel opleggen dat we duurzamer
moeten werken en minder bestrijdingsmiddelen mogen
gebruiken, maar we zullen zelf die omslag moeten maken.
Ik erger me er aan dat tussen elke laag stenen die ik
binnen krijg, een laag piepschuim zit. De stenen zelf zijn
vaak nog in plastic verpakt. Dat moeten we niet meer
willen. Het begrip circulaire economie is nu heel actueel,
maar in feite is het niks nieuws. Vroeger werden al oude
spoorbielzen gebruikt om de tuin mee af te zetten. Tweedehandskledingwinkels bestonden toen ook, alleen werd
je uitgescholden voor ‘grijze sok’ als je daar gebruik van
maakte. Bij de lommerd kon je tweedehands spullen
kopen als je geen geld had. Dat had toen te maken met
armoede, nu is het hip.”
Wat zijn je toekomstplannen?
“We gaan verhuizen. Vanaf eind maart zijn wij gevestigd
op de Oosteinderweg. Hier wordt het te druk; er is ook nog
de jachthaven en dat gaat in de winter wel goed, maar in
de zomer zitten we elkaar alleen maar in de weg. We
werken hier met ruim tien man, die moeten allemaal
gereedschap inladen, voordat ze het terrein af zijn is het
half negen. Ze staan met zes busjes gewoon in de file en
dan is het ook nog lastig om de Uiterweg af te komen. Op
de Oosteinderweg hebben we veel meer ruimte. Er is een
mooie kantine en goede sanitaire voorzieningen. De
jongens hebben recht op een omkleedruimte, dat kunnen
we daar allemaal regelen.”
Zal Ome Jaap jullie missen?
“Dat weet ik wel zeker. Hij is gewend om altijd even binnen
te lopen. Met de huidige regels kan dat niet, hij behoort
tot de risicogroep. Maar hij is bijna negentig en aan zijn
werkzame leeftijd komt ook een eind.”
Op wie wil jij de schijnwerper richten?
“Op mijn overbuurman, Gerard Joling. Hoe vindt hij het
om als jongen uit Schagen, wat toch typisch een groentedorp is, in een bloemendorp als Aalsmeer te wonen?”

Zoals de jeugd die met veel lawaai de Poel opgaat en de
nodige troep achterlaat?
“We zijn allemaal jong geweest. Ik reed vroeger ook
keihard met mijn brommertje. Maar troep achterlaten of
vernielingen aanrichten is vandalisme. Ik verbaas me er
over hoeveel verpakkingsmateriaal je tegenwoordig hebt.
Als je iets bestelt bij de snackbar krijg je het mee in allerlei
zakjes en plastic troep. Dat kan wel wat minder. De vuilnisbakken raken overvol en dan is de neiging om het maar
ergens achter te laten heel groot.”

Internationale Vrouwendag:
‘Doe de man uit het Torentje’
Aalsmeer - Omdat alles anders is, is
het bijna schokkend dat de kalender
dezelfde blijft. Het is alweer bijna 8
maart, Internationale Vrouwendag.
Een feestdag met een bijzondere
ontstaansgeschiedenis. De aanleiding
voor de eerste Internationale Vrouwendag was een massale staking van
vrouwen in textiel- en kledingindustrie in Amerika, op 8 maart 1908. De
staking was het prille begin van de
strijd voor vrouwenemancipatie en
tegen de ongelijkheid. In 1910 deed
de Duitse socialiste Clara Zetkin (18571933) tijdens de Internationale Vrouwenconferentie, een conferentie voor
socialistische vrouwen, in Kopen-

hagen een voorstel om 8 maart uit te
roepen tot Internationale Vrouwendag. In Nederland werd in 1912
de eerste Vrouwendag gevierd. Maar,
bijeenkomsten kunnen nu niet
vanwege de coronacrisis. De feestelijkheid blijft. Wat te denken van de
slogan: ‘Doe de man uit het Torentje’.
Deze komt uit de mond van Lilianne
Ploumen, de huidige lijsttrekker van
de PvdA. Zij zou zeker passen in dat
Torentje, waar Rutte vastgegroeid lijkt
te zijn. Lilianne heeft veel bestuurlijke
ervaring en kennis. En activisme als
het moet. Want toen de Amerikaanse
president Donald Trump, in Republikeinse traditie, de geldkraan dicht-

draaide voor steun aan buitenlandse
organisaties die zich bezighouden
met onder andere veilige abortus,
richtte Liliane als toenmalige Nederlandse Minister van Ontwikkelingssamenwerking ‘She Decides’ op. ‘Zij
besluit over haar toekomst’, is het
credo. Wereldwijd kwamen overheden
en individuele burgers samen om het
fonds te ondersteunen. Nu is ook in
Nederland een nieuwe ronde. Een
kans voor verandering. Deze verkiezingen zijn er meerdere vrouwen lijsttrekker van hun partij, waaronder Lilianne Ploumen voor de PvdA. Dat
stemt vrolijk deze Vrouwendag zo vlak
voor de Tweede Kamerverkiezingen
op woensdag 17 maart. Deze tijd
vraagt weer een sterkere overheid. En
dat is zeker goed voor vrouwen.
PvdA Vrouwennetwerk Aalsmeer
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Wendy van der Laarse: “Zaai
verdient een herkansing”
Door Janna van Zon

Plastic afvalberg op Praamplein
Aalsmeer - Geen duim omhoog voor
de AfvalHelden in Aalsmeer afgelopen
week. De container voor inzameling
van plastic op het Praamplein zat sinds
donderdag vol. Toch bleven inwoners
plastic brengen en achterlaten. De
zakken werden maar rond de container
geplaatst. De stapel bleef groeien, tot
eindelijk zaterdagmiddag Meerlanden

in actie kwam. De meningen over de
‘berg’ waren verdeeld. De een zegt het
asociaal te vinden, neem het weer mee
naar huis (vol is vol), en de ander
verwijt de Gemeente en Meerlanden
dat er vaker geleegd zou moeten
worden. Overigens zat deze keer de
plasticcontainer (nog) niet vol: Er was
een te groot stuk plastic in de container

gestopt, waardoor een verstopping was
ontstaan. Er is flink met het deksel
gesjord en met resultaat: Weer open!
De gemeente laat in een reactie weten
binnenkort met een nieuw afvalplan te
komen. Er gaan onder andere meer
locaties aangewezen worden voor het
kunnen weggooien van groot karton.
Foto: www.kicksfotos.nl

etage staat een grote tafel met
allerlei kookspullen. Bij de kassa - en
ook in de meubelhal - zijn prachtige
informatieschermen te zien met
informatie over Dorcasprojecten en
acties in de eigen winkel. Bekijk deze
rustig tijdens het wachten bij de
kassa. Het is mogelijk dat de wachttijd de eerste weken iets langer is dan
gewend, maar Dorcas is gebruik gaan
maken van een ander kassasysteem
en dat is voor de medewerkers nog
even wennen.

Dorcaswinkel gaat (op afspraak)
weer 3 dagen per week open!
Aalsmeer - Vanaf vandaag,
donderdag 4 maart, mogen weer een
aantal klanten in de Dorcaswinkel
ontvangen worden. Zoals door de
regering is gesteld mogen er twee
mensen tegelijk per etage in de
winkel zijn. Om zoveel mogelijk
klanten de kans te geven langs te
komen, kan er per afspraak 20
minuten gewinkeld worden.
Afspraken kunnen alleen telefonisch
gemaakt worden op openingsdagen
tussen 10.00 en 16.00 uur via 0297-

361043. Helaas kunnen nog geen
ophaalafspraken gemaakt worden,
maar spullen inbrengen kan wel.
Tuin- en kookspulletjes
In de afgelopen maanden is er weer
hard gewerkt om de winkel te vullen
met lentespullen en allerlei mooie,
nieuwe artikelen. De kledingafdeling
hangt vol met mooie kleding.
De marktkraam is gevuld met
poppen. De Dorcaswinkel heeft veel
leuke tuinspulletjes en op de eerste

Start assertiviteitstraining bij
Participe Amstelland
Aalsmeer - Participe Amstelland
start op donderdag 25 maart een
(gratis) training Assertiviteit in Aalsmeer. De training is bedoeld voor
iedereen die zich in sociale situaties
onzeker voelt of moeite heeft om op
een prettige manier voor zichzelf op
te komen. Dat kan zowel privé als op
het werk zijn. Uitspraken van eerdere
deelnemers zijn ‘als ik me ergens niet
prettig over voel op mijn werk, dan
vind ik het lastig om dat te zeggen’
en ‘ik raak snel geïrriteerd, achteraf
baal ik dan van hoe het is gelopen’.
Er wordt gezorgd dat de lessen goed
aansluiten op wat u wilt leren. U
krijgt natuurlijk tips en handvatten
die leiden tot verrassende inzichten

en veranderingen. Hoeveel u deelt in
de training is aan u, de training is
geen therapie. Na uitleg wordt
gewerkt met opdrachten en handvatten die u in de training en thuis
verder kunt oefenen. De training
start met een bijeenkomst om
kennis te maken. De groep zal 8 tot
12 deelnemers groot zijn. In de
groep wordt gewerkt aan opkomen
voor u zelf door middel van communicatietechnieken, het ontwikkelen
van realistische gedachten, het
veranderen van ongewenste emoties
en belemmerend gedrag, zoals
piekeren en schuldgevoelens en het
omgaan met kritiek, waardering en
conflicthantering. Onderwerpen die

Vrijwilligers welkom
De Dorcaswinkel werkt overigens
alleen met vrijwilligers en op een
aantal plaatsen kan er nog heel goed
een vrijwilliger bij. Met name is
Dorcas op zoek naar hulp in de
meubelhal, maar wie belangstelling
heeft voor ander werk, is welkom
voor een gesprek. Hierover meer
informatie krijgen kan bij de servicebalie. Alle vrijwilligers zien er naar uit
u weer te ontmoeten tijdens de
gebruikelijke openingstijden:
Dinsdag, donderdag en zaterdag
tussen 10.00 en 16.00 uur. Dorcaswinkel Aalsmeer Turfstekerstraat 15
tot 19 op bedrijventerrein Hornmeer.
Kijk voor meer informatie op:
www.dorcas.nl/winkel/aalsmeer

aan bod komen zijn ‘wat heb ik mee
gekregen van thuis en wat wil ik
veranderen’, keuzes maken en
grenzen stellen, en eigenwaarde en
zelfvertrouwen. De training start met
een kennismakingsbijeenkomst op
donderdag 25 maart om 16.00 uur
en aansluitend zijn er acht wekelijkse
bijeenkomsten van 16.00 tot 18.00
uur van 1 april tot en met 3 juni (met
uitval van 6 en 13 mei in de meivakantie). Locatie is het Parochiehuis in
de Gerberastraat 1.
Aan de training zijn geen kosten
verbonden. Aanmelden voor de training kan telefonisch bij Dyane Stam
(06-13317626) of Milena Luteijn
(06-53745267), beiden maatschappelijk werkers Participe Amstelland
of per e-mail: d.stam@participe.nu of
m.luteijn@participe.nu. Tevens dagelijks van 08.30 tot 12.30 uur via telefoonnummer: 0297-326670.

Aalsmeer - Leren hoe je tegenslag
kan gebruiken om te groeien.
Wanneer Wendy van der Laarse hierover gaat praten, ga je iets rechter
zitten. Je luistert en wordt steeds
enthousiaster over datgene zij te
vertellen heeft. Dit is niet een uit het
hoofd geleerd lesje, maar zo puur en
echt. Ieder mens, die denkt dat er wel
wat te verbeteren valt maar niet
precies de tools daarvoor heeft, zou
zich een gesprek met Wendy moeten
gunnen. “Vaak zit een oplossing juist
in iets kleins. Door er op een andere
manier naar te kijken word je onderdeel van de oplossing en niet van het
probleem.”
Duizendpoot
Wendy is een kind van een doorgewinterde horeca-familie. Zij is er mee
opgegroeid en leerde zo snel zelfstandig te worden. “Door mijn broer
- hij runde het Holland Huys in de
Zijdstraat - ben ik in Aalsmeer terecht
gekomen.” Zij werkte vervolgens voor
Gert de Weert (voormalig eigenaar
van De Oude Veiling) en bij de drukkerij van Peter Cocu. Wendy werd al
jong moeder en zag dat in haar
branche een combinatie van werk en
kind geen haalbare kaart was. Zij
zocht een baan bij de kinderopvang,
werd Sociaal Pedagogisch Medewerker, klom na een aantal jaren een
paar sporten hoger op de ladder en
werd Senior coach. Zij regelde alles
wat er maar te regelen viel; van
beleid tot pedagogische ondersteuning van ouders.
“Men noemt mij wel een duizendpoot, ik kan goed multitasken hoe
meer verschillende dingen er op mijn
bordje liggen hoe fijner ik dat vind.
Het is mij nooit teveel.” Toch kwam er
een moment dat Wendy pas op de
plaats moest maken. Haar jongste
ernstig zieke kind vroeg alle zorg.
Mede op advies van artsen koos zij
voor het thuisfront. Inmiddels lijkt
deze angstige tijd tot het verleden en
kunnen er weer nieuwe stappen
gemaakt worden met How to
Support.

Stap voor stap
Wendy is in staat om van een team
een goed team te maken. “Het gaat
om het benutten van iemands kwaliteit, als mensen groeien worden zij
zichtbaar, evenals de resultaten die
zij boeken.” Het speciale aan haar
werkwijze is dat zij de mensen zelf op
ontdekkingstocht stuurt aan de hand
van tips die zij aanreikt, uitgaande
van de gedachte: Hoe komen van
hier tot daar? “Van ingewikkelde
plannen wordt niemand blij, wel van
goede resultaten. Stap voor stap en
succes voor succes, zo komt er duidelijkheid.” En als volgt zijn er deze
zinnen die duidelijk maken wie
Wendy is. “Ik houd geen handjes vast,
maar ik bied wel een helpende hand.
Mijn support is altijd doortastend,
resultaatgericht, praktisch en met
een flinke dosis humor en plezier.”
Herkansing
Via oud-Zaailing Cindy Spring in ’t
Veld, eigenaar van Lolliepopland, (Dit
is echt iets voor jou, zei ze) kwam
Wendy bij Zaai terecht. Zijdelings
speelt Zaai een belangrijke rol in het
pad dat Wendy is ingeslagen met
haar How to Support. Via haar buddy
Chantal Peters kwam Wendy in
contact met Leila Mulder. “Zij heeft
mij op het spoor gezet waardoor de
trein begon te rijden. Zaai is
geweldig, voor Kirsten is er een
onwijs groot compliment, maar er
valt veel meer uit te halen. Helaas is
dat in deze coronatijd wel heel lastig
geworden. Het zou mooi zijn
wanneer deze editie Zaailingen
volgend seizoen een herkansing
kreeg.” Neem voor meer informatie
contact op met Kirsten Verhoef
(project-organisator) via mail:
kirsten@syltsupport.nl of bel
0297-366182.

Met een Fairphone koop je veel
meer dan een smartphone
Aalsmeer - Weet jij dat jouw smartphone van begin tot eind boordevol
oneerlijke praktijken zit? In de
meeste smartphones zijn mineralen
en metalen verwerkt die uit de mijnbouw in de productieketen terechtkomen, een gevoelige industrie als
het gaat om duurzaamheid. Van
vervuiling en extreem gevaarlijke
werkomstandigheden tot kinderarbeid. De gangbare praktijken zijn
dringend toe aan verbetering.
Fairphone zorgt voor een positieve
verandering in de bevoorradingsketen van materialen door een kader
te ontwikkelen om de kwesties beter
te begrijpen, verantwoordelijker met
bronnen om te gaan, meer gerecyclede materialen te gebruiken en
actief partners te zoeken die kunnen
helpen deze doelen te bereiken. Met
iedere telefoon die gemaakt wordt
door Fairphone, komt het doel om de
elektronische industrie eerlijker en
duurzamer te maken dichterbij. Dit
gebeurt door een verantwoorde

inkoop van materialen tot de stimulering van het welzijn van arbeiders.
Fairphone geeft om mensenrechten
en om het welzijn van de arbeiders,
om het klimaat en het kwetsbare
ecosysteem van de planeet. Als je
een Fairphone koopt, koop je dus
veel meer dan een smartphone. Je
koopt een verklaring dat verandering
mogelijk is en dat het ook gebeurt.
Fairphone is het eerste en enige
smartphonebedrijf met Fairtrade
Gold-certificaat. Voor meer informatie: www.fairphone.nl. Meer
weten over Fairtrade? Kijk dan op
www.fairtradegemeenteaalsmeer.nl.

Veilig naar de stembus!
Gido Oude Kotte | Burgemeester
Op 17 maart gaan we naar de stembus: dan kiezen we de leden van de Tweede Kamer,
onze volksvertegenwoordigers. De gemeente heeft extra maatregelen genomen om in
deze coronatĳd ervoor te zorgen dat u veilig kunt stemmen. Alle stembureaus worden
ingericht volgens de richtlĳnen van het RIVM. Daarnaast zĳn er alternatieve manieren
om te stemmen voor ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid.
Gebruik uw belangrĳke recht en ga stemmen! Er staat deze verkiezingen veel op het spel. Bĳvoorbeeld hoe
gaan we uit de coronacrisis komen en waar gaan we prioriteit aan geven. Er is keuze genoeg, want een record
aantal partĳen doen deze keer mee. Een keuze maken kan best lastig zĳn omdat de partĳen vanwege corona
alleen maar digitaal en via de media campagne kunnen voeren. U kunt natuurlĳk wel de verkiezingsdebatten
en de actualiteitenprogramma’s op de televisie volgen of een Stem- of PartĳenWĳzer invullen. Hiermee krĳgt u
een beeld van de oplossingen of ideeën van partĳen bĳ onderwerpen die u belangrĳk vindt. Laat uw stem niet
verloren gaan. Uw stem bepaalt mede welke partĳen straks in de Tweede Kamer komen. Iedere stem telt!

U kunt stemmen in ieder
stemlokaal in Aalsmeer

Coronaklachten?
Geef een volmacht af

Met uw stempas kunt u in elk stemlokaal in
Aalsmeer stemmen. Let op: vanwege corona
zit een aantal stembureaus dit jaar op een
andere locatie.

Bĳ uw stempas zit een gezondheidscheck. Doe die op
de dag dat u gaat stemmen. Als u een van die vragen
met ‘ja’ moet beantwoorden, dan verzoeken wĳ u om
niet te gaan stemmen. U kunt dan iemand machtigen
om voor u te stemmen. Bĳ een volmacht vult u de
achterkant van uw stempas in. Deze volmacht is alleen
geschikt als de persoon die namens u gaat stemmen,
zelf ook in Aalsmeer stemt. Geef de gemachtigde uw
stempas en (een kopie van) uw identiteitsbewĳs mee.
Een kopie van een identiteitsbewĳs kan ook via een
Smartphone worden getoond. Voor deze verkiezingen
mag u maximaal drie volmachtstemmen aannemen.

Niet stemmen zonder mondkapje
Vergeet niet uw stempas, een geldig identiteitsbewĳs en een mondkapje mee te nemen. Uw
identiteitsbewĳs mag bĳ het stemmen maximaal
5 jaar zĳn verlopen. U laat uw identiteitsbewĳs
voor het kuchscherm zien. De medewerker van het
stembureau kan u vragen uw mondkapje kort af te
doen om uw identiteit te controleren.

Vermĳd drukke stembureaus
U kunt op 17 maart van 7.30 uur tot 21.00 uur uw
stem uitbrengen. Veel mensen werken thuis. Kom
als dat mogelĳk is gedurende de dag stemmen. Dan
is het vaak rustiger op het stembureau dan in de
vroege ochtend- en avonduren. Mocht u voor een
stembureau een lange rĳ zien staan, dan kunt u ook
kiezen voor een ander stembureau bĳ u in de buurt
of op een later moment terugkomen.

Vervrœgd stemmen
Mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen
eerder komen stemmen om de drukte van de
verkiezingsdag op 17 maart te vermĳden. Daarvoor
zĳn op maandag 15 en dinsdag 16 maart van 7.30
tot 21.00 uur de volgende stemlokalen open:
het raadhuis en de Proosdĳhal.

Maatregelen in het stembureau

Er staat een stembureaulid bĳ de ingang. Die kĳkt
of er voldoende ruimte is voor kiezers in het stemlokaal, om 1,5 meter afstand te kunnen houden.
Dit stembureaulid wĳst kiezers er ook op dat zĳ
hun handen desinfecteren.
In het stemlokaal is aangegeven hoe kiezers
moeten lopen om 1,5 meter afstand te houden.

Briefstemmen 70+
Bent u 70+? Dan kunt u deze verkiezing ook per brief
stemmen. U heeft vorige week, net als iedereen,
een stempluspas, de kandidatenlĳst en een gezondheidscheck ontvangen. Met deze stempas kunt u
uw stem uitbrengen in het stemlokaal of iemand
machtigen om voor u te stemmen. Uiterlĳk 7 maart
ontvangt u een tweede envelop met een briefstembiljet, een envelop voor het briefstembiljet, een
retourenvelop en een uitleg over het briefstemmen.
Met het briefstembiljet kunt u uw stem per brief
uitbrengen.

Briefstem versturen
Uw briefstem dient uiterlĳk op woensdag 17 maart
21.00 uur bĳ de gemeente te zĳn. Doe uw briefstem
vóór vrĳdag 12 maart 2021 17.00 uur op de post.
Dan is uw stem op tĳd bĳ ons binnen. U kunt uw
briefstem ook afgeven bĳ het gemeentelĳk
afgiftepunt in het raadhuis.

Geen stempas ontvangen?
Als u op 3 maart nog geen stempas heeft ontvangen, kunt u een vervangende
stempas bĳ de gemeente aanvragen. Op onze website leest u hoe. U kunt een
vervangende stempas aanvragen tot en met vrĳdag 12 maart 17.00 uur.
Meer informatie over de verkiezingen vindt u op: aalsmeer.nl/verkiezingen

Kiezers dragen een mondkapje.
Stembureauleden dragen mondkapjes en indien
nodig wegwerphandschoenen.
Stembureauleden waaraan de kiezer de stempas
afgeeft, het ID-bewĳs toont en waarvan de kiezer
een stembiljet en potlood krĳgt, zitten achter een
kuchscherm.

Kiezers tonen het ID-bewĳs voor het kuchscherm.
Stempotloden worden gereinigd na elk gebruik.
Stemhokjes en andere contactpunten
(deurklinken, deurposten, etc.) worden elk half uur
schoon gemaakt.
Kiezers kunnen ook bĳ de uitgang hun handen
desinfecteren.

Hulp nodig bĳ het stemmen?
Heeft u door een lichamelĳke beperking hulp nodig in het stemlokaal?
Neem dan iemand mee, of vraag anders een stembureaulid om hulp.
Alle stembureaus zĳn toegankelĳk voor mensen met een beperking.
Waar kunt u stemmen?
Kĳk voor een overzicht van de stemlokalen
op aalsmeer.nl/verkiezingen.
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Digitale raadsvergadering over
klimaat en mobiliteit

Met een druk op de knop is het nieuwe kantoorgebouw Floradôme geopend. Foto: Ossip van Duivenbode

Royal FloraHolland opent nieuw
kantoorgebouw Floradôme
Aalsmeer - Floradôme, het nieuwe
kantoorgebouw van Royal FloraHolland, is op 2 maart officieel in gebruik
genomen. Het oorspronkelijke
kantoor Zuidzicht in Aalsmeer is
gerenoveerd en met een cirkelvormige uitbouw getransformeerd tot
een nieuw kantoor van 5.100 vierkante meter. Het nieuwe duurzame
en ‘groene’ gebouw, ontworpen door
Paul de Ruiter Architects, is flexibel in
te delen en wordt optimaal geventileerd met buitenlucht.
Ontmoetingsplek
CEO Royal FloraHolland Steven van
Schilfgaarde: “Zoals op zo veel
plekken in de samenleving gaan
dingen nu anders dan we gewend
zijn. Door corona werken we meer
thuis en wij verwachten dat we ook
in de toekomst meer thuis zullen
blijven werken. Daar is op ingespeeld
door onder andere de vergaderruimtes geschikt te maken voor
online vergaderen en passen wij ons
werkbeleid aan.
Dit pand wordt met name een
ontmoetingsplek voor onze medewerkers, kwekers en klanten. Met een
ventilatie met 100% verse buitenlucht en aangepaste kantoorinrichting zijn wij helemaal klaar voor de
toekomst. En verwelkomen wij onze
collega’s op kantoor zodra dit weer
mogelijk is.”

Gezondheid staat centraal
In lijn met het duurzaamheidsbeleid
van Royal FloraHolland staat circulariteit en gezondheid centraal in het
ontwerp en gebruik van het gebouw.
CFO Royal FloraHolland, David van
Mechelen: “In plaats van het oude
gebouw te slopen, hebben we
ervoor gekozen om het te renoveren
en aan te bouwen. Door het skelet en
schil van het vijf lagen tellende
kantoor uit 2004 in het geheel te
hergebruiken, bespaarden we 62%
C02 ten opzichte van een volledig
nieuw gebouw. Dit staat gelijk aan
1.300 ton C02.” Zero waste was het
motto en waar mogelijk is gekozen
voor circulair materiaal zoals biolaminaat, PET-vilt, circulair tapijt en isolatiemateriaal van oude spijkerbroeken. Ook materialen van Royal
FloraHolland zijn hergebruikt: bloemenfusten, oude legborden en
profielen van stapelwagens.
Door de toepassing van diverse
duurzame oplossingen, zoals zonnepanelen op het dak, wordt de footprint van het gebouw verder
beperkt.
Architect Paul de Ruiter: “Naast duurzaamheid in technische zin, stond
ook het geluk, de gezondheid en het
welzijn van de gebruikers centraal bij
het ontwerp van Floradôme. Het
atrium en de buitengevel bestaan
volledig uit hoogwaardig geïsoleerd

glas waardoor de medewerkers
kunnen profiteren van daglicht. De
1,5 meter diepe luifels zorgen voor
minder warmte van de zon en geven
tegelijkertijd ruimte voor beplanting
waardoor men kan genieten van het
groene uitzicht. Daarnaast wordt het
gebouw optimaal geventileerd wat
zorgt voor een aangenaam en
gezond binnenklimaat.”
Groen werkt
Bij de ingang en in de tuin van
Floradôme komt een grote diversiteit
aan planten die samen met het
sedum op de luifels bijdraagt aan het
vergroten van de biodiversiteit.
Binnen in Floradôme is ruim 425 vierkante meter aan planten verwerkt:
aan wanden, hangend aan het
plafond en in plantenbakken. Door
het gevarieerd toepassen van groene
eilanden tot groene wanden, krijgt
iedere ruimte zijn eigen karakter.
Paul de Ruiter: “Er is veel onderzoek
gedaan naar de toegevoegde waarde
van groen in de werkomgeving. Zo
draagt groen niet alleen bij aan het
verbeteren van het binnenklimaat,
maar heeft het ook een positief effect
op het welzijn van de mensen in het
gebouw. Je voelt je er gewoon goed
bij. En groen past natuurlijk in alle
opzichten heel erg goed bij Royal
FloraHolland.”

Iets meer coronabesmettingen in Aalsmeer en regio
Aalsmeer - Woensdag zijn de eerste versoepelingen
ingesteld, de winkels mogen weer klanten ontvangen,
maar pas nadat ze een afspraak hebben gemaakt en
alleen of met twee komen. Bij de schoonheidssalons,
nagelstudio’s en kappers stonden vorige week de telefoons al roodgloeiend en vooral de kappers zijn
begonnen aan een inhaalslag. Wie wil er tot slot nou
niet van zijn of haar corona-coupe af?! Voor iedereen is
de versoepeling een fijne stap, iets meer lucht en meer
mogelijkheden, maar voor wat de coronacijfers betreft
zijn er zorgen. Het aantal ziekenhuisopnames is weliswaar redelijk stabiel, er liggen echter nog wel veel
mensen in het ziekenhuis en het aantal besmettingen
is weer stijgende. Ook in Aalsmeer. Van 17 februari tot 2
maart zijn 88 inwoners positief getest (276.2 per
100.000) en dit zijn er 9 meer dan de vorige periode
(79). Toch is er ook enigszins goed nieuws te melden.
De meeste besmettingen zijn in de week van 17 tot 23

februari geconstateerd, afgelopen week (24 februari tot
2 maart) was het aantal positief geteste inwoners
beduidend minder. In de omliggende gemeenten zijn
de coronacijfers eveneens gestegen: Uithoorn van 75
naar 91 (308.7 per 100.000), Amstelveen van 172 naar
177 (193.1 per 100.000) en Haarlemmermeer van 349
naar 451 (289.1 per 100.000). Uit Aalsmeer is 1 inwoner
opgenomen in het ziekenhuis vanwege het coronavirus, vanuit Uithoorn en Amstelveen ook elk 1. In Haarlemmermeer geen ziekenhuisopnames. In Aalsmeer en
Uithoorn hoeven geen corona-doden betreurd te
worden. In Amstelveen zijn, net als in Haarlemmermeer,
2 inwoners overleden aan het virus. Ondanks de
versoepelingen blijven de basisregels gelden: Hou 1,5
meter afstand, was regelmatig de handen, blijf bij een
verkoudheid thuis, laat je testen bij corona-klachten en
draag een mondkapje in openbare gebouwen. Samen
tegen corona!

Aalsmeer - Vanavond, donderdag 4
maart, vergadert de gemeenteraad
digitaal. Als eerste komt de borgstelling van leningen van Eigen Haard
aan de orde. Op dit moment staat de
gemeente rechtstreeks garant voor
leningen van Eigen Haard voor bijna
16 miljoen euro. De gemeenteraad
wordt voorgesteld om deze leningen
onder te brengen in het garantiestelsel Waarborgfonds Sociale
Woningbouw. Hiermee neemt het
directie financiële risico voor de
gemeente af in het geval dat Eigen
Haard niet meer aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. Vervolgens wordt gesproken over een wijziging in de Algemene Plaatselijke
Verordening (APV) Aalsmeer. De
gemeenteraad bespreekt de toevoeging dat het college bepaalde
gebieden kan aanwijzen waar het
verboden is om lachgas te gebruiken.
Dit leidde in de commissie tot een
principiële discussie of de gemeente
daartoe moet overgaan, omdat de
wetgever het nog niet geregeld heeft.
Klimaatadaptatie Aalsmeer
Daarna wordt de gemeenteraad voorgesteld de Agenda en Actieplan
Klimaat-adaptatie 2021-2026 vast te
stellen. Hierin is beschreven wat de
gemeente gaat doen om voorbereid
te zijn op veranderingen in het
klimaat. Die veranderingen kunnen
leiden tot extreme wateroverlast,
overstromingen, droogte en
hittestress. Het Rijk heeft met de
gemeenten afgesproken dat klimaatadaptatie vanaf 2020 een integraal
onderdeel is van het beleid, zodat
Nederland in 2050 klimaatbestendig
ingericht is.
‘Oosteinderweg 2020’
Volgende onderwerp is het vaststellen van het bestemmingsplan
‘Oosteinderweg 2020’. De gemeenteraad praat over het vaststellen van het

geactualiseerde bestemmingsplan
Oosteinderweg 2020. Het plan is
overwegend conserverend van aard,
bestaande legale functies worden in
beginsel positief bestemd. In de
commissievergadering was het
conserverende karakter onderwerp
van gesprek, omdat de ontwikkelingen voor dit gebied uit de vastgestelde toekomstvisie er nog niet in
zijn verwerkt.
Woningen in Parkmeer
Het een na laatste onderwerp op de
agenda is het bestemmingsplan Parkmeer en aanvullende welstandscriteria. Parkmeer B.V. is voornemens om
aan de Stommeerkade tien woningen
en een bedrijventerrein te realiseren.
In het bestemmingsplan ‘Stommeerkade Oost’ past deze ontwikkeling
niet als zodanig. Zodoende is het
bestemmingsplan Parkmeer in voorbereiding genomen om deze ontwikkeling mogelijk te maken.
Koersdocument
Tot slot wordt gesproken over het
koersdocument Mobiliteit Aalsmeer.
Het Koersdocument staat opnieuw op
de raadsagenda, omdat er in de
commissievergadering geen behandeltijd meer voor was. Het voorstel
was door de raad in zijn laatste vergadering van 21 januari al doorgeschoven. Aanleiding daarvoor waren
een motie en amendement die enkele
raadsfracties inbrachten. Het Koersdocument bevat elf inhoudelijke
koersen op basis waarvan de Mobiliteitsagenda Aalsmeer wordt opgesteld. De Mobiliteitsagenda is vervolgens bedoeld om Aalsmeer ook in de
toekomst bereikbaar, leefbaar en
(verkeers)veilig te houden. De (digitale) raadsvergadering begint om
20.00 uur en is live te volgen via de
livestream op de website van de
gemeente (www.aalsmeer.nl) en via
het tv-kanaal van Radio Aalsmeer.

Ondernemers in Centrum geven
verwenbehandelingen weg
Aalsmeer - Ondernemers uit Aalsmeer Centrum wilden in december
het bizarre jaar 2020 afsluiten met
een fijne feel good actie. Ze wilden
hun klanten in de watten leggen met
een Feel Good Relaxpakket. Klanten
konden een verwenbehandeling
winnen bij één van de kappers of
schoonheidssalons in Aalsmeer
Centrum of deze weggeven aan
iemand die dat nodig heeft.
Maar toen kwam de lockdown en
moest ook de sector van de contactberoepen de deuren sluiten. Net als
voor de niet-essentiële winkels en de
horeca was dit natuurlijk een hele
zware domper. Maar sinds woensdag

3 maart mogen er weer klanten
geholpen worden. Het sociale aspect
van hun beroep en mensen blij en
mooi maken, is voor hen heel
belangrijk en dat mag nu weer.
Om dit heuglijke feit te vieren is de
winactie verlengd tot en met 18
maart.
Je kunt een behandeling winnen bij
een kapper, schoonheidssalon, pedicure of nagelstudio en zelfs kans
maken op een tegoedbon voor een
tatoeage. Wil je meedoen? Laat dan
je gegevens achter via shorturl.at/
biD68 en maak kans op een behandeling of tegoedbon voor jezelf of
voor iemand anders.
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Zware tijden voor fysieke winkels:
“Het is een kwestie van gunnen”
Door Miranda Breur
Aalsmeer - Annemieke Treur, voorzitter van De vereniging van Aalsmeerse Bloemenzegelwinkeliers,
maakt zich hard voor niet alleen de
deelnemers van de vereniging, maar
voor alle fysieke winkels in Aalsmeer
tijdens corona. Ze is aan het woord:
“Uiteraard houdt iedereen zich netjes
aan de regels, maar de hele wereld is
anders nu. Ik wil eigenlijk onder de
aandacht brengen dat de winkeliers
er nog altijd zijn. Omdat ik iets meer
tijd had ben ik eens gedoken in oude
administratie en het archief. Het is
verrassend hoelang vele winkels al
bestaan. Heel erg goed, maar we
moeten wel zorgen dat die bedrijven
kunnen blijven. De lockdown is voor
velen een enorme klap. Ook staat
buiten kijf dat de consument staat te
trappelen om weer op een normale
manier inkopen te doen, in plaats
van op bestelling en afgifte bij de
deur. De versoepeling na de persconferentie is dat er op afspraak twee
klanten tegelijkertijd op een verdieping mogen zijn, dus we mogen
gelukkig weer iets meer.” Annemieke’s Kramerie aan de Machineweg
heeft vijf verdiepingen, zij mogen
tien mensen tegelijkertijd bedienen.
Annemieke vertelt verder: “Het is een

Foto uit archief. De tekst op de foto is geschreven door de heer Cor de Gooijer.
Destijds administrateur van de Bloemenzegelvereniging (tevens gezamenlijke
oprichter) en komt uit het verslag van ‘10 jaar Bloemenzegels’.

kwestie van gunnen. Een heel
belangrijk woord. Ik kreeg van de
week een telefoontje van een dame
die een koffieapparaat wilde hebben
en deze ook online had kunnen
bestellen, maar het ons gunde om
hem aan te schaffen. Dat is zo’n fijn
gevoel.”

Foto uit archief: Zo zag de
Bloemenzegel er vroeger uit.

Eindejaarstrekking
In 1953, dus de vorige eeuw, is de
Bloemenzegelwinkeliersvereniging
opgericht om, ook toen al, ervoor te
zorgen dat de klanten bij de winkels
in Aalsmeer bleven kopen. Vandaar
ook de naam. Speciaal voor het bloemendorp. “We staan nu wederom

voor eenzelfde moment en zetten
onze schouders er weer onder. En als
de winkels draaien werkt dat weer
door naar andere bedrijven. Het is
dus goed voor de gehele Aalsmeerse
economie. We moeten af van de
online-economie!” Aldus Annemieke,
die het een genoegen vindt om te
vertellen dat ze een nieuwe bloemenzegel-deelnemer hebben:
Restaurant Centennial en dat de
eindejaarsactie 2020, die normaal tot
eind december zou hebben gelopen,
doorgezet wordt totdat alle
bedrijven weer volledig operationeel
zijn. Annemieke tot slot: “Dus inleveren die volgeplakte zegelboekjes!”

COLUMN TRUUS OUDENDIJK
Rondje Nederland
Aalsmeer - Ons motto is altijd: niet
dezelfde kant oprijden als waar
iedereen heen gaat. Dus kozen we
niet voor het warme Limburg maar
voor het koude Groningen. Bij
Groningen denk ik altijd: Hoogezand- Sappemeer- Stadskanaal.
De topografische blinde kaart op
de basisschool en een juf die met
een lange stok de rode stippen
aanwees. Die plaatsen zijn er ingestampt. Vergeet je nooit meer. De
reisbestemming in Groningen was
Echtpaar Ria en Piet Dekkers.
Uithuizen om de simpele reden dat
daar de diesel het goedkoopst was. Per toeval kwamen we in dat verre
oord de prachtige Menkamaborg tegen. Een van de weinig overgebleven
borgen in Groningen met een schitterende tuin waarin zich nog een
origineel doolhof bevindt. Mochten we allemaal niet in helaas. Maar goed
een rondje eromheen en gluren tussen de hagen was niet verboden. We
bewaren het wel voor een volgende keer. We vervolgden onze tocht
langs Boerenerven, kampeerden aan de rand van de voormalige zeedijk
in Oudebildtzijl en zakten bij een rondje met de hond tot onze enkels in
de Groningse klei. De volgende boer had een schoon grasveldje, melk van
de tap, eieren uit de automaat en eigen koe in het vriezertje. Heerlijke
plekken om rond te neuzen en lokale producten te proeven. We zakten af
naar Twente, reden door een beeldschoon oud Hollands landschap met
glooiende weilanden en kleinschalige boerenbedrijven. Bij de laatste
boer waar we ons kamp opsloegen mochten we rondwandelen in de
stallen, koeien aaien en het bouwproject bekijken: een nieuwe stal. “Niet
voor meer koeien, maar voor meer ruimte voor onze koeien”, zei de
boerin. Kijk, daar houden wij van. Het doel van dit rondje Nederland was
om het Oudendijk jubileumboek her en der af te leveren. Sinds december
vorig jaar zijn er al heel wat uitgedeeld en is het boek ’schoftig goed’
ontvangen, zoals mijn schoonbroer en opdrachtgever het blij noemde.
Tot dan toe had hij zijn twijfels over het eindresultaat. In Noord Holland
zijn we begonnen met een bezoekje aan oude zakenrelaties. We zaten
aan tafel bij kwekers in Anna Paulowna en Breezand. Nu hoog en breed
met pensioen, maar nog vol verhalen en herinneringen aan mijn illustere
schoonvader die op zo veel mensen een onuitwisbare indruk heeft
gemaakt. We hebben ze jaren niet meer gezien, maar pakken het gesprek
zo weer op. Ons einddoel is een kwekersechtpaar in Sprang Capelle: Piet
en Ria. Als meisje van een jaar of twintig ben ik er vaak geweest. Als mijn
vriendje in de namiddag naar Brabant moest om een partij Nerine op te
halen, kwam ik net thuis uit kantoor en zei: ik ga wel met je mee. Voor we
er deze middag heen rijden waag ik er een telefoontje aan: “Ken je me
nog?” “Natuurlijk, jij bent de vrouw van Hans.” Ria heeft een jeugdige stem
en somt gelijk een bekende spreuk van mijn schoonvader op. Zij en haar
man zijn nu 82 en 86 en nog even hip en happy. Het wordt een fantastische middag, met thee, taart en levensverhalen. En wij ervaren weer aan
den lijve hoe waar de lijfkreet van schoonpapa’s is: “Het is niet wie je bent,
maar wie je kent.”
Reageren? Truus@bente.net

97 Bomen worden verwijderd in
gemeente voor veiligheid

Paardenkastanje op het Raadhuisplein
is aangetast door
kastanjebloedingsziekte.

Aalsmeer - Misschien heeft u ze al
gezien. Bomen met een groene stip.
Het gaat om bomen die ernstig
aangetast of al dood zijn. Dit bleek
uit de gemeentelijke boomveiligheidscontrole. Deze bomen moeten
voor de veiligheid van de omgeving
worden verwijderd. De gemeente
doet iedere drie jaar een boomveiligheidscontrole. Dit is wettelijk
verplicht en de uitkomsten zijn
bindend. Gevaarlijke bomen in Aalsmeer en Kudelstaart moeten
daarom verwijderd worden. Het
gaat in totaal om 97 bomen,
waarvan er 13 op de lijst van waardevolle bomen staan. Voor deze 13
bomen is een kapvergunning
aangevraagd. Naar aanleiding van
de boomveiligheidscontrole
worden de komende tijd ook veel
bomen in de gemeente gesnoeid.
Nieuwe bomen
Wethouder Groen Wilma Alink: “Het

doet pijn om deze bomen te
moeten verwijderen. Helaas zijn ze
ongezond of dood en veiligheid
staat natuurlijk voorop. We gaan na
het verwijderen kijken op welke
plekken gaten vallen in het groen
en waar het nodig is om nieuwe
bomen te planten. Als het straatbomen of waardevolle bomen gaat,
nemen we deze mee bij de
volgende bomenrevisie voor
herplant.”
Nesten
Het kappen van de bomen waar
geen kapvergunning voor hoeft
worden aangevraagd en het
snoeien gaat maandag 8 maart van
start. Hierbij wordt goed in de gaten
gehouden of er geen vogelnesten
in de bomen zitten. Indien dit wel
het geval is, blijft de boom staan tot
de vogels zijn uitgevlogen en gaat
de gemeente de veiligheid voor de
omgeving monitoren.

Menkamaborg in Groningen met schitterende tuin..

Hartjes luisteren wijk Elsrijk op
Amstelveen - Elsrijk is in kleur
gehuld. Niet alleen de eerste bloembollen geven de wijk kleur, maar ook
de 200 met de hand gemaakte
hartjes luisteren de wijk op. In heel
Elsrijk kan je ze tegenkomen, de
hartjes met een speciale boodschap.
Buurtbewoners en bewoners van
Nieuw Vredeveld hebben de handen
uit de mouwen gestoken om de
hartjes te maken en op te hangen.

De hartjes zijn een oproep om ook
na een jaar covid-19 in het land, naar
elkaar om te blijven kijken.
Sommige mensen kunnen een ‘hart
onder de riem’ gebruiken en anderen
een pluim, omdat ze voor een ander
klaar staan. De vinder van een hartje
mag iemand aanmelden voor een
kleine attentie. De wijkcoach van
Stadsdorp Elsrijk zorgt er voor dat de
persoon in het zonnetje wordt gezet.

Metamorfose Global Garden

Groenparadijs opent
3 maart de deuren

Jordi en Katrie van Maasdam, de nieuwe eigenaren van de parel die Global Garden heet.

en nieuwe lente, een nieuw geluid. Gevleugelde
woorden waarmee een nieuw begin wordt
aangekondigd. Jordi en Katrie van Maasdam
maken zo’n nieuw begin. Per 1 januari zijn zij de
nieuwe eigenaren van tuincentrum Global Garden.
Global Garden in Zwaanshoek,
een wereld aan tuin en interieur
waarvan de kiem vijftig jaar geleden werd gelegd door de familie
Draijer die op de huidige locatie
een handelskwekerij begon van
bomen, struiken en coniferen.
Mart en Conny Vester namen het
in 2000 over en met ondernemersgeest en bezieling transformeerden zij het bedrijf tot een compleet
tuincentrum dat jaarrond een
breed en uniek assortiment voert
van bomen, tuinplanten, kamerplanten, seizoensproducten, tuinmeubelen, decoratie, gewasbescherming, grondproducten en
een uitgebreide dierenafdeling.
Dankzij de passie van Mart en
Conny is Global Garden de afgelopen twintig jaar uitgegroeid tot
een speciaalzaak met landelijke
bekendheid.
PAREL Het is deze parel die Jordi en Katrie van Maasdam nóg
meer glans mogen gaan geven.
Mogen, want zo voelt het voor het
enthousiaste ondernemers-echtpaar. Immers, Jordi had nooit zijn
oog laten vallen op tuincentrum
Global Garden en Katrie had er
tot 2017 nog geen stap gezet. Jordi:
“Ik had een uitdagende baan bij
een internationale plantenhandel in Aalsmeer. Mart Vester was
een klant van mij. In het voorjaar
van 2017 kwam Global Garden ter
sprake. We zijn gaan praten en
een halfjaar later werden wij aan
de medewerkers voorgesteld. Wij,
want gelukkig durfde ook Katrie
de uitdaging aan. Met de intentie
het bedrijf over te nemen hebben
we drie jaar uitgetrokken om de
fijne kneepjes van het vak onder
de knie te krijgen. Die periode
is nu voorbij. Met gepaste trots
mogen wij ons de nieuwe eigenaren noemen. Samen met onze 72
klantgerichte medewerkers gaan
we ons nóg nadrukkelijker profi-

leren als dé groenspecialist voor
in en om het huis.”
WENS Ook Global Garden moest
half december op slot. Midden in
de vermaarde kerstshow. Van de
nood werd een deugd gemaakt
en met grote voortvarendheid
werd een verbouwing gestart.
Zo werd de decoratiehal volledig
gestript en opnieuw ingericht en
onderging ook de centrale hal met
daarin de kassa’s dezelfde metamorfose. Ook de koude kas kreeg
een facelift met als resultaat een
natuurlijke uitstraling. Er kwam
zelfs een aparte winkel voor de
verkoop van verse snijbloemen en
boeketten- een lang gekoesterde
wens van Jordi - en groen gerelateerde cadeauartikelen. Nieuw is
ook de servicebalie waar mensen
terecht kunnen voor cadeaubonnen en retourneren en met vragen. Een aanzienlijke verbetering
van de service aangezien men in
de oude situatie voor dergelijke
zaken moest aansluiten in de kassarij. Ook de immense buitenafdeling is opnieuw ingedeeld met
nieuwe routeborden zodat de klant
makkelijker kan vinden waar hij
naar op zoek is. Een eigen huisstijl werd ingevoerd en afgelopen
najaar werd de nieuwe website
gelanceerd. Sociale media is niet
meer weg te denken en behalve op
platforms als Facebook is Global
Garden ook actief op Instagram
waarop bijvoorbeeld nieuwe en
bijzondere soorten kamerplanten
geïntroduceerd worden.
GROENE OASE Global Garden is een
groene oase van 50.000 vierkante
meter. Anders gezegd: bijna acht
voetbalvelden groot. 10.000 vierkante meter is overdekt. Onder
het dak alles wat niet buiten kan,
waaronder jaarlijks de grootste
en meest spectaculaire kerstshow
van de regio waaraan elk jaar een

Kruiden in velerlei soorten op de buitenafdeling.

ander goed doel is gekoppeld.
Omdat Global Garden een maatschappelijk betrokken bedrijf is.
De opbrengst voor het goede doel
van afgelopen jaar bedroeg in
totaal 5.400 euro voor onderzoek
naar hersentumoren bij kinderen.
Er mag dan veel veranderd zijn,
veel is hetzelfde gebleven laten
Jordi en Katrie weten. “Wij blijven een tuincentrum vol gemak en
inspiratie. Een speciaalzaak met
een eigen gezicht en een uitstekende reputatie. Niet alleen in deze
regio, maar ook buiten de provinciegrenzen en zelfs de landsgrenzen. Mensen komen van heinde en
ver naar ons tuincentrum, omdat
zij net die éne plant of boom zoeken die nergens anders te vinden
is. En hier slagen.” Jordi weet dat
tuinliefhebbers vanuit Duitsland
naar Global Garden rijden voor
bijzondere planten. Maar ook per
vliegtuig komen klanten naar de

speciaalzaak in groen. “Vóór de
lockdown konden we een dame uit
Bulgarije verwelkomen. Ze was op
zoek naar die ene bijzondere plant.
Dolgelukkig vloog ze terug naar
huis. Met de doos op schoot.”
INVESTEREN Investeren in medewerkers. Bij Global Garden de normaalste zaak van de wereld. Alle
medewerkers zijn goed opgeleid
en of het nu binnen of buiten is:
er wordt met verstand van zaken
gesproken. Jordi van Maasdam is
er helder over: “Je zaak kan nog
zo mooi zijn, als de deskundigheid
ontbreekt sta je met lege handen.”

Anders dan anderen. Die woorden
vallen regelmatig. Anders vanwege de eigen kwekerij van bomen
en struiken, het unieke assortiment grotere en zwaardere bomen
en planten die niet in een winkelwagentje passen en die experts
van Global Garden thuis komen

planten. Anders doordat Global
Garden het grootste groencentrum van ons land is met de grootste kamerplantenafdeling van de
regio. Met productspecialisten
op elke afdeling waar geen vraag
onbeantwoord blijft. Met een eigen
hoveniersafdeling voor tuinontwerp, -advies en -aanleg. En met
koeien op de steiger tegenover de
ingang die de weg wijzen.
Global Garden is gevestigd op
het adres Hillegommerdijk 554
in Zwaanshoek en bereikbaar
onder (023) 584 2354. Alle
informatie over assortiment,
service en openingstijden staan
op www.globalgarden.nl.
Vanwege de coronamaatregelen
geldt dat voor de binnenwinkel
klanten een tijdvak moeten
reserveren. Dat kan via de website.
De grote buitenwinkel is geopend
zonder afspraak.
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Bloemen voor medewerkers en
bewoners van het zorgcentrum
Aalsmeer - Op donderdag 25
februari hebben JCI AmsterdamAmstelland, Dutch Flower Group,
Dutch Flower Foundation en de
kweker Mopabloem honderden
tulpen mogen afleveren bij Zorgcentrum Aelsmeer en Zonnehuisgroep
Amstelland. De bloemen zijn ingekocht bij een lokale kweker om haar
een steuntje in de rug te geven. De
tulpen werden daarna uitgereikt aan

bewoners en (thuis)zorgpersoneel
om hen een hart onder de riem te
steken in deze moeilijke tijd.
Meer weten over de netwerk vereniging JCI Amsterdam-Amstelland die
bestaat uit lokale ondernemers,
bewoners en mensen werkzaam in
de regio, en zich inzetten voor de
lokale maatschappij, het bedrijfsleven en samen leren? Kijk dan op
www.jciaa.nl

Demissionair staatssecretaris Stientje van Veldhoven bij Meerlanden in Rijsenhout.

Stientje van Veldhoven geeft
startsein Week van AfvalHelden
Rijsenhout - Demissionair staatssecretaris Stientje van Veldhoven gaf
maandagmiddag 1 maart het officiële startsein voor de Week van de
AfvalHelden in Rijsenhout. Van Veldhoven sprak de Helden van afval- en
grondstoffenbedrijf Meerlanden toe
en overhandigde het eerste exemplaar van magazine de AfvalHeld.
“Toen de eerste lockdown inging,
merkte je overal in Nederland terecht
grote waardering voor jullie als afvalhelden, met bedankbriefjes op
containers en kleurplaten voor de
ramen. Dat verdienen jullie wat mij
betreft elke dag. Jullie houden door
weer en wind onze straten en
buurten schoon, en zorgen met de
inzameling voor een belangrijke stap
om van ons afval weer nieuwe
grondstoffen te maken, jullie
verdienen deze week”, aldus Van
Veldhoven.
In de week van 1 tot en met 7 maart
worden de mannen en vrouwen die

werkzaam zijn in de afval- en reinigingssector in het zonnetje gezet.
Bijna 30.000 professionals halen
dagelijks het afval op en zorgen
ervoor dat het daarna grotendeels
een nieuwe toepassing krijgt. Maar
ook mensen die in de openbare
ruimte de straten vegen en prullenbakken legen horen bij de AfvalHelden. Op die manier dragen ze
allemaal bij aan een betere en schonere wereld. De Week van de AfvalHelden is in het leven geroepen door
de overkoepelende brancheorganisaties. Tijdens de Week van de AfvalHelden staat waardering voor alle
medewerkers van deze partijen
centraal.
Waardevol en cruciaal beroep
De medewerkers van afval- en
grondstofbedrijven werken in de
sector van de toekomst, waarbij afval
het begin van iets moois is en zij
steeds meer materialen in de kring-

loop houden. De branche professionaliseert: er worden steeds meer
vaardigheden van de medewerkers
gevraagd. Van technische en organisatorische kennis, tot communicatieve vaardigheden. Medewerkers in
de afvalbranche zijn van vitaal
belang voor de volksgezondheid en
het draaiend houden van Nederland.
En daar zorgen ze dagelijks voor. Iets
om trots op te zijn. Zij verdienen
waardering, iedere dag, en speciaal
tijdens de Week van de AfvalHelden.
Duim omhoog
Ongeveer tachtig organisaties in heel
Nederland doen mee, waaronder
Meerlanden in Haarlemmermeer.
Demissionair staatssecretaris Stientje
van Veldhoven (Infrastructuur en
Waterstaat) kwam naar de kern
Rijsenhout om de aftrap te doen,
samen met directeur Angeline Kierkels (Meerlanden), de Haarlemmermeerse wethouder van Milieu Mariette Sedee, directeur van de NVRD
Wendy de Wild en directeur van de
Vereniging Afvalbedrijven Robbert
Loos.
In de Week van de AfvalHelden organiseren de deelnemende afvalbedrijven allerlei activiteiten voor hun
medewerkers om extra waardering
te tonen. Ook inwoners kunnen
meedoen door de speciaal hiervoor
gemaakte posters voor de ramen te
hangen, kleurplaten aan inzamelaars
te geven of door gewoon eens een
duim omhoog op te steken als blijk
van waardering. De activiteiten van
de organisaties kunnen op social
media gevolgd worden via #AfvalHelden en #WeekvandeAfvalHelden.
Info: www.weekvandeafvalhelden.nl

Bedrijven op VBA-Zuid serieus
aan de slag met verduurzaming
De Kwakel - Op het bedrijventerrein
VBA-Zuid zijn steeds meer zonnepanelen voor groene energie op de

daken te zien. “Ondanks dat lang niet
alle daken van de verwerkingshallen
en aangrenzende panden geschikt

De kleurrijke Honey Highway langs het bedrijventerrein in De Kwakel zorgt voor veel
plezier bij mens en dier.

zijn, liggen er toch al snel 6.000
panelen”, aldus Harry Brockhoff en
Leo Lamboo van de Vereniging van
Eigenaren (VvE) van dit bedrijventerrein. De zonnepanelen leveren
genoeg energie om de vele hallen
dagelijks te verlichten. Op jaarbasis
scheelt dat zo’n 1.800.000 kwh aan
elektriciteit. Het bedrijventerrein
heeft een gebouwoppervlakte van
250.000 vierkante meter en vrijwel
alle hallen van de bedrijven zijn voorzien van ledverlichting, wat ook nog
eens een verdere vergroening betekent. Alle bedrijven zijn daarnaast
actief bezig met hun afvalscheiding
(kunststoffen, papier en karton en
uiteraard groenafval) en verder neemt
het aantal elektrische laadpalen voor
elektrische auto’s ook toe. Om de
vergroening letterlijk meer kleur te
geven, is langs het bedrijventerrein
een strook van ruim 30.000 vierkante
meter ingezaaid met wild bloemenzaad om hier een ‘Honey Highway’ te

Snoeiboot vaart 27 maart uit!
Aalsmeer - De snoeiboot is inmiddels een begrip op de Aalsmeerse
wateren. Ook dit jaar zet de
gemeente de snoeiboot in. Op
zaterdag 27 maart vaart de snoeiboot weer uit om eilandeigenaren
op de Westeinderplassen de mogelijkheid te geven hun snoeihout
gratis en op een verantwoorde
manier af te voeren. De boot ligt
weer op de vertrouwde locaties: Van
9.00 tot 12.00 uur bij Schuilhaven de
Winkel aan de Grote Poelzijde en
van 13.00 tot 16.00 uur bij Baggerdepot Otto aan de doorgang Grote
Brug. Als de boot op de aangegeven
tijd niet aanwezig is, is deze waarschijnlijk even aan het lossen. Hij
komt dan zo snel mogelijk weer
terug.

zal de snoeiboot op 2 oktober en 20
november 2021 uitvaren. Bedrijfsafval, zoals seringenhout en -kluiten,
wordt niet geaccepteerd.
Informatie
Voor meer informatie over de takkeninzameling en de snoeiboot kan
contact opgenomen worden met de
servicedesk Aalsmeer-Amstelveen
via telefoonnummer 0297-387575
(vraag naar afdeling Veiligheid en
Handhaving, vaarwegbeheer/
boswachter) of stuur een mail naar
info@aalsmeer.nl t.a.v. V&H vaarwegbeheer/ boswachter).

Overhangend groen
Particuliere eilandeigenaren zijn
verplicht hun overhangend groen
boven het water van de sloten en
vaarwegen te snoeien. Om de eigenaren daarbij te helpen, biedt de
gemeente de mogelijkheid om hun
snoeiafval af te voeren. In het najaar

creëren: een bloemenzee waar bijen
en andere insecten op afkomen. Sinds
vorig jaar staan er op het bedrijventerrein zelfs vier bijenkasten waar zo’n
200.000 bijen zijn gehuisvest. Vorig
jaar is een nieuw volk ontstaan, dus
de bijen hebben het hier prima naar
hun zin. “We hopen dat vele fietsers

uit de regio de komende zomer van
de bloemenzee kunnen genieten als
ze langs bedrijventerrein VBA-Zuid
rijden. Ik ben er trots op dat allen op
VBA-Zuid serieus werk maken van het
verder vergroenen van onze werkomgeving”, besluit Harry Brockhoff, CFO
bij de Dutch Flower Group.

Zonnepanelen zijn een belangrijke bron van energievoorziening voor de bloemen
en plantenbedrijven op VBA-Zuid.
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BOB IN DE BOVENLANDEN
De kastanjeboom en esdoorn:
Vijftig jaar samen, nu gekapt...
Aalsmeer - Bomen zijn belangrijk. Bomen stralen kracht uit; zij hebben
een ontspannende werking op mensen, maken ons vrolijk, geven rust,
verrijken de leefomgeving en zorgen voor zuurstof en energie.
Het is niet zo lang geleden dat er in Aalsmeer voor iedere boom die we
wilden kappen een vergunning moest worden aangevraagd. Er werden
zelfs nieuw te bouwen panden op een iets andere plek gebouwd om een
‘zuurstofverrijker’ te behouden. Tegenwoordig kun je bomen zonder
pardon verwijderen. Alleen als ze op de bomenmonumentenlijst staan
mag dat niet. Bomen zijn aan mensen overgeleverd. Het eerste wat er
gesloopt wordt bij nieuwe bouwprojecten zijn bomen, ze staan in de weg
voor bulldozers die hun werk moeten doen. Een oude boom laten staan
die voor toegevoegde waarde zorgt is geen optie, goede adviezen
worden genegeerd. Natuurlijk zijn er situaties waar het niet anders kan.
Soms moet het groen ‘tijdelijk’ wijken. Maar meestal vindt men het te
lastig en te kostbaar. Tijd is geld….

De watertoren van Aalsmeer ‘waakt’ over Schiphol. Foto: www.kicksfotos.nl

Reageren op ontwerpwijziging
van luchthavenverkeerbesluit!
Aalsmeer – Sinds dinsdag 2 en tot
en met maandag 29 maart kunnen
inwoners van Aalsmeer en omliggende gemeenten hun zienswijze
geven over de ontwerpwijziging van
het luchthavenverkeerbesluit
Schiphol en het daarvoor opgestelde
milieueffectrapport. De minister wil
het luchthavenverkeerbesluit voor
Schiphol wijzigen om daarin het
nieuwe normen en handhavingsstelsel voor Schiphol (NNHS) juridisch
vast te leggen, inclusief het
maximum aantal vliegbewegingen
van 500.000 per jaar en 29.000 in de
nacht. Het NNHS dwingt Schiphol
om zoveel mogelijk de start- en
landingsbanen in te zetten die de
minste hinder veroorzaken. Ook
wordt de aangescherpte baanregel
vastgelegd.
Het milieueffectrapport beschrijft de
milieu-effecten van het gebruik van
de start- en landingsbanen volgens
het nieuwe stelsel en de ontwikke-

ling van de luchtvaart op Schiphol
naar 500.000 vliegbewegingen.
Hiermee wordt duidelijk wat de te
verwachten milieu-effecten zijn van
aanpassing van het besluit.

Informatiebijeenkomsten
Tijdens vier online informatiebijeenkomsten worden de ontwerpwijziging van het luchthavenverkeerbesluit Schiphol en het milieueffectrapport toegelicht. Na de toelichting is
er gelegenheid om in themasessies
vragen te stellen. De bijeenkomsten
vinden plaats op dinsdag 9 en
donderdag 11 maart, beide dagen
van 15.00 tot 17.30 uur en van 19.00
tot 21.30 uur. Kijk voor meer informatie en aanmelding op www.luchtvaartindetoekomst.nl
Definitief besluit
Een zienswijze indienen kan vanaf
dinsdag 2 maart via www.platform-

Zaai online Masterclass Sales:
Leerzaam en inspirerend
Door Janna van Zon
Aalsmeer - Dinsdag 2 maart om
zeven uur in de avond zaten de Zaailingen achter hun computer om
online de masterclass Sales - gegeven
door oud-zaailing Arno Jongman - te
gaan volgen. Dat project manager
Kirsten Verhoef voor de oud-zaailing
Arno Jongman had gekozen bleek
een gouden greep. In de verschillende onderstaande reacties wordt
duidelijk waarom. Als eerste is Arno
zelf aan het woord: “Mooi om mensen
te kunnen meenemen in de valkuilen
die ik in het verleden zelf hebt
gekend en hoe je daar een positieve
wending aan kunt geven. Ik ben van
nature iemand die graag helpt, het
geeft mij energie om kennis te delen
waar mensen concreet iets aan
hebben. Het was goed dat ik bij deze
Masterclass de Zaailingen heb
kunnen inspireren en hen op een
manier heb leren kijken wat meer en
een beter resultaat oplevert.” Remco
Binkhorst: “Vooraf kregen wij een
leuke huiswerkopdracht die ons met

een positief kritische blik naar onze
eigen onderneming heeft leren
kijken. Na een uitleg over de waarden
van je bedrijf mochten wij dit in een
kleine groep aan de mede zaailingen
uitleggen. Daarna werden deze
waardes door Arno besproken.
Aansluitend waren er nog de tips en
tricks om een sales goed te laten
verlopen. Ik ben een stuk wijzer
geworden op het gebied van Sales.”
Chantal Roling: “De twee Masterclasses Netwerken en Sales sloten
mooi op elkaar aan. Arno is een
makkelijke prater en oprecht geïnteresseerd. Hij wist van alle zaailingen
wat zij doen en daar werd goed op
ingespeeld. Leuk om te horen hoe je
eigenlijk al zo vaak in het dagelijkse
leven toepast wat je zou kunnen
verbeteren. Ik heb veel geleerd. Het
was een goede ZAAI-avond met
inspiratie om verder mee aan de slag
te gaan.” Henk Koole: “Arno wist ondanks het drukke schema - op
boeiende en actieve wijze iedereen in
het gesprek en de oefeningen te
betrekken. Hierdoor hebben wij in

participatie.nl/luchthavenverkeerbesluit of telefonisch tijdens kantooruren via 070-4568999. Na sluiting van
het zienswijzentermijn analyseert het
ministerie alle binnengekomen
zienswijzen en betrekt deze, en het
advies van de Commissie voor de
milieueffectrapportage, bij de definitieve vaststelling van het
luchthavenverkeerbesluit.
Inwoners van Aalsmeer wordt aangeraden vooral deze mogelijkheid om
te reageren aan te grijpen. Aalsmeer
heeft als ‘buurman’ al behoorlijk veel
geluidshinder van Schiphol.
Sommige dagen best te ‘behappen’,
andere dagen om ‘gek’ te worden van
de vele vliegtuigen. Meer vliegbewegingen over Aalsmeer en Kudelstaart
vinden veel inwoners, en ook de
gemeente, onacceptabel. Laat uw/
jouw mening (voor of tegen) horen
en beslis mee over de toekomst van
Schiphol (en Aalsmeer)!

vogelvlucht alle aspecten van Sales
van ‘praatje pot’ tot het overleggen
van tarieven kunnen behandelen.
Waarbij de noodzaak van het creëren
van waarde voor de afnemers in het
middelpunt stond.” En tot slot nog
een positieve reactie van Kirsten
Verhoef: “Het was een echte interactieve Masterclass waar iedereen veel
van heeft kunnen opsteken. Zo werd
naar de waarde van ieder gekeken;
dat is iets wat niet alleen aangeeft
wat je doet, maar de waarde ligt juist
buiten dat wat je doet! Hier moest
iedereen goed over nadenken. De
fases van een verkoopgesprek
werden doorgenomen en de technieken hoe om te gaan wanneer je
een klant bezwaren heeft. Ook was er
aandacht hoe je koopsignalen leert
herkennen. Heel interessant en bruikbaar voor de toekomst. Mooi dat juist
een oud-zaailing deze kennis deelt en
meedenkt. Hij begreep daardoor
goed waar zij nu staan, herkende de
onzekerheden en hielp hen daarmee
verder om hun bedrijf te laten
groeien.” Voor meer informatie over
Zaai kan contact opgenomen worden
met Kirsten via de mail: kirsten@
syltsupport.nl of telefonisch via
0297-366182.

Bomenharmonie
Zo ook bij een nieuw te bouwen villawijkje naast onze woning. Er
moesten te veel bomen wijken. Een oude kastanjeboom en een esdoorn,
in harmonie bij elkaar, hadden zeker kunnen blijven staan. Iedere
toekomstige bewoner zou blij moeten zijn met dit bijna monumentale
duo in de nieuwe tuin. Maar nee, op de plek van de sterke kastanje en
esdoorn, vijftig jaar samen en alle stormen doorstaan, moet een steiger
komen voor de boot van de nieuwe bewoners. Deze steiger had sowieso
gebouwd kunnen worden naast of om de twee bomen heen; een bankje
in de schaduw, een glaasje wijn erbij, het plaatje zou compleet zijn.
Mijn geluk
Meer dan dertig jaar heb ik van het duo mogen genieten. De kastanjeboom met in het vroege voorjaar prachtig, jong, groen loof en iets later in
de lente, de wit-roze bloesem-toortsen die zij ieder jaar draagt. In de
zomer het ontwikkelen van de kastanjes in hun stekelig-beschermendeomhulsel. En in het najaar het verkleuren van het blad van donkerrood
naar geel en herfstbruin.
Als de kastanjes vielen kwamen moeders, vaders en kinderen de oogst
ophalen en maakten er leuke herfsttafereeltjes van. De boom was een
thuis voor eksters, Vlaamse gaaien, spechten, kraaien, merels, roodborstjes, groenlingen en koolmeesjes. De esdoorn keek tevreden toe. Een
kleine wereld waar veel gebeurde is onnodig door mensenhanden
vernietigd. Ik ben verdrietig, heel verdrietig. Het had niet gehoeven.
Sterker nog, het had heel veel kunnen toevoegen aan deze nieuwe villawijk aan de Poel. Het waren maar bomen….
Reageren? bob@bovenlanden.nl

Kastanjeboom en esdoorn: Voor en na het kappen.

Bomen op Drie Kolommenplein
weg voor bouw appartementen
Aalsmeer - Voor de nieuw te
bouwen appartementen aan de
Stationsweg (oude postkantoor) zijn
afgelopen woensdag 3 maart de acht
bomen op het Drie Kolommenplein
verwijderd. Ook één boom aan de
Stationsweg gaat uit het straatbeeld
verdwijnen. Na de bouw van de
appartementen wordt nieuw groen
bij het complex gerealiseerd. Er
worden dan ook tien nieuwe bomen
geplant. Dat bomen verdwijnen
omdat ze aangetast of dood zijn,
vindt menigeen jammer, maar begrijpelijk. Echter bomen kappen voor
nieuwbouw vinden veel inwoners
onbegrijpelijk en gepleit wordt veelal
voor meer respect voor deze zuurstofgevers. Het lijkt de laatste
maanden ook wel schering en inslag:

bomen weg langs N201, Machineweg, Baanvak, Dreef en onder
andere Hortensialaan. Hopelijk, en
dit wordt beloofd, is er na de nieuwbouw van woningen (ook broodnodig) ruim aandacht voor een
groene invulling en kan de nieuwe
naam voor de gemeente (Kaalsmeer)
teniet gedaan worden.
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Boerderijmedewerkers Angelo en Wendy en Pieter Hulsbos bij de picknicktafel.

Nieuwe picknicktafel voor de
kinderboerderij
Aalsmeer - Bouw- en Aannemingsbedrijf P.B. Hulsbos en kinderboer-

derij Boerenvreugd hebben een
bijzondere band. Als sinds de start

Impressie Grand Art Game. Beeld: Total Design

Hermitrage lanceert nieuw
online kunstonderwijsplatform
Amstelland - Deze week lanceren de
initiatiefnemers Hermitage Amsterdam
en de Hermitage XXI Century Foundation, ondersteund door het Staatsmuseum de Hermitage in Sint-Petersburg,
www.museum1524.com, platform van
het project Museum 1524. Dit online
kunstonderwijsplatform is wereldwijd
toegankelijk voor musea, onderwijsinstanties en andere geïnteresseerden.
Het doel is om kunstonderwijsprogramma’s te ontsluiten en uit te
wisselen, en daarnaast om musea

aantrekkelijker te maken voor
jongeren van 15 tot 24 jaar, met
behulp van innovatieve middelen.
Educatieve programma’s
Met dit platform willen de initiatiefnemers hun expertise op het gebied van
kunstonderwijs delen en het
bestaande educatieve materiaal over
de enorme encyclopedische collectie
van de Hermitage ontsluiten. Het gaat
om te beginnen om kijkkaarten bij
tentoonstellingen, die in lessen of bij

Ontdek de Micro:bit in De Maakplaats
Amstelland - Op woensdag 10 maart is
er weer De Maakplaats van de Bibliotheek Amstelland. Thema is dit keer
‘Ontdek de Micro:bit’ en het betreft een
online evenement voor jongens en
meiden van 10 tot 12 jaar. De Micro:bit
is een zakformaat computer die je kunt
programmeren, aanpassen en aansturen

om je digitale ideeën, games en apps tot
leven te brengen. Tijdens de workshop
programmeren de deelnemers de
Micro:bit als dobbelsteen. Alle codes
schrijven de deelnemers zelf met behulp
van de online block-editor. Na
aanmelden voor deze workshop kunnen
de deelnemers vanaf nu een Micro:bit

Spannende strijd tussen broers
bij jeugdschaakcompetitie AAS
Door Ben de Leur
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag is de
23e ronde van de AAS online jeugdschaakcompetitie gespeeld. David
tegen Simon was een gesloten Siciliaan, waarin David opeens een stuk
weggaf. Later gaf Simon, niet zo in
vorm, het stuk terug, maar David zag
het niet. Daarna kwam Simon op
stoom en werd wit (David) helemaal
weggevaagd. Pieter tegen Luuk was
ook een gesloten Siciliaans, waarin
Luuk een toren wist te winnen.
Appeltje, eitje, zou je zeggen, maar

Pieter irriteerde nog wat met zijn
dame en Luuk speelde de stukken
net een keer teveel heen en weer,
remise door herhaling van zetten.
Altijd spannend is de strijd tussen
broers en dat was de partij tussen
Marien en Robert zeker. Marien
speelde de Spaanse ruilvariant, populair vroeger door Bobby Fischer, en er
ontstond een complex middenspel
waar beide broers wel wat fouten
uitwisselden. Maar degene die de op
een na laatste fout maakt wint en dat
was Marien, de jongste van de broers.
Konrad tegen Christiaan was een d4

van de kinderboerderij in 1993 staat
het bedrijf klaar om de boerderij te
helpen met advies en sponsoring.
Door de jaren heen zijn er meerdere
projecten en activiteiten op de boerderij mogelijk geworden dankzij
Hulsbosbouw. Afgelopen week
kwam Pieter Hulsbos met een verrassing naar de boerderij, namelijk een
mooie nieuwe picknicktafel. Het
cadeau werd in ontvangst genomen
door boerderijmedewerkers Angelo
en Wendy. De picknicktafel krijgt een
plekje in de speeltuin van de
boerderij.
Jammer genoeg kan de picknicktafel
nog niet in gebruik worden
genomen door het publiek. De
kinderboerderij valt niet onder de
nieuwe versoepelingen en blijft voorlopig nog gesloten. Als de boerderij
de deuren wel weer mag openen
heeft ze er in ieder geval een mooie
nieuwe zitplek bij!

thuisopdrachten gebruikt kunnen
worden en dus ook waarde hebben
voor het door corona noodzakelijke
thuisonderwijs. Verder zijn er experimentele programma’s van het Youth
Educational Centre van de Hermitage
Sint-Petersburg te vinden, en best
practices op het gebied van kunsteducatie. Het platform is interactief:
andere musea kunnen concepten van
programma’s gebruiken, maar zullen in
de toekomst ook eigen concepten
erop kunnen zetten om te delen. De
komende tijd wordt het platform nog
aangevuld.
Grand Art Game
Vanuit het project Museum 1524 is
eerder al de Grand Art Game ontwikkeld, een laagdrempelige, speelse
manier om educatief materiaal uit de
kijkkaarten met jongeren te delen.
Museum 1524 is onderdeel van Creative Twinning – een internationaal
programma van de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (RVO). Het
project wordt mede mogelijk gemaakt
door het Ministerie van Buitenlandse
Zaken. Zowel Museum 1524 als de
Grand Art Game zijn ontwikkeld door
Total Design.

ophalen in de bibliotheek op het Stadsplein in Amstelveen (andere locatie in
overleg). Het is belangrijk je emailadres
in te vullen bij de aanmelding, op dit
adres ontvang je de Zoom link om deel
te kunnen nemen. De workshop is niet
geschikt voor kinderen onder de 10 jaar.
De workshop is van 15.30 tot 16.30 uur.
Tickets voor deelname zijn verkrijgbaar
via https://amstelland.op-shop.nl.

opening met een spannend gambiet
door zwart. Wit kreeg het betere spel,
maar zwart loerde op kansen en
kwam goed terug. Ondertussen wist
Konrad een toren te winnen, maar
verbrandde te veel tijd en er werd tot
remise besloten. Merlijn tegen Bryan
was teleurstellend voor Merlijn, want
er was geen Bryan. Dus reglementair
een punt, maar niet leuk. Temeer
omdat daardoor ChiaChia onnodig
was uitgeloot.
David - Simon: 0 - 1
Pieter - Luuk V: 0.5 - 0.5
Marien - Robert: 1 - 0
Konrad - Christiaan: 0.5 - 0.5
Merlijn - Bryan: 1 - 0
Kijk voor meer uitslagen en de stand
op www.aas/leisb.nl

Sport- en spelactiviteiten voor
zwemleskinderen Waterlelie
Aalsmeer - De zwembaden moeten
helaas nog gesloten blijven! Omdat
de medewerkers van De Waterlelie al
hun leskinderen enorm missen en
bewegen gezond en goed is voor
iedereen, is een sportief alternatief
bedacht voor de zwemles. Sinds 1 en
tot en met 13 maart organiseert De
Waterlelie sport- en spelactiviteiten
voor alle zwemleskinderen op het
buitenterrein van het Sportcentrum
aan de Dreef in de Hornmeer.
Sporten, spelen en bewegen tijdens
de zwemles, alleen dan buiten en
niet in het water! Kinderen doen

spelletjes en andere sportieve activiteiten met zijn of haar zwemonderwijzer. Samen met de vriendjes uit de
eigen zwemgroep werken kinderen
op een speelse manier aan zijn of
haar spierkracht en conditie! De
wekelijkse activiteit duurt 35
minuten. Kinderen doen mee met de
activiteit op de vaste lesdag en het
tijdstip dat hij of zij normaal
gesproken de zwemles zou hebben.
De activiteit is gratis en opgeven van
te voren is niet nodig!
Kijk voor meer informatie op www.
dewaterlelieaalsmeer.nl.

Sport- en spelinstuif bij De Waterlelie
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 6 maart organiseert De Waterlelie een
sport- en spelinstuif op het buitenterrein van het zwembad aan de Dreef
voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Er staan tal van leuke spelletjes en
sporten op het programma (op het grasveld, niet in het zwembad). De
instuif is van 13.00 tot 15.00 uur en deelname kost 4,50 euro per persoon.
Reserveren is verplicht en kan via www.dewaterlelieaalsmeer.nl.

Day a Week School geopend in
Aalsmeer voor uitblinkers
Aalsmeer - Een Day a Week School is
voor kinderen die uitblinken qua
leerprestaties en denkstrategieën en
behoefte hebben aan meer uitdaging dan dat het reguliere basisonderwijs hen kan bieden. Deze School
heeft als doelstelling talenten te
ontwikkelen, het leerplezier van de
leerlingen te vergroten en hen te
leren leren. Dit door de leerlingen
extra uit te dagen op sociaal, emotioneel en intellectueel vlak. Voor de

basisscholen van JongLeren is per
februari op locatie IKC Triade een Day
a Week School gestart. Eén dag per
week gaan kinderen, die hiervoor in
aanmerking komen, naar deze groep
in plaats van hun reguliere groep. De
nadruk kan tijdens de lessen liggen
op wiskundige thema’s of een overkoepelend thema. Voorbeelden van
ingezette thema’s zijn: architectuur,
ondernemerschap, het heelal, het
brein, DNA en programmeren.

Uitdagend alternatief: Tech =
Tof Quiz voor scholieren
Aalsmeer - Hoe werkt een robot? Of
een wifi-verbinding? Kinderen en
jongeren laten zien hoe leuk techniek is; in voorgaande jaren was de
Techniek Driedaagse voor leerlingen
uit groepen 7,8 en de brugklas daarvoor een geweldig middel. Dit
schooljaar wordt in verband met het
coronavirus gekozen voor een online
alternatief. De leerlingen strijden in
een uitdagende quiz om de eerste
Tech=Tof Bokaal. En ouders/verzorgers kunnen zelf ook meespelen. Op
dinsdag 16 en donderdag 18 maart
gaan leerlingen van groep 7 en 8 uit
Aalsmeer, Amstelveen, Uithoorn,
Nieuwkoop en De Ronde Venen met
hun telefoon of tablet vragen over
techniek beantwoorden. Brugklassers spelen de quiz op 20 en 22 april.
In video’s lichten jonge medewerkers
van technische bedrijven een deel
van hun werk toe en stellen de
vragen.
Onmisbaar
De leerlingen gaan in schoolteams
met elkaar de strijd aan. Na afloop is
bekend welke school de eerste
Tech=Tof Bokaal heeft gewonnen.
Wethouder Jeugd en Onderwijs Bart
Kabout is enthousiast: “Dit is een
mooi alternatief voor de Techniek
Driedaagse. Kinderen en hun ouders
en verzorgers kunnen zo online en
op speelse wijze kennismaken met

de wereld van techniek”, zegt hij. “Die
wereld is vol diverse mogelijkheden
en carrièrekansen. En mensen met
technische vaardigheden zijn en
blijven onmisbaar in onze
samenleving.”
Ouders en verzorgers
Ouders en verzorgers worden uitgedaagd om de volwasseneneditie van
de Tech=Tof Quiz te spelen, als alternatief voor de open avond tijdens de
Techniek Driedaagse. “Dat ouders en
verzorgers goed op de hoogte zijn
van de mogelijkheden en kansen in
de wereld van de techniek is
cruciaal”, benadrukt wethouder
Kabout. “Zij zijn vaak toch de grote
stimulans voor de kinderen om voor
een technische opleiding te kiezen.”
Iedereen kan meespelen
Op de donderdagavonden 18 maart
en 22 april is deze ontzettend leuke
avond vanuit huis te beleven.
Comfortabel met telefoon, tablet,
laptop of computer. De quiz geeft
een nieuwe kijk op de grote diversiteit aan technische beroepen en de
beroepskansen in deze regio.
Iedereen kan (online) meespelen.
Noteer 18 maart of 22 april in de
agenda, aanvang beide avonden is
19.30 uur. Kijk voor meer informatie
op: https://technetamstelenvenen.nl/
tech-tof-quiz
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Actie Fitness Aalsmeer tegen
dicht houden sportscholen

Samir Benghanem van Greenpark
in definitieve selectie EK Handbal

Aalsmeer - Fitness Aalsmeer en 100
andere clubs die zijn aangesloten bij
de VES (Vereniging Exclusieve Sportcentra), hebben afgelopen zaterdag
27 februari een actie gehouden
tegen het besluit van de regering om
de sportscholen gesloten te houden.
“De fitnessbranche levert juist een
essentiële bijdrage aan de preventieve gezondheidszorg”, aldus de
actievoerders. Iedereen weet het:
beweging is van levensbelang. Meer
bewegen vergroot je vitaliteit en
helpt je fit te voelen in lichaam en
geest. Je bent minder gestrest, krijgt

Aalsmeer - Na het knappe gelijkspel
tegen Slovenië begin januari komt
het Nederlands Herenteam Handbal
op maandag 8 maart weer bij elkaar.
Ze hopen het goede resultaat een
vervolg te geven in het kwalificatietraject voor het EK 2022. De ploeg
bereidt zich op Papendal voor op de
uitwedstrijd tegen Polen. Bondscoach Erlingur Richardsson heeft 24
spelers opgenomen in de definitieve
selectie.
In de interlandweek wordt de
wedstrijdselectie, die naar Polen
afreist, teruggebracht naar 16
spelers. Bij de definitieve selectie van
24 heeft Richardsson onder andere
opnieuw gekozen voor Samir Benghanem van Green Park Aalsmeer en

meer uithoudingsvermogen en
spierkracht. Ontwikkelt een actievere
levensstijl en je hebt daardoor een
betere afweer tegen ziektes. Juist nu
is dit belangrijk: bewegen als medicijn! Ook is er bewezen dat een
sportschool veilig is om te trainen.
Uit onderzoek in 14 landen bij 62
miljoen fitness bezoeken zijn slechts
470 personen besmet geraakt. Dat is
0,0000075%.
Daarom hebben de medewerkers en
enkele leden van Fitness Aalsmeer
korte fragmenten opgenomen en zo
een videoboodschap voor Mark

Wandelnetwerk Amstelland bijna
klaar: 300 km wandelplezier
Amstelland - Het nieuwe 300 kilometer
lange wandelnetwerk langs de zuidkant van Noord-Holland is bijna klaar!
Het netwerk verbindt bestaande
ommetjes en langere wandeltrajecten
tot één groot wandelgebied. Naar
verwachting zijn de eerste wandelingen eind maart beschikbaar voor
iedereen die het gebied te voet wil
verkennen.
Bossen en graslanden
De meeste routeplaatjes zijn inmiddels
geplaatst. Daarnaast worden de routes

online gezet. De komende weken zijn
er controlewandelingen om er zeker
van te zijn dat alles bij de lancering
tiptop in orde is. Wandelnetwerk
Amstelland ligt in een bijzonder en zeer
divers gebied. Wandelaars lopen door
bossen, langs rivieren en graslanden.
Omdat dit wandelnetwerk aansluit op
de wandelnetwerken van Zuid-Holland
en Utrecht, is het gebied zeer interessant voor langeafstandwandelaars.
Samenwerking en financiering
Groengebied Amstelland is

Rennen met een doel: Doe mee
aan Run for KiKa Lente Fit
Amstelland - De lente komt eraan! Hét
moment om de hardloopschoenen
aan te trekken en naar buiten te gaan.
Rennen met een doel? Doe mee aan
Run for KiKa Lente Fit en boost jouw
fitheid in de strijd tegen kinderkanker.
Ga de uitdaging aan en loop in totaal
21 kilometer vanuit huis tussen 21 en
31 maart. Op welke manier en
wanneer je dat doet, dat bepaal jij. Al
meer dan 650 hardlopers gaan de
uitdaging aan. De Run for KiKa Lente
Fit is voor iedereen, want jij bepaalt op
welke manier je de 21 kilometer rent.

Loop bijvoorbeeld iedere dag 2 kilometer, drie keer 7 kilometer of in één
keer de volledige 21 kilometer. Stippel
je eigen routes uit, plan wanneer je
gaat lopen en geef jezelf een energieboost. Kom in actie en daag vrienden,
familie en collega’s uit om samen de
uitdaging aan te gaan tijdens Run for
KiKa Lente Fit. Jij maakt het verschil.
Sinds de oprichting van KiKa steeg het
genezingspercentage van kinderen
met kanker met ruim 5%. Concreet
betekent dit dat er jaarlijks meer dan
25 kinderen extra genezen. Dat zijn 25

Fleur was moeilijk af te stoppen. Foto: Ruud Meijer

Jeugdvoetbal FCA: Meiden staan
hun mannetje in team JO13-4
Door Ruud Meijer
Aalsmeer - Zaterdag 27 februari was
het op het voetbalveld bij FC. Aalsmeer tien graden lager dan vorige
week zaterdag. Vanwege weinig

wind was het voor de teams JO12-2
tegen JO13-4 toch lekker voetbal
weer. Om 10.30 uur trapten deze
teams af en er ontspon een zeer
gelijk opgaande wedstrijd. Het spel
golfde op en neer en door goed

(premier Rutte) gemaakt. Uiteraard
zijn tijdens de opnames alle coronamaatregelen in acht genomen.

opdrachtgever voor het nieuwe
netwerk. In Groengebied Amstelland
zijn de gemeenten Ouder-Amstel,
Amstelveen, Amsterdam en Diemen
vertegenwoordigd. Samen met het
Amsterdamse Bos en de gemeentes
Uithoorn en Aalsmeer financieren zij
gedeeltelijk de aanleg van het
netwerk.
De provincie Noord-Holland levert
ook een flinke financiële bijdrage aan
dit project. Noord-Holland wil al
jaren een provincie-dekkend wandelnetwerk. Met de aanleg van dit
zuidelijke netwerk is de provinciale
wandelkaart bijna helemaal
ingekleurd.

kinderen die weer een toekomst
hebben, 25 gezinnen die samen
blijven, 25 klaslokalen waar geen lege
stoel staat. Deelnemers aan Run for
Kika Lente Fit dragen bij aan het doel
van KiKa: de genezing verhogen naar
95%, zodat nog meer kinderen met
kanker een toekomst hebben. Organisator Rick de Haan: “Met Run for KiKa
Lente Fit bieden wij een uitdaging
voor iedereen om weer in beweging
te komen én een verschil te maken
voor kinderen met kanker.” De manier
waarop je meedoet bepaal je helemaal zelf, maar houd je wel aan de
actuele RIVM-richtlijnen. Schrijf je nu
gratis via www.runforkika.nl in en kom
in actie!

verdedigen aan beide kanten duurde
het lang voordat er een echte doelkans kwam. In de 28e minuut was
het 12-2 aanvaller Francisco die met
een prachtige boogbal de 13-4
keeper Jelle verschalkte: 1-0. Dit was
ook de ruststand. Na de pauze een
zelfde spelbeeld als in de eerste helft.
Aanvallen op beide doelen, maar de
verdedigers en keepers sloegen alle
aanvallen af. In de 24e minuut viel
toch de 2-0. Het was 12-2 aanvaller
Daily die uit een snelle counter
aanval de uitlopende 13-4 keeper
Jelle het nakijken gaf: 2-0. Het 13-4
team liet het er niet bij zitten, aanval
na aanval golfde op het 12-2 doel af.
Schoten, corners en een prachtig
afstand schot wat tegen de lat uiteen
spatte. Het werd chaos in het 12-2
doelgebied, maar de bal wilde er
gewoon niet in. Eindstand: 2-0 voor
JO12-2. Het team 13-4 had zeker een
doelpunt verdiend. Vermeldingswaard is dat er in het team 13-4 bij
de boys een aantal dames voetbalden. De dames Fleur, Isabel en
Carice speelden een zeer goede en
pittige wedstrijd.

oud-spelers Jeffrey Boomhouwer en
Lars Kooij van handbalvereniging
Aalsmeer, respectievelijk nu handballend in Duitsland en Denemarken.
Uitwedstrijd
Op zondag 14 maart spelen de Oranjeheren de uitwedstrijd tegen Polen.
Het beginsignaal klinkt om 18.15 uur
in Wroclaw. De wedstrijd wordt live
uitgezonden op Ziggo Sport kanaal
13. Oorspronkelijk stond het duel
gepland op 8 november, maar werd
toen vanwege het coronavirus uitgesteld. Het slot van de kwalificatiereeks wordt gespeeld op donderdag
29 april met de uitwedstrijd tegen
Turkije en de thuiswedstrijd op
zondag 2 mei opnieuw tegen Polen.

Val remt renner Nils Eekhoff in
Kuurne-Brussel-Kuurne
Rijsenhout - Na het schrappen van
de Ronde van Valencia, begin
februari, kon Nils Eekhoff afgelopen
zondag eindelijk weer koersen. De
wielrenner uit Rijsenhout finishte als
43ste in Kuurne-Brussel-Kuurne, een
kleine twee minuten na winnaar
Mads Pedersen. Eekhoff kwam over
de streep in een tweede groep met
onder meer Démare, Danny van
Poppel, Merlier en Kristoff. Kansen
op een beter resultaat verspeelde hij
door een val op de Oude Kwaremont,
de voorlaatste heuvel op het
parcours. “Toch houd ik een goed
gevoel over van mijn eerste race in
het seizoen”, zegt de renner van Team
DSM. “Wel jammer dat ik tijdens de
klim in de berm van de weg ben
gekomen en onderuit ging. Ik zat
goed gepositioneerd, ongeveer als
twintigste, en miste de aansluiting

met renners die later om de zege
konden sprinten.” Nils Eekhoff liep
geen letsel op bij zijn val en stelde
tevreden vast dat hij, vergeleken met
Kuurne-Brussel-Kuurne van vorig
jaar, weer iets sterker is geworden.
Tour of Giro
Komende zondag treedt de Rijsenhouter met Team DSM aan in de
achtdaagse wedstrijd Parijs-Nice. Het
is zijn laatste voorbereiding op de
kasseiklassiekers, deze en volgende
maand. Onder voorbehoud van
corona-ontwikkelingen en aangepaste selecties rijdt hij achtereenvolgens Dwars door Vlaanderen, Ronde
van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.
Daarna wacht hem deelname aan
een ‘Grand Tour’: de Ronde van Italië
in mei of - meest waarschijnlijk - de
Ronde van Frankrijk in juni en juli.

Baseball 5 voor kinderen bij
Thamen een groot succes
De Kwakel - Baseball 5 is de ‘urban
variant’ van honkbal en softbal en
kan je overal spelen op elk soort
ondergrond. Het enige wat je nodig
hebt is een bal en een paar honken
die je ook bijvoorbeeld met stoepkrijt kunt tekenen. Kenmerk van het
spel is dat je in gemengde teams van
5 tegen 5 in vijf innings speelt,
waarbij dynamiek en snelheid
belangrijk zijn. Veel van de spelregels
komen overeen met de reguliere
spelregels van honkbal en softbal,
maar je hebt geen handschoen en
knuppel nodig. Bij Thamen stonden
afgelopen donderdag bijna 30
kinderen, leden en niet leden, op het
veld om mee te doen met Baseball 5.
Er waren zes teams, in de leeftijd van
8 tot en met 17 jaar oud, samengesteld door de organisatie en er waren
twee speelvelden. Er werd gespeeld
op het gravel, maar ook op het gras.
Er werd een heel aantal spannende
wedstrijden gespeeld en misschien
het allerleukste is wel dat in elke
slagbeurt, waarbij je met je hand de
bal wegslaat, de uitslag enorm kan
wisselen. Enorme achterstanden
werden omgebogen naar overwinningen, maar vooral was er veel
plezier! Alle jeugd was super blij om
met hun leeftijdsgenoten lekker
ongedwongen buiten te zijn onder

prima weersomstandigheden.
Tussendoor kregen alle kinderen nog
wat lekkers aangeboden en na ruim
twee uur spelen ging iedereen weer
naar huis, waarna de eerste kinderen
alweer twee uur later op het complex
aanwezig waren voor de wekelijkse
catchertraining.
Buiten trainen
Thamen start normaal gesproken het
seizoen in diverse gymzalen in voorbereiding op het seizoen (dat loopt
van april tot en met oktober). Echter
door de huidige omstandigheden
zijn de teams al weken buiten aan
het trainen. De jeugd is gezamenlijk
als team aan het trainen waarbij de
achttien plus teams dit keurig in
tweetallen hebben gedaan waarbij er
veel aandacht is voor de techniek van
de sport en de conditie. Slaan en veel
andere onderdelen kan namelijk
prima in tweetallen.
Wil jij ook lekker bewegen of (weer)
eens kennis maken met honkbal en
softbal? Neem dan contact op via
e-mail: info@thamen.info of stuur
een whatsapp naar 06-51679394. Er
zijn mogelijkheden in alle leeftijdscategorieën voor jongens en meisjes
en dames en heren en ter kennismaking zijn de eerste vier trainingen
gratis.
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Burgemeester Kasteleinweg: Vanaf Van Cleeffkade richting Dorpsstraat.

Tijdelijke rotonde bij de Van Cleeffkade en Oosteinderweg.

Herinrichting van Burgemeester
Kasteleinweg krijgt vorm
Aalsmeer - Vanwege de sneeuw en
de vorst hebben de werkzaamheden
aan de Burgemeester Kasteleinweg
een weekje stil gelegen. Maar, direct
na het verdwijnen van het winterweer is de ‘klus’ voortvarend opgepakt en wordt er weer hard gewerkt
aan het omtoveren van de oude
provinciale weg naar een lokale
dorpsverbinding. Bij zes kruisingen
worden rotondes aangelegd. De
rotonde bij de Zwarteweg is al
geruime tijd voltooid en in gebruik

en zowel bij de Van Cleeffkade als de
Ophelialaan zijn tijdelijke rotondes
gecreëerd met betonblokken. De
aanleg van de rotonde bij de kruising
Van Cleeffkade en de Oosteinderweg
start volgens de huidige planning in
de tweede helft van mei. De kruising
wordt niet geheel afgesloten, er
komt een tijdelijke bypass voor doorgaand verkeer. De toegang naar de
Oosteinderweg gaat wel enige keren
tijdens de aanleg dicht. De planning
is in juli klaar.

Rotonde bij Burgemeester Hoffscholteweg krijgt vorm.

Tijdelijke rotonde bij de Ophelialaan.

Busbaan bij kruising met de 2e J.C. Mensinglaan. Foto’s: www.kicksfotos.nl

Ophelialaan en Mensinglaan
Al eerder wordt gestart met de realisatie van een definitieve rotonde bij
de Ophelialaan. Deze werkzaamheden beginnen 10 maart aanstaande
en duren tot half april. Tijdens de
aanleg blijft het hier mogelijk voor
fietsers en voetgangers om over te
steken, maar automobilisten moeten
omrijden om in de Ophelialaan te
komen. De winkels zijn bereikbaar via
de 2e J.C. Mensinglaan, die nu reeds
ingericht is voor tweerichtingsverkeer.
Als de rotonde bij de Ophelialaan
klaar is, gaat ook het nieuwe wegdeel
van de Burgemeester Kasteleinweg
tussen de Ophelialaan en de Mensinglaan open. Overigens is de Zwarteweg bereikbaar vanaf de Mensinglaan via de tot fietsstraat (auto’s zijn
welkom) omgetoverde Witteweg.
Rotonde Dorpsstraat
Op dit moment draait het op volle
toeren bij de kruising van de Kasteleinweg met de Dorpsstraat. Ook hier
gaat een rotonde het gezicht van de
nieuwe weg vormen. Volgens planning duurt de aanleg hiervan tot en
met eind maart. Dit weggedeelte,
tussen de Aalsmeerderbrug en de
Van Cleeffkade is en wordt voor de
herinrichting overigens niet geheel
afgesloten. Verkeer van en naar het
Centrum rijdt in twee richtingen, nu
op de noordelijke rijbaan (kant Shell)
en als de andere kant af is (in april),
via de zuidelijke rijbaan. Dan wordt
het weer mogelijk om via de Dorpsstraat het Centrum in en uit te rijden.
Het fietspad achter het benzinestation blijft voorlopig (ook) open, maar
wordt op een later tijdstip afgesloten
en vernieuwd.
Hoffscholteweg en Stommeerkade
Wel afgesloten is het fietspad parallel
aan de Kasteleinweg onder het
Baanvak door. Dit heeft te maken
met de aanleg van de rotonde bij de
Burgemeester Hoffscholteweg. De
contouren van dit ‘rondje’ zijn al
duidelijk zichtbaar. De planning qua
afronding (12 februari) is iets uitgelopen, maar dat komt natuurlijk door
de barre weersomstandigheden half
februari. De planning is nu in de
eerste week van maart klaar en open
voor verkeer vanaf 10 maart. Tegelijkertijd met de aanleg van deze
rotonde wordt gewerkt aan een
nieuwe inrichting voor de aansluiting
van de Stommeerkade op de Burgemeester Kasteleinweg. Het rechtdoor
oversteken van de Stommeerkade is
straks niet meer mogelijk. Om aan de
andere kant te komen dient gebruik
te worden gemaakt van de rotonde
bij de Burgemeester Hoffscholteweg.

Burgemeester Kasteleinweg: Vanaf Stommeerkade richting de Ophelialaan.

Aanleg bushalte-locatie Centrum nabij de Van Cleeffkade.

Rotonde bij de Dorpsstraat in de maak.

Op alle rotondes, met uitzondering
van die bij de Zwarteweg, gaat de
bus door het midden van de rotonde
rijden. Auto’s moeten de bussen
voorrang verlenen, evenals aan de
fietsers op de rotonde.
Fietstunnel en Fokkerweg
De realisatie van de fietstunnel bij de
Legmeerdijk ligt vooralsnog stil. Er
worden voorbereidingen getroffen
om het werk langs bestaande kabels
en leidingen mogelijk te maken. De
planning is hervatten werkzaamheden in het voorjaar. Over de
gemeentegrens wordt ook gewerkt
aan de herinrichting van de N196.
Naast de aanleg van een rotonde bij
de Aalsmeerderdijk (net over de
brug) gaat de Fokkerweg opnieuw
ingericht worden. Er is een tijdelijke

rotonde aangelegd, tot eind april,
daarna komen er weer als vanouds
verkeerslichten. Het opnieuw
inrichten van de Fokkerweg is inclusief de aanleg van een nieuw fietspad
en de realisatie van een grote
bushalte.
Najaar open
Naar verwachting wordt de nieuwe
dorpsverbinding in het najaar open
gesteld voor verkeer. Er worden dan
nog wel afrondende werkzaamheden
verricht, zoals het planten van
bomen en struiken. Voor vragen over
het Hovasz-project kan telefonisch
contact opgenomen worden via
0800-0200600 (gratis) en per mail via
hovasz@noord-holland.nl. Kijk voor
meer informatie op de website
www.hovasz.nl.
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Rondje lopen voor thuiswerkers
populairste dagactiviteit
Regio - (Thuis)werkende Nederlanders houden ervan hun wandelrondjes vast te leggen: voordat de
wandeling wordt gestart, gaan de
apps live. Bovendien geven mensen
aan door de coronacrisis en het
thuiswerken vaker te lopen; iets
meer dan de helft wandelt dagelijks.
Dat blijkt uit onderzoek van
Wandelnet (januari 2021). Bijna alle
respondenten (96%) wandelen geregeld tot dagelijks op hun (thuis)
werkdag. Dat maakt een rondje
lopen tot de meest populaire dagactiviteit van (thuis)werkend Nederland. Een derde van de respondenten
logt in op bijvoorbeeld Strava,
Ommetje of Runkeeper. Eveneens
een derde houdt het aantal stappen
precies bij door een stappenteller of
andere app. 25% van de respondenten deelt de (werk)wandeling via
social media, bijvoorbeeld door het
plaatsen van een selfie.
Weeting
Meer dan de helft van de respondenten houdt met enige regelmaat
een wandelende meeting, zogenoemde ‘weeting’, of is erin geïnteresseerd. De balans tussen werkge-

vers die hun werknemers stimuleren
om een ommetje te maken en werkgevers die dat niet doen, is ongeveer
in evenwicht (respectievelijk
45/42%). Behalve ‘weetings’
moedigen werkgevers hun werknemers ook aan tot een georganiseerde lunchwandeling of deelname
aan de Ommetje-app. De Ommetje
Bedrijven Challenge voorafgaand
aan de Wandel tijdens je Werk-dag is
een initiatief van Wandelnet i.s.m. de
Hersenstichting.
Vaker en alleen
De voornaamste redenen om te
wandelen tijdens een (thuis)werkdag
zijn: een ‘frisse neus halen’ en om ‘fit
en gezond’ te blijven. Ook ‘ontspanning’ en ‘het hoofd leegmaken’
worden vaak genoemd. Het grootste
deel (59%) van de wandelaars
probeert steeds een ander rondje te
maken vanaf de (thuis)werkplek. De
meesten (77%) gaan alleen op pad
tijdens het (thuis)werkrondje. Ruim
de helft (56%) van de respondenten
wisselt haar/zijn pantoffels of huisschoenen in voor echte sport- of
wandelschoenen om buiten te
stappen.

Niet-wandelaars
De 4% niet-wandelaars heeft het
vooral heel erg druk met het werk
of is wel van plan om een rondje te
lopen, maar het komt er niet van.
Hoe worden de niet-wandelaars
toch verleid tot beweging? Zelf
noemen ze: lekker weer, een
wandelende meeting (‘weeting’) of
samen met een ander lopen. De
meest gekozen smoesjes? Slecht
weer, te druk, te donker, geen zin,
uitgekeken op de eigen omgeving
of gewoon vergeten naar buiten te
gaan.
Wandel tijdens je Werk-dag
Uit de zomerpeiling (2020) van
Wandelnet blijkt dat veel meer
mensen zijn gaan wandelen tijdens
de coronacrisis dan voorheen. In
aanloop naar de landelijke Wandel
tijdens je Werk-dag op 8 april
aanstaande heeft Wandelnet
opnieuw een onderzoek uitgevoerd, maar dan onder de
werkende populatie van Nederland.
De Wandel tijdens je Werk-dag is
een initiatief van Stichting
Wandelnet. De landelijke dag heeft
als doel mensen tijdens een (thuis)
werkdag in beweging te krijgen.
Letterlijk. Kijk voor meer informatie
op de website:
www.wandeltijdensjewerkdag.nl

Werelden winnen met waterstof
Regio - Waterstof biedt NoordHolland grote kansen. Maar wat is
het precies? En wanneer kunnen
inwoners er iets mee? Bakken we
over 20 jaar ons eitje op gas van
waterstof? En vliegen we na het
ontbijt verantwoord naar een ver
oord op met waterstof geproduceerde brandstof? Het is niet
ondenkbaar, maar het duurt nog wel
even.
Groene waterstof
Waterstof heeft de toekomst. Deze
mogelijke vervanger van aardgas kan
zonder CO2-uitstoot worden
omgezet naar elektriciteit. Momenteel zijn er drie soorten waterstof:
grijze, blauwe en groene. De eerste
twee worden gemaakt uit aardgas.
Daarbij komt CO2 vrij. Blauwe is
uiteindelijk wel schoner, omdat alle
vrijgekomen CO2 ondergronds wordt
bewaard of wordt hergebruikt in
bijvoorbeeld de glastuinbouw.
Groene waterstof is duurzaam,
omdat dat gemaakt is uit groene
stroom (wind of zon) en daarbij geen
CO2 vrijkomt. Als grote industrieën
straks overschakelen van grijze naar
blauwe en groene waterstof is dat
gunstig voor de energietransitie.
Zon en wind
Daarom moet Nederland volgens de
Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) haast maken met het
opschalen van groene waterstof. Dit
kan op termijn bijdragen aan bijvoorbeeld een schonere luchtvaart en
scheepvaart, schonere industrieën en
duurzame verwarming van huizen.
En er zijn meer langetermijnvoordelen volgens project- en programmamanager Ellen van der Heijden
van de provincie Noord-Holland. “In
de toekomst wekken we vooral elektriciteit op uit zon en wind. Deze
elektriciteit kan worden omgezet
naar waterstof. Waterstof kun je
opslaan én weer terug omzetten naar
elektriciteit op het moment dat daar

behoefte aan is. Bijvoorbeeld als er
op windstille of zonloze dagen
weinig elektriciteit wordt opgewekt.”
Anno 2021 is waterstof al ‘best
dichtbij’ voor inwoners, stelt Van der
Heijden. Maar nog niet voor huizen.
“Je kunt nu een auto op waterstof
kopen. Op Schiphol is er al een
waterstoftankstation. En binnenkort
openen er tankstations in onder
andere Alkmaar en Amsterdam. De
luchtvaart krijgt er ook mee te
maken. Kerosine gaat weg, maar
grote vliegtuigen kun je nog niet
elektrificeren. Dan moet je er zulke
zware accu’s aan hangen dat
toestellen bij wijze van spreken niet
eens kunnen opstijgen. Dus dan kom
je uit bij duurzame brandstoffen,
bijvoorbeeld synthetische kerosine
gemaakt van waterstof.”
Oude binnensteden
Ook de gebouwde omgeving lijkt
kansrijk voor waterstof. NoordHolland kent veel oude binnensteden en dit biedt mogelijkheden
om waterstof als warmtebron te
introduceren.
Van der Heijden: “De industrie en het
verkeer zullen als eerste waterstof
gaan gebruiken. Daarna komt
gebruik in de gebouwde omgeving
in beeld, maar dat zal ver na 2030
zijn. En alleen als er geen andere
manieren zijn om de huizen van het
aardgas af te krijgen. Hoe je het
toepast in de gebouwde omgeving
wordt nog onderzocht.”
Windmolens op zee
Er zijn nog veel vragen. Zowel technisch als op het gebied van veiligheid. Zoals: welke apparaten in huis
moeten worden aangepast bij een
100 procent inzet van waterstof? Of:
welke geur krijgt waterstofgas?
Belangrijk voor de veiligheid. “Gas
heeft van nature geen geur”, zegt Van
der Heijden. “Die is eraan toegevoegd zodat wij kunnen ruiken dat
we het gas hebben laten openstaan.”

Leren, experimenteren en ontwikkelen is nu het devies. Er lopen
inmiddels enkele pilots in de
gebouwde omgeving. “Maar er moet
nog een heleboel water door de Rijn
voordat waterstof deel uitmaakt van
ons dagelijks leven.”
Haast maken
Omdat waterstof een cruciale rol kan
spelen bij de verduurzaming van de
economie adviseerde de Rli het Rijk
eind januari om snel landelijke regels
te maken. Volgens de Raad kan
Nederland uitgroeien tot een
topspeler op de waterstofmarkt. Zo
zijn ‘onze’ voormalige aardgasbuizen
in de grond uitermate geschikt voor
het transport van waterstofgas.
Noord-Holland volgt alle ontwikkelingen op de voet.
De provincie zet stevig in op waterstof en kan een belangrijke bijdrage
leveren aan het creëren van een
waterstofmarkt. Hierin vervullen de
havens in het Noordzeekanaalgebied
en Den Helder een sleutelrol.
Aan de Noordzee
“Nederland heeft een heel goede
positie voor de internationale waterstofmarkt”, zegt Van der Heijden. “Dat
komt door onder andere de ligging
aan de Noordzee. Het plan is om daar
grote windmolenvelden te realiseren,
of energieknooppunten waar direct
waterstof wordt geproduceerd. Dit
kan vervolgens via de havens in Den
Helder en het Noordzeekanaalgebied
aan land komen. De haven van
Amsterdam richt zich straks op de
import, opslag en doorvoer van
waterstof en van waterstof afgeleide
producten zoals biobrandstof.”
De noodzaak is helder; zowel voor de
Noord-Hollandse economie en werkgelegenheid als voor de
energietransitie.
“Om de klimaatdoelen van 2030 en
2050 te halen ontkomen we niet aan
de inzet van waterstof”, aldus Van der
Heijden.

Ruim 1,2 miljoen na eerste geheel
digitale collecte Hersenstichting
Regio - De eerste volledig digitale
collecteweek van de Hersenstichting heeft 1.277.962 euro opgebracht. De opbrengst is ruim twee
keer zo hoog dan in eerste instantie
werd verwacht. In totaal hebben
bijna 18.000 Nederlanders een
online collectebus aangemaakt en
vrienden en familie gevraagd om te
doneren. De opbrengst wordt
gebruikt voor het financieren van
hersenonderzoek, zodat hersenaandoeningen beter behandeld
kunnen worden en in de toekomst
kunnen worden voorkomen. “We
zijn ontzettend trots op dit resultaat”, zegt Merel Heimens Visser,
directeur-bestuurder van de
Hersenstichting.
“Vanwege het coronavirus en de
verlenging van de lockdown
hebben wij besloten dit jaar in de
eerste week van februari niet huis-

aan-huis te collecteren, maar voor
de allereerste keer de collecteweek
volledig digitaal te houden. We
dachten hiermee maximaal 600.000
euro op te kunnen halen. Een
collecteopbrengst van 1.277.962
euro hadden we niet durven
dromen. We zijn onze online collectanten dan ook ontzettend dankbaar. De opbrengst is echter wel een
paar ton lager dan het bedrag wat
we normaal ophalen bij de huisaan-huis collecte. We laten de
online collectebussen daarom
actief. Mensen kunnen blijven
doneren. Met de collecteopbrengst
kunnen we verdere stappen zetten
naar oplossingen voor hersenaandoeningen en een beter leven voor
iedereen met een hersenaandoening en hun naasten.” Kijk voor meer
informatie en doneren op:
www.hersenstichting.nl

Provincie Noord-Holland wil
een circulaire economie
Regio - Om de Noord-Hollandse
economie volledig circulair te krijgen,
wil de provincie af van het onderscheid tussen ‘economie’ en ‘circulaire
economie’. Om dat te bereiken moet
de lopende transitie worden
versneld. In de provincie én in de
eigen bedrijfsvoering. De provincie
Noord-Holland intensiveert de
komende 5 jaar het stimuleren en
opschalen van circulair ondernemen
én het circulair maken van grondstofketens om zo veel mogelijk grondstoffen te behouden.
Met de nieuwe Actieagenda Circulaire Economie 2021-2025 laat de
provincie zien welke rol zij pakt en
wat zij in de komende 5 jaar concreet
gaat doen om de transitie naar een
circulaire economie te versnellen.
Ook staat de provincie zelf aan de lat
door zo veel mogelijk circulair in te
kopen en aan te besteden. Zo
worden bij de aanleg, het beheer en
onderhoud van de provinciale infrastructuur, circulaire toepassingen het
uitgangspunt.
Circulair is de norm
Gedeputeerde Circulaire Economie,
Zita Pels: “De enige economie die op
de lange termijn voor ons gaat
werken is de circulaire economie.
Daarom moeten we af van het
onderscheid: circulair moet de norm
zijn. Het is pure noodzaak dat we
slimmer gebruik gaan maken van
grondstoffen om onze planeet leefbaar te houden. Uit de eerste ‘Integrale Circulaire Economie Rapportage’ van het Planbureau voor de
Leefomgeving blijkt bijvoorbeeld dat
Nederland amper minder primaire
grondstoffen gebruikt dan 10 jaar
geleden, terwijl het in 2030 dus de
helft minder moet zijn. Daarbij
moeten we beseffen dat circulair
ondernemen óók financieel voordeel
biedt en kansen voor innovatie, groei
en banen. Daar gaan we als provincie
voor!”
Circulaire ambassadeur
Er zijn in Noord-Holland al veel circulaire koplopers actief, maar het is nog
niet genoeg om de ambities waar te
maken. De provincie wil ervoor
zorgen dat meer ondernemers circulair gaan ondernemen en ook
bestaande ondernemers onder-

steunen met het opschalen van
circulaire innovaties. De provincie
stelt daarom een circulaire ambassadeur aan die het gesprek aangaat
met bedrijven, inspireert met voorbeelden van circulaire businessmodellen en wijst op financiële regelingen waar bedrijven gebruik van
kunnen maken.
Ook biedt de provincie trainingen
aan waarin bedrijven leren een strategie te ontwikkelen om over te gaan
op een circulaire bedrijfsvoering.
Circulaire bedrijven hebben daarnaast ook ruimte nodig.
Omdat ruimte in Noord-Holland
schaars is, gaat de provincie onderzoeken wat de behoefte is en waar
die ruimte kan worden gevonden.
Specifiek wordt gekeken naar de
mogelijkheden in het Noordzeekanaalgebied, de Boekelermeer en in
de Noord-Hollandse zeehavens.
Grondstoffen
Het gebruik van primaire grondstoffen moet afnemen door
bestaande grondstoffen niet te
vernietigen, maar in de keten te
behouden. Dit doet de provincie
door één of meer aanjagers aan te
stellen die op zoek gaan naar mogelijkheden om op regionale schaal
grondstofketens te vormen.
De provincie richt zich daarbij op
textiel, biomassa en voedsel, plastics
en bouw. Om bedrijven te stimuleren
tot het vormen van grondstofketens
komt er ook een subsidieregeling.
De provincie kan de ambitie van een
volledig circulaire economie niet in
haar eentje waarmaken.
Gedeputeerde Zita Pels: “Samenwerking met medeoverheden, bedrijven,
kennisinstellingen en andere partners is essentieel. Het versterken van
de rol van gemeenten is een belangrijke aanvulling in de nieuwe aanpak
van de provincie. Wat zijn hun ambities? En is er behoefte aan ondersteuning of samenwerking?
Op basis daarvan stelt de provincie
een subsidieregeling op om regio’s te
ondersteunen bij het maken van
regionale strategieën en actieplannen. Door met elkaar de kansen
te pakken die er in de regio liggen,
zorgen we ervoor dat er sterke circulaire regio’s in Noord-Holland
ontstaan.”
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Kieswijzer bij Golf Amsteldijk:
Raak je favoriet of niet?
Amstelveen - Vrijdagmiddag 19
februari heeft Wethouder Rob Ellermeijer in het bijzijn van Kees

Noomen (VVD), Pier Rienks (CDA),
Tawros Aslanjan (D66) en Guido
Dennenbroek (PvdA) bij Golf Amstel-

dijk het startsein gegeven voor een
uniek project in deze bizarre tijd! De
Amsteldijkse Kieswijzer: raak je favoriet of niet? Op 17 maart moet
Nederland een keuze maken voor
een nieuw kabinet. Maar wie ga je
kiezen? Campagnes zijn nu lastig te
voeren, het enige wat je wellicht kan
doen is een kieswijzer op de
computer thuis. Maar je kunt ook
kijken naar wat er in je onderbewustzijn leeft. En laat Golf Amsteldijk daar
nu een oplossing voor hebben! Kom
naar Golf Amsteldijk aan De Afslag 1
in Amstelveen voor de Amsteldijkse
Kieswijzer. Op de Wereld van Targets
hangt een 20 meter lang doek met
alle lijsttrekkers van de eerste 15
partijen op de kieslijst. Leg je golfballen klaar en sla ze weg. Wie raak je
dan het meest? Is dat jouw favoriet of
misschien juist niet?

Munckhof helpt in zoektocht
naar vermiste kinderen
Regio - Sinds 1 maart zijn alle nieuwe
Amber Alerts en Vermist Kind Alerts
te zien zijn op de boordcomputers
van maar liefst 1400 taxivoertuigen
door heel Nederland. Dankzij de
samenwerking van Munckhof met
Amber Alert worden bij urgente
kindervermissingszaken alle medewerkers geïnformeerd. Een belangrijke rol is weggelegd voor de chauffeurs die zich op de weg bevinden.
Door de inzet van de Boordcomputer
Taxi (BCT) krijgen alle chauffeurs de
vermissingszaken direct mee en
kunnen zo de ogen en oren
openhouden.
Munckhof vervoert zo’n 30.000

mensen per dag, ook naar luchthavens, die vaak het beginpunt zijn
voor internationale kinderontvoeringen. “De keuze om partner te
worden van Amber Alert was voor
ons snel gemaakt. Met relatief weinig
moeite zijn wij in staat veel mensen
te informeren en alert te maken op
een vermissingszaak. Het voelt voor
ons dan ook als vanzelfsprekend om
deze maatschappelijke bijdrage te
kunnen leveren”, aldus Tom Roefs,
algemeen directeur Munckhof. “We
zijn steeds op zoek naar nieuwe
manieren om vermissingsberichten
zo breed mogelijk onder de aandacht
te brengen”, zegt Frank Hoen, mede-

KRUISWOORDPUZZEL

oprichter van Amber Alert. “Door
deze unieke samenwerking met
Munckhof kunnen we mensen die
dagelijks onderweg zijn en zo heel
veel van hun omgeving meekrijgen
direct bereiken. Op deze manier
hopen we vermiste kinderen nog
sneller thuis te mogen brengen.”

1

Verticaal 1. omstreden kledingstuk; 2. paardenslee; 3. duivenhok; 4. vergrootglas; 5. onder invloed van drugs; 6. letter van het
Griekse alfabet; 7. berijdbaar gemaakte ijsoppervlakte; 8. bundel
vruchten; 9. lokspijs; 10. aluminium (scheik. afk.); 11. veld (stuk
grond); 16. Zuid-Koreaans automerk; 18. kreet; 20. stuk doek of
stof; 21. onbenullig; 23. Amerikaanse ruimtevaart organisatie
(afk.); 25. plaats in Gelderland; 26. verpakking voor flessen; 27.
haarloos; 29. natuurverschijnsel aan de hemel; 32. misdadiger;
34. troefkaart; 36. uit eigen beweging; 37. afslagplaats bij golf; 39.
rivier in Frankrijk; 40. dreadlocks; 42. prikkelgeleider in het
lichaam; 43. adellijk persoon; 45. dorp op Ameland; 46. schaak- of
damterm; 51. ingenieur (afk.); 53. elektrisch geladen materieel
deeltje; 54. ordinair (grof); 55. kraaiachtige vogel; 56. mestvocht;
57. afstammeling; 59. verdriet; 60. rondzwervende herdersstam;
62. soort groente; 63. bewerking van huiden; 66. rivier in Utrecht;
67. vragend voornaamwoord; 69. moeilijk lerende kinderen (afk.);
71. tijdperk; 73. hefschroefvliegtuig (afk.); 74. huidverharding; 75.
Amerikaans automerk; 78. gewestelijk arbeidsbureau (afk.); 80.
andere naam voor Noach; 82. Verenigde Staten (afk.); 85. de
oudere (Lat. afk.).
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Planning
De planning is dat de nieuwe participatievisie in concept klaar is in
september. Dan krijgen inwoners en
ondernemers de mogelijkheid om
hier op te reageren. Later in het
najaar wordt de nieuwe visie ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Vanzelfsprekend hebben
inwoners en andere belanghebbenden ook dan de mogelijkheid om
in te spreken op dit onderwerp.
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Enquête
Op het participatieplatform van de
gemeente, participatie.aalsmeer.nl,
staat tot en met 24 maart een
enquête om te peilen hoe inwoners
en ondernemers denken over participatie. Hoe willen mensen betrokken
worden en over welke zaken willen
zij meepraten? Willen ze dit graag
digitaal participeren, of liever met
bijeenkomsten? Dit zijn belangrijke
punten, die alle inwoners aangaan.
Omdat Aalsmeer relatief veel Poolse
inwoners heeft, is het ook mogelijk
om deze enquête in het Pools in te
vullen.
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maken, als gemeente moeten we
altijd open staan voor wat onze
inwoners belangrijk vinden. Dat is
voor mij het vertrekpunt voor onze
nieuwe participatievisie.”

Aansluiting
Wethouder Participatie Wilma Alink:
“Ik vind alle signalen uit de samenleving belangrijk voor wat wij doen.
Inbreng van bewoners zorgt ervoor
dat beleid en projecten beter
aansluiten op de praktijk. En daar
heeft iedereen baat bij. Of het nou
een Right to Challenge is of een
ander idee om de gemeente beter te
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Aalsmeer - Uw mening is belangrijk.
Gemeente Aalsmeer werkt daarom
aan een nieuwe participatievisie.
Maar een participatievisie kan
natuurlijk niet tot stand komen
zonder de input van bewoners en
ondernemers. De gemeente is van u
en voor u. De weg naar deze nieuwe
visie start dus met een enquête. Want
hoe wilt u betrokken worden bij het
gemeentelijk
besluitvormingsproces?
Bewonersparticipatie is sterk in
ontwikkeling. Deels heeft dit maken
met dat bewoners steeds vaker
willen meepraten over onderwerpen
die hen raken. Daarnaast roept de
landelijke overheid ook op tot
eerdere, betere en bredere participatie. Door de komst van online
participatie is dat makkelijker en
laagdrempeliger mogelijk dan ooit.
Dit alles bij elkaar vraagt om een
nieuwe participatievisie.
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Horizontaal 1. legendarische Engelse popgroep; 7. koude lekkernij; 12. plaats in Brazilië (afk.); 13. deel van piano; 14. waad- en
loopvogel; 15. Nederlands kampioenschap (afk.); 17. bouwsteentjes voor kinderen; 19. natuurlijk rood op de wangen; 21. titel
(afk.); 22. metaalsoort; 24. boterhamsmeersel; 27. voertuig; 28.
tijdsperiode; 30. waterloop; 31. snel (vlug); 32. horecagelegenheid; 33. Japanse munt; 35. lange rustbank; 37. open plek in een
bos; 38. mannelijk beroep; 41. lang en smal stuk hout; 42. watersport; 44. geestdrift; 46. schoonmaakgerei; 47. telwoord; 48. jaargetijde (periode); 49. inval (plan); 50. kortaf en onvriendelijk; 52.
omheind stuk grond met bloemen; 54. plaats in Italië; 56. zangstem; 58. veelvuldig draaien in bed; 61. deel van gelaat; 62. platte
koek; 64. ontkenning; 65. zonder inhoud; 67. jongens- of meisjesnaam; 68. leer- en opvoedingsmoeilijkheden (afk.); 70. taaie aardsoort; 72. raar (vreemd); 73. periode van zeer hoge temperaturen;
76. spoedig; 77. anno mundi (afk.); 78. kleur van de regenboog;
79. InterKerkelijke Omroep Nederland (afk.); 81. jongensnaam;
82. tuimeling; 83. dun opgerold wafeltje; 84. vurig strijdpaard; 86.
mager geroosterd rundvlees; 87. dichterbij komen.
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Gemeente werkt aan nieuwe
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