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Sloffenactie FC Aalsmeer en
Hulleman groot succes

Corona-veilig naar de
stembus in Aalsmeer

Kinderboerderij hoopt op
(financiële) steun inwoners

WOENSDAG 17 MAART
SLUITEN ONZE BALIES
OM 12 UUR I.V.M.
DE VERKIEZINGEN

Extra maatregelen tegen overlast
Schiphol dankzij omwonenden
Aalsmeer - Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) voegen
16 extra maatregelen toe aan het vorig jaar gepresenteerde meerjarenprogramma om geluidshinder te verminderen en het woon- en leefklimaat rond Schiphol te verbeteren.
Het betreft onder andere onderzoeken naar optimalisatie van diverse
bestaande startroutes om woongebieden beter te ontzien, nieuwe technieken om vliegtuigen nauwkeurige
bochten te laten vliegen en verbeterde planning van baanonderhoud
en werkzaamheden. Schiphol en
LVNL doen dit nadat zij bewoners,
bestuurders van provincies,
gemeenten, gemeenteraden en
maatschappelijke organisaties om
hun mening over het programma
vroegen. Het aangepaste programma
met nu in totaal 44 maatregelen is
gisteren door Dick Benschop, President & CEO van Royal Schiphol
Group, en Michiel van Dorst, CEO
Luchtverkeersleiding Nederland,
aangeboden aan Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en
Waterstaat.
Samen met de omgeving
LVNL en Schiphol ontwikkelden het
in maart 2020 gepresenteerde
programma www.minderhinderschiphol.nl op basis van suggesties
en voorstellen van bewoners,
bestuurders, het Regioforum van de
Omgevingsraad Schiphol, de top 20
klachten bij Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS), eigen expertise
en innovaties in luchtvaarttechnieken
en –systemen. Vervolgens hebben zij
omwonenden, bestuurders en organisaties in de omgeving om hun
mening gevraagd. Via online consultatie, informatiebijeenkomsten,
webinars en gesprekken zijn circa
1.000 reacties op het programma met
hinderbeperkende maatregelen
ontvangen. Dick Benschop, President
& CEO Royal Schiphol Group: “Hinderbeperking is een structurele opgave
en van groot belang, ongeacht het
verminderde vliegverkeer nu. Met dit
programma willen we op transparante wijze werken aan het vermin-

deren van hinder, samen met onze
omgeving. We zijn omwonenden,
gemeenten, provincies en organisaties dankbaar voor de kritische
opmerkingen, complimenten en
suggesties, die het programma beter
maken.” Michiel van Dorst, CEO Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL):
“We zijn blij dat zo veel mensen uit de
omgeving van Schiphol, bestuurders
en maatschappelijke organisaties
hebben meegedacht over mogelijkheden om hinder te beperken en met
suggesties zijn gekomen. In goed
overleg en samenwerking met de
omgeving onderzoeken en ontwikkelen we voorstellen om geluid en
emissies terug te dringen waarbij wij
de veiligheid waarborgen. Zo creëert
LVNL waarde voor mensen die in de
omgeving van Schiphol wonen.”
Antwoorden op reacties
Op de website minderhinderschiphol.
nl zijn de suggesties vanuit de omgeving en de antwoorden daarop van
Schiphol en LVNL te lezen. Ook zijn
de inzendingen op de vragenlijst in
een online dashboard inzichtelijk
gemaakt en zijn de analyse hiervan
en aanbevelingen van een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau
beschikbaar. De status van bestaande
maatregelen om hinder te beperken
op het gebied van baangebruik,
overdag vliegen, vliegtuigtypes en ’s
nachts vliegen is geactualiseerd. Naar
aanleiding van de ontvangen feedback uit de omgeving zijn ook maatregelen op het gebied van grondgeluid aan het programma toegevoegd.
Het is op ieder moment inzichtelijk
wat de tijdslijn, effecten, mate van
betrokkenheid van de omgeving van
alle maatregelen uit het programma
is.
Actief hinder beperken
Schiphol en LVNL blijven zich, samen

met de luchtvaartmaatschappijen,
inspannen om hinder te beperken,
ook nu er minder vliegverkeer is als
gevolg van de coronapandemie en
ongeacht de ontwikkeling van de
luchtvaart. In 2020 werd al een aantal
hinderbeperkende maatregelen uit
het programma gerealiseerd: het
hoger aanvliegen van de Polderbaan
in de nacht, de nieuwe vaste nachtelijke naderingsroute naar de Zwanenburgbaan, de verlegde startroute
vanaf de Kaagbaan bij Bodegraven,
het hoger aanvliegen voor helikopters ’s nachts over snelweg A9 en het
efficiënter landen bij verminderd
zicht waardoor bewoners minder
geluidshinder van vliegverkeer
ervaren. In de komende periode gaan
Schiphol en LVNL verder met (verdiepend) onderzoek en het uitwerken
van de aangekondigde maatregelen
uit het programma om geluidshinder
te beperken.
Minder hinder in Aalsmeer
Ook voor bewoners in Aalsmeer zijn
in aanvulling op bestaande maatregelen, nieuwe maatregelen toegevoegd die mogelijk bijdragen aan het
verder terugdringen van geluidshinder van vliegverkeer. Daarnaast
wordt onderzocht of het veilig mogelijk en haalbaar is om de vliegtuigen
die vanaf de Kaagbaan naar het
oosten vertrekken, ná de vaste bocht
bij Leimuiden zuidelijker te laten
vliegen, waardoor er minder dicht
langs Kudelstaart wordt gevlogen.
Ook worden maatregelen genomen
om de inzet van de secundaire banen
(onder andere de Aalsmeerbaan) te
beperken, bijvoorbeeld door verbeterde procedures bij verminderd
zichtcondities waardoor meer vliegtuigen op de Polderbaan of Kaagbaan kunnen landen. Tevens voorzien
steeds meer luchtvaartmaatschappijen hun vliegtuigen van aerodynamische winglets, waardoor minder
motorvermogen nodig is bij het
opstijgen en bewoners van Uithoorn
minder geluidshinder van vertrekkende vliegtuigen ervaren.
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Stem 15-16-17 maart

Grote ‘broer’ voor containers bij
openbare inzamelparkjes
Aalsmeer – Afgelopen vrijdag 5
maart hebben de openbare containers voor inzameling van papier, glas
en plastic er een grote ‘broer’ bijgekregen. Vijf inzamelparkjes zijn
versterkt met een flinke container
voor het weggooien van plasticverpakkingen, melk- en drinkpakken.
De PMD containers zijn geplaatst op
het Praamplein en het Drie Kolommenplein in het Centrum, in de
Ophelialaan in Zuid en in de Argusvlinderstraat en de Willem Alexanderstraat in Nieuw-Oosteinde.
Eerder zijn al twee extra PMD containers neergezet bij de Zwarteweg.

Met Meerlanden NV gaat de
Gemeente nu de effecten van deze
extra inbrengmogelijkheid monitoren en gaat gekeken worden waar
nog meer containers geplaatst
kunnen worden. Zou het helpen de
enorme bergen met plastic zakken,
die regelmatig de inzamelparkjes
ontsieren, te verminderen?
In ieder geval een mooie start, aldus
reacties van inwoners. Er worden ook
suggesties gegeven voor andere
locaties die eveneens vaak ‘overstromen’, onder andere het Poldermeesterplein en in Kudelstaart bij
het winkelcentrum en de Proosdijhal.
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Sam’s Kledingactie voor Congo:
Inzameldag op 20 maart
Aalsmeer - Ieder voorjaar en najaar
organiseert Sam’s Kledingactie een
aantal speciale landelijke actiedagen,
om zo extra veel kleding op te
kunnen halen voor het goede doel.
Deze keer is er gekozen voor hulp aan
de democratische republiek Congo
voor betere leeromstandigheden voor
schoolkinderen. De honderden vrijwilligers van Sam’s Kledingactie
zamelen, grotendeels, het hele jaar
door kleding en schoenen in voor het
goede doel. Zij doen dit vanuit een
depot aan huis of bij een bedrijf,
school of kerk.
Op zaterdag 20 maart kunnen
herdraagbare kleding en schoenen
ingeleverd worden bij de Open
Hofkerk aan de Ophelialaan 247. Vrijwilligers zijn deze dag aanwezig om
goederen in ontvangst te nemen van
9.00 tot 12.00 uur.
Armoede en conflicten
De Democratische Republiek Congo
(DRC), worstelt al jaren met de
gevolgen van extreme armoede en
continue oplaaiende conflicten. Hierdoor gaan 5,2 miljoen kinderen niet
naar de basisschool. Het grootste deel
van hen is meisje: 3 op de 10 meisjes
gaan niet naar school. Gebrek aan
geld om voor de school te betalen is
de belangrijkste reden dat kinderen
niet naar school gaan. Ze worden
vaak thuisgehouden om op hun kleinere broertjes of zusjes te passen,
voor het huishouden te zorgen of om

op het land te werken. Ook als ouders
ziek worden of overlijden, is het
oudste kind vaak vanzelfsprekend
verantwoordelijk voor de rest van het
gezin. Daarbij zijn de omstandigheden op de scholen (gebrek aan
bankjes en sanitaire voorzieningen)
ook een belangrijke reden om niet
naar school te gaan of op school te
blijven.
Duurzaam veilig naar school
Omdat de slechte staat van de
scholen en beperkte voorzieningen
voor een groot deel debet zijn aan het
feit dat kinderen niet naar school
gaan wil Cordaid hulp bieden.
Samen met de gemeenschappen in
onder andere de stad Kananga, in de
provincie Kasaï Centraal, zal de hulporganisatie in totaal 25 scholen en
klaslokalen renoveren en worden
waterpunten en sanitaire voorzieningen aangelegd. Cordaid verwacht
dat door de bouw van sanitaire voorzieningen en de rehabilitatie van klaslokalen de leeromgeving van
kinderen duurzaam verbeterd. Ook
worden materialen aangekocht om
scholen te helpen met de preventie
van het coronavirus. Cordaid voorziet
elke school van een kit met preventiemiddelen tegen infectie met corona.
Kijk voor meer informatie over het
werk van Sam’s Kledingactie, de
projecten die zij ondersteunt en over
wat er wel en niet mag worden ingeleverd op www.samskledingactie.nl
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VERMIST
Waar is Tibby?
Aalsmeer - Sinds woensdag 3
maart wordt poes Tibby vermist. De
lapjespoes is bijna 2 jaar en woont
in de omgeving van Tuin en Kas.
Tibby is nieuwsgierig, maar voor
andere mensen wat schuw en
angstig. Ze heeft een zwart stipje
op de neus en zwart bij haar
linkeroog wat lijkt op een ‘piratenlapje’. Zijn baasjes, maar ook zijn
broer Silver missen Tibby heel erg.
Ze is gechipt en gesteriliseerd. Wie
heeft haar nog gezien en/of heeft
informatie? De familie Van den Berg
hoort graag meer via 06-13916469.

Cursus Zantangle bij de Zin-Inn
Aalsmeer - Dit voorjaar biedt de
Zin-Inn Aalsmeer een Zoom
Zentangle cursus aan. Carla Jooren is
gecertificeerd Zentangle docent, en
gaat uitleggen hoe iedereen kan
leren om prachtige kunstwerken te
maken. Want wat blijkt? Zentangles
zijn in kleine stappen te leren en
daarmee toegankelijk voor iedereen.
Bij Zentangle teken je met aandacht.
Door je te concentreren op je tekening kom je van je hoofd naar je hart.
Laat je verrassen door de vele technieken, schaduwen en patronen die
er zijn. Elke keer leer je weer wat
nieuws. Natuurlijk is er ook tijd en
gelegenheid om je te laten inspireren
door het werk van anderen of om je
eigen werk te laten zien. Carla zal de
deelnemers in drie avonden kennis
laten maken met deze veelzijdige

tekenkunst. De bijeenkomsten zijn te
volgen als opvolgende stappen of als
losse bijeenkomsten. Carla gaat aan
de slag naar aanleiding van het
thema ‘Alles wat op aarde leeft’.
Benodigd materiaal: zwarte fineliner,
potlood, doezelaar, vierkante tile.
Optioneel: kleurpotloden. De tiles
zijn te bestellen via www.carlajooren.
nl. Deze cursus vindt plaats op de
woensdagen 17 en 24 maart en 7
april en begint alle avonden om
20.00 uur. De bijeenkomst duurt
ongeveer twee uur. Opgeven is
verplicht en kan via zininn@dgaalsmeer.nl. De deelnemers krijgen dan
ter zijne tijd de link naar de Zoombijeenkomst en verdere details over
de cursus. Er kunnen dan ook vragen
gesteld worden. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Hulp of ondersteuning nodig
voor je kind en/of jezelf?
Aalsmeer - Wil je snel je weg vinden
in het aanbod van hulp bij opvoeden
of bij relatieproblemen? Of zoek je
ondersteuning als je jonge mantelzorger bent? Dit en meer informatie is
snel te vinden in het ‘Overzicht
jeugdaanbod, 2021’ van de gemeente.
Alle aangeboden hulp en ondersteuning is gratis. In het actuele overzicht
staan organisaties die ondersteunen
bij alle vragen die je kunt hebben op
het gebied van financiën, gezondheid, opvoeden, relaties, sporten,
voeding of taalontwikkeling. Omdat
de gemeente Aalsmeer dit aanbod
financiert kost het voor jouw als
inwoner niets. Het Jeugdfonds Sport
& Cultuur, Buurtgezinnen, Jongeren

Op Gezond Gewicht (JOGG), verslavingszorg en het SEZO-opvoedadvies.
Overzichtelijk bij elkaar
“Zomaar een paar voorbeelden van
initiatieven die in Aalsmeer zijn te
vinden”, zegt wethouder jeugd Bart
Kabout. “Maar het is wel erg handig
áls je ze kunt vinden. Daarom is dit
overzicht samengesteld, zodat het
hele aanbod overzichtelijk bij elkaar
staat.” Het overzicht wordt steeds
bijgewerkt voor het meest recente
aanbod. Bekijk het ‘Overzicht
jeugdaanbod, 2021’ op de website
van de gemeente (www.aalsmeer.nl,
sociaal loket) of ga naar de pagina
Jeugdhulp voor meer informatie.

KERKDIENSTEN
ZONDAG 14 MAART

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Diensten in Oosterkerk, Oosteinderweg 269. Zondag 16u. dienst
met Maurice Lubbers. Info: www.
cama-aalsmeer.nl.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag 10u. Dienst.
Chr. Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag
diensten om 10u. en 16.30u. met
kand. A. Veuger.
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 mw. Ellen van
Houten via dgaalsmeer.nl.
Collecte: St. Because We Carry,
Lesbos.
Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag
diensten om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Aalsmeer
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.
Zondag 10u. Dienst met ds. S.
Zijlstra, 4e zondag Veertigdagentijd. Te volgen via http://
pgaalsmeer.nl/kerkdienstgemist.
Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag
10u. dienst met ds. G.H. de
Ruiter, Aalsmeer. Organist: Hans
van Noord. Aanmelden via
hervormdaalsmeer.nl.
- Oosterkerk, Oosteinderweg 269.
Zondag om 10u. Dienst met ds.
G. Fredrikze. Organist: Rogier
Postma. Aanmelden via
www.hervormdaalsmeer.nl.
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Zondag 10.30u. Samenkomst via
livestream. Spreker: Pieter Zwart.
Info: www.leg.nl.
RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.
Reserveren verplicht. Zaterdag
17u. Woordcommunieviering
met B. Dullens in Kloosterhof.
Karmelkerk: Zondag 9.30u.
Eucharistieviering m.m.v.

cantoren. Om 14u. Poolse dienst
met Andrzej. Maximaal 30 kerkplaatsen. Reserveren voor
vieringen via
www.rkkerkaalsmeer.nl.
Reserveren Poolse dienst
verloopt via de Poolse Parochie.
Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag
Geen dienst. Online: YouTube
OKKN vieringen.
Roemeens-orthodoxe Parochie
- Zondag 9u. Utrenia en 10.30u.
Heilige Liturgie. Voorganger:
Father Ion. In tent achter de kerk.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat.
Zondag 10u. Online dienst via
www.kerkdienstgemist.nl. Voorganger: ds. A.J.O. v/d Wal uit
Hoofddorp.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. Dienst met ds. mw.
M. Meiring uit Woerden. 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.

Steun Doopsgezinde Gemeente
voor Because We Carry
Aalsmeer - Al 5 jaar lang is de Stichting Because We Carry werkzaam in de
vluchtelingenkampen Moria en Kara
Tepe op het Griekse eiland Lesbos.
Heel veel is er voor elkaar gebracht in
die tijd maar ook heel veel nog niet...
Zoals de oprichters zeggen: er is
gelukkig veel veranderd maar de situatie is nog steeds slecht of misschien
wel slechter. Er komen nog steeds
vluchtelingen bij maar er is geen
doorstroming naar andere Europese
landen, de kampen raken overvol, met
slechte leefomstandigheden tot
gevolg. Na de brand waardoor kamp
Moria is afgebrand is in allerijl een
nieuw kamp gebouwd op een onmogelijke locatie. Er is geen afwateringssysteem waardoor bij regen de tenten
niet droog te houden zijn. Er zijn veel
te weinig sanitaire voorzieningen en
ook nog eens op een onveilige plek
waar vrouwen en/of kinderen niet
alleen naar toe kunnen gaan. En
daarom doet de St. Because We Carry
alles wat binnen hun mogelijkheden

ligt om de situatie te verbeteren,
dragelijker te maken voor vooral de
vrouwen en kinderen, die in de meest
kwetsbare positie verkeren. De Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer ondersteunt in deze 40 dagentijd in de
aanloop naar Pasen de projecten van
Because We Carry met de wekelijke
collectes. En specifieker wordt er geld
ingezameld om speciale ‘kraamtassen’
te maken, de zg. Icarry Bags. Elke pas
bevallen kraamvrouw die uit het
ziekenhuis wordt ontslagen krijgt een
grote tas mee met de meest essentiële
spulletjes voor de verzorging van
moeder en kind. Luiers, kleertjes,
verzorgingsproducten, kraamverband
en nog veel meer. Wat lokaal verkrijgbaar is wordt daar ingekocht, de rest
wordt in Nederland ingezameld.
Momenteel worden zo’n 30 tassen per
week uitgedeeld, maar er zijn er veel
meer nodig! Meer informatie is te
vinden op de website www.becausewecarry.nl en op de facebookpagina
van de stichting.
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Nieuwe Oud Nuus: Aalsmeer in
het Rampjaar (1672)
Aalsmeer - De nieuwe Oud Nuus, die
eind deze week verschijnt, kijkt
vooruit naar volgend jaar. In het jaar
2022 zal landelijk veel aandacht
worden besteed aan het Rampjaar
1672 dat dan op de kop af 350 jaar
achter ons ligt. Nederland werd toen
van vier kanten aangevallen. De cover
van Oud Nuus toont een schilderij
waarop de Zonnekoning Lodewijk 14
aan het hoofd van 120.000 militairen
de Rijn oversteekt. In Oud Nuus
besteedt Jan Willem de Wijn aandacht
aan wat er in het Rampjaar in Aalsmeer, Kudelstaart en Kalslagen
speelde. Ons dorp komt niet aan de
frontlinie te liggen, maar de Aalsmeerse burgerwacht was wel paraat.
In Aalsmeer komen 552 mannen (18
tot 60 jaar) in aanmerking om ‘in deze
tijd van menigvuldige swarigheden
wapens te kunnen dragen tegen dreigende vijanden’. Maar van dat totaal
zijn er 124 man doopsgezind, die
hoeven dan geen strijd aan te gaan,
maar ze moeten wel een bijdrage in
geld en ‘in natura’ leveren.
Expressionisme
In de serie ‘Aalsmeer Variaties’ neemt

‘The Highlander’ met de business jet
waaruit de motor van Malcolm Forbes
kwam.

Jack Breen de lezers mee door hoe de
verschillende stromingen de architectuur in Aalsmeer beïnvloeden. Dit
keer belicht hij het Expressionisme.
De overwegend jonge architecten
waren weliswaar geïnspireerd door
de Art Nouveau, maar zochten niettemin naar geheel eigen uitdrukkingsvormen, die vaak beïnvloed
waren door lokale en regionale culturele, economische en politieke
omstandigheden, maar ook door
exotische uitdrukkingsvormen. In
Spanje kwam zo het Modernisme met
Antoni Gaudi tot bloei. En in Nederland gebeurde dat met de Amsterdamse School, ondermeer door de
architecten J.F. Staal, D. Greiner en
Michel de Klerk. Allen lieten in Aalsmeer sporen na, bijvoorbeeld De
Klerk met het Huis Barendsen. Een rijk
geïllustreerd artikel
Miljardair en meisje
Toeval bestaat! We kregen een tip dat
de rijkste man ter wereld vroeger af
en toe met z’n eigen driemotorige jet
op Schiphol-Oost aankwam. Daar liet
hij zijn motorfiets uitladen en
kachelde ermee over de Oosteinderweg naar de Feadship-werf van
De Vries. Verhaal aan Huib de Vries
voorgelegd en die bevestigde dat.
Malcolm Forbes heeft verschillende
keren een jacht laten bouwen, steeds
met de naam ‘The Highlander’. Huib
voegde een artist impression van het
jacht in kwestie mee. Binnen de
redactie van Oud Nuus kreeg Annigje
Leighton-van Leeuwen dit verhaal
onder ogen. Haar moeder had
destijds een foto van het schip in de
lokale krant zien staan en had er een

AGENDA
TOT EN MET 31 MAART:

* Passieronde in Aalsmeerse
kerken. Iedere woensdag van
19.15 tot 19.45u. Zie:
www.kerkpleinaalsmeer.nl
DONDERDAG 11 MAART:

* Instuif in Kudelstaart voor leerlingen groepen 3 t/m 8 door
Team Sportservice op schoolplein De Rietpluim van 16 tot
16.45u.
VRIJDAG 19 MAART:

gedicht over gemaakt. Dat had ze
toegezonden aan Malcolm Forbes.
Die reageerde dat hij de geste zeer
op prijs had gesteld en nodigde haar
uit om het gedicht voor te dragen bij
de tewaterlating. Omdat haar moeder
toen ziek was, vroeg zij haar zestienjarige dochter Annigje om dat te
doen. Die schrijft daarover in Oud
Nuus: “Zo gebeurde het dat ik op die
11e maart op mijn paasbest op mijn
Mobyletje met een grote hoed in een
plastic tas om mijn arm naar de Vlijt
vertrok en op het podium voor een
illuster gezelschap het gedichtje
voordroeg. Voor het eerst dronk ik
daarna champagne!”
Kweken en molensteen
En verder artikelen over: Dirk Jongkind beschrijft de kwekerij van de
erven W.C. Keessen aan de hand van
een honderd jaar oud artikel. Hij gaat
ook in op het vroeger kweken van
primula’s voor zaadwinning. En Henk
van Leeuwen speurt naar de
oorsprong van een soort molensteen
die tevoorschijn kwam in het pand
van Sprey’s fietsenzaak.

De aankondiging van de werkzaamheden op de Hogedijk. Foto: www.kicksfotos.nl

Verbeteren Hogedijk met behoud
van cultuurhistorische kwaliteit
Aalsmeer - De komende periode
gaat het hoogheemraadschap van
Rijnland aan de slag voor het verbeteren van de Hogedijk. De dijken
moeten veilig zijn, nu en in de
toekomst, zodat u en de omgeving
droge voeten houdt. De bodemdaling in West-Nederland gaat door.
Ook is het belangrijk om voorbereid
te zijn op de gevolgen van klimaatverandering. De Hogedijk wordt
opgehoogd en versterkt met klei. De
kade wordt overal opgehoogd en op
veel plekken versterkt. Om de kades

ook tegen de steeds vaker voorkomende droge periodes te
beschermen, wordt het veen ingepakt met een laag klei. De dijk is voor
het laatst opgehoogd in de jaren
zeventig. Er is dan ook een aanzienlijke versterking nodig, met een
ophoging van tien tot maximaal
vijftig centimeter.
Drie overzichtelijke fasen
Het project is opgedeeld in drie overzichtelijke fasen. Met van de dijkverbetering van fase I, die loopt van de
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Stommeerkade tot de Waterwolftunnel, is in februari gestart. Vervolgens wordt aangevangen met het
gedeelte vanaf de Waterwolftunnel
tot het einde van de asfaltverharding
nabij Oosteinderweg 320 en fase drie
beslaat het deel vanaf de groene dijk
nabij Oosteinderweg 320 tot het
Schinkeldijkje. Na de dijkverbetering
en -verhoging gaat het herplantplan
uitgevoerd worden.
Historie Hogedijk
De Hogedijk is aangelegd rond 1866,

* Discobingo Online, Eetcafé
De Zwarte Ruiter vanaf 21u.
Opgeven via 06-83878709.

ZATERDAG 20 MAART:

* Kledinginzameling Sam voor
scholen in Congo bij Open
Hofkerk, Ophelialaan 247 van 9
tot 12u.
VANAF 22 MAART:

* Start workshops voor jeugd van
basisscholen bij Cultuurpunt
Aalsmeer. Aanmelden via www.
cultuurpuntaalsmeer.nl
WOENSDAG 24 MAART:

* Online informatieavond bewoners Vogelbuurt in Hornmeer
over energiezuiniger maken van
woningen vanaf 19.30u.

STAGE
MUSIC SHOP

Dé vioolspecialist

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

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

Composthoop bij Flower Art Museum vat vlam
Aalsmeer – Zaterdag 6 maart is er
rond kwart voor vijf in de middag
brand ontstaan aan de Kudelstaartseweg. De brand woedde op het
terrein van het Flower Art Museum.

Daar stond een hoop compost in lichterlaaie. De brandweer heeft het vuur
uiteindelijk gedoofd. De schade is
beperkt gebleven tot de composthoop. Er zijn geen gewonden.

voor de droogmaking van de Oosteinderpoelpolder. Hierbij is de dijk
aangelegd op de warmoezerijgronden achter de Oosteinderweg.
Bestaande boerderijen en huizen zijn
hierbij beschermd tegen afslag van
de oever van de Oosteinderpoel. Aan
de oostzijde is de dijk direct aan de
Oosteinderweg gelegd, waarbij tweemaal een klein bochtje gemaakt
wordt rond bestaande boerderijen.
De ligging van de dijk is sinds de
eerste aanleg niet meer gewijzigd. De
locatie van de dijk kan dan ook als
authentiek worden bestempeld. Tot
voor kort is de dijk af en toe opgehoogd door aanwonenden, noodzakelijk vanwege de ligging in veengebied. De geplande dijkversterking ligt
in het verlengde hiervan.

Deze wisselende beplanting is
ontstaan door de eigendomssituatie,
waarbij elke eigenaar voor zijn eigen
beplanting kan kiezen. Bijzonder zijn
vooral de beuken bij de Oud-katholieke kerk. Hier en daar staan dichte
loofbosjes, er staan enkele zeer grote
wilgen en diverse uitheemse boomsoorten. Ook dieren voelen zich in
het gebied thuis. Er zijn diverse
water-, tuin-, bos- en roofvogels, maar
ook zijn onder andere ringslangen,
vleermuizen, hazen, konijnen en
vossen waargenomen.

Wandelroute
De Hogedijk is deels één van de
resterende groene elementen in een
verder zeer stedelijk en stenig gebied.
De effecten van Schiphol zijn in het
landschap zichtbaar en hoorbaar.
Juist aan de Hogedijk grenzen waardevolle terreinen, ligt een oud bewoningslint, staan plaatselijk fraaie
beplantingselementen en bevindt
zich een mooie wandelroute
(pelgrimspad). Overigens is niet de
hele Hogedijk toegankelijk voor
publiek. Een groot deel van de dijk is
in privébezit.
Groen karakter
Kwaliteiten van de Hogedijk zijn het
groene karakter van een groot deel
van de kade en de aanwezigheid van
de boezemsloot. Op de Hogedijk is
wisselende beplanting aanwezig.

Ecologische zone
Doel bij de (her)inrichting na het
ophogen van de dijk is om een smalle
hoofdzakelijk groene zone te realiseren. Het profiel van de Hogedijk
wordt in de verschillende deelgebieden zo groen mogelijk gehouden.
De berm krijgt een begroeiing met
wilde bloemen. Constant is bovendien de toepassing van een smalle
ecologische zone aan de zijde van de
Hogedijk in de boezemsloot. Het
accent bij het dijkversterkingsplan
ligt bij Rijnland op het behoud van
ruimtelijke en cultuurhistorische
kwaliteit van de dijk en haar omgeving. De werkzaamheden, waarover
enkele inspraakavonden zijn
gehouden met bewoners, duren
volgens planning tot december dit
jaar. Voor vragen kan contact opgenomen worden met het Klant Contact
Team van Rijnland via 071-3063535 of
stuur een mail naar dijkverbetering@
rijnland.net met als onderwerp
‘Hogedijk Aalsmeer’. Meer informatie
over de werkzaamheden is te vinden
op www.rijnland.com.
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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 welzijnen vrijwilligersorganisaties in Aalsmeer. De afgelopen maanden
kon u wegens de coronamaatregelen alleen telefonisch bij het
loket terecht. Nu kunt u ook weer een afspraak maken voor een
één op één gesprek. Neemt u telefonisch contact met ons op
voor het maken van een afspraak, via (0297) 387575. Het is mogelijk om een afspraak te maken binnen de volgende tijden:
Ma-/di-/do-/vrijdag
Woensdag

08.30-12.00 uur
13.00-16.30 uur

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

Voorletters

Geboortedatum

Datum voor
nemen

C.
J.

06-09-1963
10-05-1966

01-03-2021
05-03-2021

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.
WOENSDAG 17 MAART

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

#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s.

De balies in het gemeentehuis sluiten woensdag 17
maart om 12 uur in verband met de Tweede Kamerverkiezingen. Er is ook geen avondopenstelling. Excuses voor het ongemak. Donderdag 18 maart zijn we u
graag weer van dienst.

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
ONTWERP BESTEMMINGSPLAN UITERWEG 223225
EN ONTWERPBESLUIT HOGERE GRENSWAARDE
Z21 0019796
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken, ingevolge
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat met ingang van 12 maart 2021 tot en met 22 april 2021 voor eenieder
ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan “Uiterweg 223225” met bijbehorende stukken. Burgemeester en wethouders
maken tevens bekend, dat zij op grond van artikel 110a van de
Wet geluidhinder, voornemens zijn hogere grenswaarden vast
te stellen voor beide in het bestemminsplan geprojecteerde
woningen. Dit ontwerpbesluit ligt gelijktijdig ter inzage.
Doelstelling
Het nieuwe bestemmingsplan maakt de herinrichting van de
percelen Uiterweg 223 en 225 ten behoeve van wonen mogelijk. De van oudsher aanwezige kwekerij en woning aan de
Uiterweg worden gesloopt en zullen plaatsmaken voor twee
vrijstaande woningen. Het achterste deel van het perceel
wordt als eiland hersteld en ingericht als natuur.
Plangebied
Het plangebied betreft een voormalige kwekerij aan de Uiterweg 223 en 225 te Aalsmeer. Het terrein strekt zich vanaf de
Uiterweg uit tot aan de Kleine Poel.
Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan, waaronder het ontwerpbesluit
Hogere grenswaarde (die als bijlage bij de toelichting van het
bestemmingsplan is opgenomen) liggen met ingang van 12
maart 2021 tot en met 22 april 2021 op de volgende wijzen
voor eenieder ter inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl
onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.09AM-OW01,
- in digitale vorm via de gemeentelijke website, link:
https://0358.ropubliceer.nl/;
- de balie Burgerzaken op het gemeentehuis van Aalsmeer,
Raadhuisplein 1.
- de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis,
Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen.
Zienswijzen
Op het ontwerpbestemmingsplan kan eenieder gedurende
bovengenoemde termijn schriftelijk of mondeling zienswijzen
indienen. Op het ontwerpbesluit Hogere grenswaarde kan
enkel een belanghebbende gedurende de bovengenoemde
termijn schriftelijk of mondeling zienswijze indienen. Schriftelijke zienswijzen kunnen, onder vermelding van ons kenmerk
Z21-089465 worden gericht aan het college van burgemeester
en wethouders van Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
Voor het indienen van een mondelinge zienswijze/ inspraakreactie kunt u via telefoonnummer 020 540 4600 een afspraak
maken.

-

Stommeerweg 72 ws14, 1431 EX, (Z21-017438), het verplaatsen van de woonark en het wijzigen van de tenaamstelling

INGETROKKEN AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning
is/zijn ingetrokken:
- Vlinderweg 326, 1432 MX, (Z21-015417), het maken van
een uitbouw op de begane grond aan de achterzijde van
de woning. Verzonden: 05 maart 2021
- Karperstraat 168, 1432 PC, (Z21-012994), het plaatsen van
een overkapping met een tuinhuisje aan de achterzijde
van de woning. Verzonden: 04 maart 2021
VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGS
VERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE.
De beslistermijn is verlengd met zes weken. De beslissing op
de volgende aanvragen zijn met toepassing van artikel 3.9, lid
2 van de Wabo verlengd:
- Uiterweg 263A, 1431 AH, (Z20-089012), het vervangen van
de bestaande terreinverharding door gefundeerde betonverharding. Verzonden: 08 maart 2021
- Uiterweg 120 en 122 (kad. percelen H 3115 en H 3116,
1431 AR, (Z20-087897), het bouwen van een twee-ondereen-kapwoning met onderheid terras. Verzonden: 04
maart 2021
BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten
behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de
onderkant van deze advertentie:
- Chrysantenstraat 43 (kad.perceel G 3093), 1431 BM, (Z20082751), het legaliseren van een reeds aangebrachte overkapping voor meubelopslag behorend bij de lunchroom
het besluit is vergunningvrij. Verzonden: 04 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:
- Kudelstaartseweg 73 (voorheen Kudelstaartseweg naast
nr. 75), (Z20-090048), het bouwen van een woning. Verzonden: 05 maart 2021
- Snoekbaarsstraat 38, 1432 PE, (Z21-013334), het plaatsen
van een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 08 maart 2021
Vervolg op volgende blz.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
RECTIFICATIE
- F.A. Wentstraat 4, 1431 KZ, (Z21-013633), (Omgevingsvergunning, Aanvraag ontvangen) het wijzigen en uitbreiden
van het bestaande bedrijfsgebouw . Toelichting: Tijdens
het behandelen van de aanvraag is gebleken 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.
- Oosteinderweg 215, 1432 AS, (Z21-019379), het plaatsen
van 16 zonnepanelen op de schuur achter de woning
- Maarse & Kroon Hof 47, 1431 PC, (Z21-019354), het maken
van een dakopbouw
- Westeinderplassen, kad. perc. H 458, (Z21-019091), het
plaatsen van een blokhut op een recreatie-eiland
- Helling 24, 1431 BS, (Z21-018801), het legaliseren van een
reeds geplaatst hekwerk als erfafscheiding
- Helling 27, 1431 BR, (Z21-018800), het plaatsen van een
bouwcontainer nabij de woning tot en met 30 mei 2021
- Roerdomplaan 34, 1431 WK, (Z21-018601), het plaatsen
van een afvalcontainer op een parkeerplaats nabij de woning van 13 maart tot en met 13 april 2021
- Azaleastraat 3, 1431 SH, (Z21-018362), het maken van een
dakopbouw met aan weerszijden een dakkapel
- Alexiastraat 11, 1432 HL, (Z21-018382), het plaatsen van
een dakkapel aan de voorzijde van de woning
- Uiterweg 306, 1431 AW, (Z21-018373), het deels ontgraven
van de tuin t. b.v. het creëren van water
- Oosteinderweg 59a (kad.perc. G 6537), 1432 AD, (Z21017731), het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het
plaatsen van tijdelijke units voor eigen bewoning i.v.m.
bouw woning voor een periode van maximaal 1 jaar
- Stommeerweg 72 (kad. perc. H 2610), (Z21-017440), het
verplaatsen van de woonark en het wijzigen van de tenaamstelling

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een
wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze
rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen
die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u
de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt
indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en
Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.3012.00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het
gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via
tel. 0297-387575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken,
na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending
ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag
en donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak
maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over
bouwen en vergunningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes
weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk
een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank
van Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt
ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene
die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene
die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan
contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen
en Handhaving via tel. 020-5404911.
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Officiële Mededelingen
-

-

-

Machineweg 41 A t/m 41 H (Machineweg 41-43), 1432 EL,
(Z20-066331), het transformeren van het bestaande winkel/woonpand naar 8 appartementen en het legaliseren
van het bestaande dakterras. Verzonden: 05 maart 2021
Linnaeuslaan 80, 1431 JW, (Z21-000792), het plaatsen van
een dakkapel op het voorgeveldakvlak. Verzonden: 05
maart 2021
Kudelstaartseweg 67 (voorheen Kudelstaartseweg naast
69), (Z20-090050), het bouwen van een woning. Verzonden: 05 maart 2021
Kudelstaartseweg 69, 1433 GB, (Z20-090049), het bouwen
van een woning Verzonden: 05 maart 2021
Burgemeester Brouwerweg t.h.v. kad. perceel B nr 6071 en
Oosteinderweg t.h.v. kad. perceel B nr. 4938, (Z20-086101),
het kappen van 3 bomen i.v.m. dijkverbetering Hogedijk.
Verzonden: 05 maart 2021
Tartinihof 5, 1431 ZS, (Z20-080971), het plaatsen van een

-

-

dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning. Verzonden: 05 maart 2021
Hadleystraat 44 a, 44 b en 44 c, 1431 SN, (Z20-059057),
het transformeren van het huidige pand naar 3 appartementen door diverse interne aanpassingen. Verzonden: 02
maart 2021
Uiterweg 348, 1431 AX, (Z20-086089), het plaatsen van een
puincontainer van 2 januari tot en met 2 april 2021. Verzonden: 03 maart 2021
Haya van Somerenstraat 60, 1433 PH, (Z20-081978), het
aanleggen van een in- en uitrit. Verzonden: 02 maart 2021

GEWEIGERDE 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 weigeren. Tegen dit besluit kunt
u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene
kader aan de onderkant van deze advertentie:
- Wilgenlaan 14, 1431 HT, (Z20-062446), het herbouwen van
een reeds gesloopte schuur. Verzonden: 02 maart 2021

TER INZAGE
t/m 11-03-21
t/m 12-03-21

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

t/m 19-03-21

t/m 22-04-21

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

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)
Ontwerp bestemmingsplan Uiterweg 223225 en ontwerpbesluit Hogere grenswaarde
met bij behorende stukken (Z21- 0019796)
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Tweede avondklok-marathon
op Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Net als vorige maand
sluiten Frank Bunnik en Walter de
Vries zich op vrijdag 12 maart
wederom op in de studio van Radio
Aalsmeer tijdens de avondklok.
Tussen 20.00 en 22.00 uur maken zij
een reguliere ‘Thank God It’s Friday’,
met om 21.00 een uur lang 90’s
dance classics. Daarna maken zij
even plaats voor de ‘Dak-van-jehousemix’ om een uur later weer
terug te keren. Waar zij een maand
geleden de ‘Subtitel Top 70’ hadden,
gaan zij deze nacht op zoek naar
vreemde talen. Eerst vanaf 23.00 uur
een uur opwarmen met hits in het
Maleis, Iers, Grieks en zelfs Tagalog,
die allemaal de Nederlandse
hitlijsten hebben gehaald.

Marieke van Duijn te gast bij ‘Sem op
Zaterdag’ op Radio Aalsmeer.

Vreemde talen
Vanaf middernacht starten de dj’s
met de ‘Vreemde Talen Top 70’. Van
het Russische ‘Da Bop’ tot het
Zweedse ‘Boten Anna’, maar ook
‘Verdammt, Ich Lieb Dich’ en ‘Que si,
Que No’ komen natuurlijk voorbij.
Vlak voor 05.00 uur hopen zij bij de
nummer 1 uit te komen en mogen de
studiodeuren weer open.
Leren uit deze tijd
Op donderdag 11 maart is Judith
Webber om 19.00 uur te gast bij ‘Echt
Esther’. Deze tijd is best bijzonder,
veel mensen staan even stil. Als je stil
staat, is er tijd om na te denken en te
reflecteren. Wat leren we dan? Judith
heeft daar zeker een antwoord op en
wellicht ook tips om te inspireren.
Judith is spreker, facilitator, business
en life coach. Heb jij nu al een vraag
voor Judith of wil je graag een inspirerende les delen? Mail dan jouw
vraag of verhaal voor donderdag 11
maart naar esther@radioaalsmeer.nl.
Fietsmuziek van Marieke
Sem van Hest, de Limburgse Aalsmeerder, trakteert iedere zaterdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur de
luisteraars op soms onnavolgbare

wijze op heerlijke muziek en bijzondere gasten. Precies vier weken
geleden ontving Sem broer RobbertJan in ‘Sem op Zaterdag’. Aanstaande
zaterdag 13 maart komt Marieke van
Duijn langs met haar muziekkeuzes
die ze ongetwijfeld beluisterde
tijdens haar 1000 kilometer lange
fietstocht door Nederland. Sem en
Marieke zullen het onder andere
hebben over ambitie en
bevlogenheid.
Mendelssohn bij ‘Intermezzo’
Felix Mendelssohn Bartholdy staat
centraal tijdens het klassieke
programma ‘Intermezzo’ op maandag
15 maart. Hoewel zijn composities
het niet doen vermoeden heeft
Mendelssohn een belangrijke
bijdrage geleverd aan de huidige
populariteit van het belangrijkste
muziekstuk in de veertig dagen tijd.
Wat die link is te horen tussen 21.00
en 23.00 uur bij ‘Intermezzo’ naast de
fraaie klanken van Mendelssohn.
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. En op televisie is de
lokale omroep te bekijken via kanaal
12 van Caiway, kanaal 1389 van KPN/
XS4ALL/Telfort of radioaalsmeer.nl/tv

Afsluiting N201 voor onderhoud
aan aquaduct en tunnel
Amstelland - De provincie NoordHolland voert donderdagnacht 11
maart tot en met zaterdagochtend
13 maart onderhoud uit aan het
Amstelaquaduct (tussen de
gemeenten Uithoorn en De Ronde
Venen) en aan de Waterwolftunnel
(tussen de gemeenten Aalsmeer en
Haarlemmermeer). Het verkeer op de
N201 wordt tijdens de werkzaamheden omgeleid en moet rekening
houden met enige vertraging.
Afsluitingen
De N201 wordt ter hoogte van het
Amstelaquaduct afgesloten van
donderdagavond 11 maart 20.00 uur
tot vrijdagochtend 12 maart 05.00
uur. Het verkeer tussen het kruispunt
Amsterdamseweg met de N201 in
Uithoorn en de aansluiting met de
N196 in De Ronde Venen wordt met

gele borden omgeleid via de Amsterdamseweg en de N196 (en vice
versa). De Waterwolftunnel wordt
afgesloten van vrijdagavond 12
maart 19.00 uur tot zaterdagochtend
13 maart 06.00 uur. Het verkeer op
de N201 wordt met gele borden
omgeleid tussen de Legmeerdijk in
Aalsmeer en de aansluiting met de
Fokkerweg in Haarlemmermeer.
Werkzaamheden
Het is noodzakelijk het Amstelaquaduct en de Waterwolftunnel drie keer
per jaar volledig af te sluiten voor
onderhoud. Dit om de veiligheid van
het onderhoudspersoneel te waarborgen en de werkzaamheden
sneller te kunnen uitvoeren. De
wanden en markeringen worden
gereinigd, zwerfvuil verwijderd en de
riolering en veiligheidsmiddelen

worden gecontroleerd. Dit jaar
worden er tegelijkertijd met het
regulier onderhoud ook noodreparaties aan het asfalt van de N201 uitgevoerd. In het asfalt van de weg tussen
de Waterwolftunnel en de Legmeerdijk zijn meerdere gaten ontstaan
vanwege de zware vorst van de afgelopen periode. Om het verkeer zo
min mogelijk te hinderen, vinden de
werkzaamheden ’s nachts plaats.
Meer informatie
Met vragen over werkzaamheden
kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het
Servicepunt van de provincie via
0800-0200600 (gratis) of per mail:
servicepunt@noord-holland.nl.

Van links naar rechts: Wethouder Bart Kabout, Arjan Levarht, Rico de Groot en Luuk
Koole van AH, Mariëlle Buskermolen (RKDES) en Micha Hoogewoud (JOGG regisseur
Aalsmeer). Op de voorgrond kinderburgemeester Julius van Wilgenburgh.

Aalsmeer weer minimaal drie
jaar ‘gezonde jeugd gemeente’
Aalsmeer – Met de ondertekening
van een nieuwe akkoord is Aalsmeer
nog minimaal drie jaar een zogeheten JOGG-gemeente. JOGG staat
voor Jongeren Op Gezond Gewicht.
De inzet van de betrokken partners
blijft om gezond eten en bewegen
voor jongeren makkelijk en aantrekkelijk te maken. Gezond eten en
bewegen maar ook voldoende water
drinken en goed slapen; het zijn de
ingrediënten voor een gezonde leefstijl. Zeker ook in deze coronaperiode
is aandacht voor het voorkomen van
gezondheidsklachten op latere leeftijd extra van belang. Supermarktketen Albert Heijn in Aalsmeer en
Kudelstaart, groente- en fruitgroothandel Levarht, zorgverzekeraar Zorg
en Zekerheid, GGD Amsterdam,
Teamsportservice Aalsmeer en de

gemeente zetten zich hiervoor ook
de komende drie jaar in.
Gezonde kantine in Kudelstaart
“Als wethouder jeugd, onderwijs en
sport heb ik veel raakvlakken met het
thema ‘gezonde jeugd”, zegt
wethouder Bart Kabout. “Dat deze
partners zich inzetten om onze
jongeren te stimuleren gezond te
leven ondersteun ik dan ook van
harte.” De symbolische ondertekening
van het JOGG-akkoord was bij RKDES,
de voetbalvereniging in Kudelstaart.
Daar wordt het predicaat ‘gezonde
kantine’ gevoerd. Niet alleen voor de
jeugd, maar voor alle leden. De hoop
is dat volgend seizoen ook alle sportverenigingen weer geheel in het
teken kunnen staan van gezond
sporten en een gezonde ‘derde helft’.

Ode aan Golden Earring gitarist:
Carillon speelt ‘Radar Love’
Aalsmeer - In Aalsmeer wordt ook
meegedaan aan de ode voor de zieke
Golden Earrring gitarist George Kooymans. Fans door het hele land organiseren vandaag, donderdag 11 maart,
een bijzonder ‘optreden’ voor de
band die stopt door het uitvallen van
gitarist Kooymans. In Aalsmeer heeft
Arjen de Landgraaf dit initiatief opgepakt en aan de gemeente gevraagd
om mee te doen aan deze actie. De
gemeente heeft positief gereageerd.
Wethouder Wilma Alink: “Op zo’n
vraag kun je geen nee antwoorden,

dus ik ben blij dat we dit eerbetoon
kunnen organiseren. Het is een
prachtig initiatief en ik hoop dat veel
Aalsmeerders op donderdag 11
maart ons mooie carillon ‘Radar Love’
zullen horen spelen. Ik heb Arjen
uitgenodigd om met mij op het dak
van het Raadhuis te komen luisteren
naar deze fantastische muziek.”
Vandaag, op de verjaardag van gitarist George Kooymans, zal om 17.15
uur ‘Radar Love’ ten gehore gebracht
worden door het carillon van het
Raadhuis in Aalsmeer.
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eigenlijk heel goed en fijn werkt. Vanaf
16 maart mogen er zelfs vier in plaats
van twee mensen tegelijk aanwezig
zijn.”

Henrita Footwear weer open op
afspraak: “Stap in goede richting”
Door Miranda Breur
Aalsmeer - Annemieke Treur, voorzitter van De vereniging van Aalsmeerse Bloemenzegelwinkeliers,
vertelde vorige week in deze krant dat
zij zich hard maakt voor alle winkeliers
van Aalsmeer en Kudelstaart. Dit keer
is het de beurt aan Erik de Rijk, eigenaar van Henrita Footwear, de schoenenzaak in de Dorpsstraat. De enthousiaste bloemenzegeldeelnemer is
gematigd positief: “We hebben
gelukkig sinds vorige week weer

klanten mogen ontvangen en dat is
een stap in de goede richting. Voor
sommige klanten was het zelfs prettiger dan gebruikelijk, want voor
iedereen afzonderlijk plannen wij een
half uur in en dan is er dus alle rust en
aandacht voor zo’n klant. We wilden
eerst even kijken hoe het zou lopen,
want voor ons is dit natuurlijk ook
nieuw. Ook begrijpen we dat het voor
sommige mensen een drempel is om
eerst een afspraak te maken voordat
ze kunnen komen, maar uit ervaring
kunnen we nu al zeggen dat het

Alle tijd voor klanten
Na bijna dertig jaar tien weken dicht
Erik deed van de week zijn boekhouding en er kwam weer een glimlach
rond zijn mond. “De pinbetalingen
komen natuurlijk weer op gang.
Achter de schermen was ik via internet
wel bezig en via het ‘Click & Collect’concept liep er ook wel wat, maar het
is toch fijner om klanten persoonlijk te
helpen.” Hij is het eens met de maatregelen van de regering, maar niet met
álle regels. “Er zijn en blijven wat
discussiepunten, maar ik zou niet in
de schoenen willen staan van de regering. Ik was best emotioneel, want hoe
bizar is het om tien weken dicht te
moeten. Dat is in al die dertig jaar nog
nooit gebeurd!” Erik voelt zich vereerd
dat klanten weer de moeite nemen
om naar zijn winkel te komen en
neemt daar alle tijd voor. Van dinsdag
tot en met zaterdag kan men bellen
op 0297-324409 voor het maken van
een afspraak. Er is voldoende keuze in
winterartikelen, maar ook de voorjaars- en zomercollectie is al voor een
groot deel binnen. Op facebook en
Instagram is Henrita Footwear actief.

en Plantkunde en het Flower Art
Museum zijn gezamenlijk van mening
dat door vernoeming van een plantsoen of straat naar Andor Pàl Csizik,
hij de erkenning en herdenking krijgt
die hem toekomt. Het college onderschrijft dit volledig en heeft besloten
dichtbij de 1e J.C. Mensinglaan een
stuk openbaar groen te vernoemen.
Mensing en Csizik werkten nauw
samen bij hun tuinbouwactiviteiten
en waren huisgenoten.

A.P. Csizikplantsoen tussen 1e
Mensinglaan en Hadleystraat
Aalsmeer - Het college van B&W
heeft besloten de openbare ruimte
tussen de 1e J.C. Mensinglaan en de
Hadleystraat de naam A.P. Csizikplantsoen te geven. Eind 2020
kwamen diverse maatschappelijke
organisaties met het verzoek de gerenommeerde Aalsmeerse bloemenarrangeur in het straatbeeld te
vernoemen. Ir. A.P. Csizik (1900-1986)
heeft in de vorige eeuw een enorm
belangrijke rol gespeeld bij de
ontwikkeling van de Aalsmeerse én
internationale sierteelt. Hij was een
zeer gewaardeerd arrangeur van
bloemen- en plantententoonstel-

lingen, leverde een grote bijdrage
aan Aalsmeerse en nationale inzendingen bij internationale tentoonstellingen en was verdienstelijk publicist
en botanicus. Ook was hij de eerste
arrangeur van de vermaarde
Bloemenvaktentoonstelling.

Aalsmeer - Op dit moment onderzoekt het hoogheemraadschap van
Rijnland de sterkte van een deel van
de dijk langs de Schinkelpolder in
Aalsmeer. De dijken moeten veilig
zijn, nu en in de toekomst, zodat de
omgeving droge voeten houdt. De
bodemdaling in West-Nederland
gaat door en voorbereiden zijn
nodig op de gevolgen van klimaatverandering. Er is gelukkig geen
acuut gevaar voor de waterveiligheid in dit gebied.

Grondboringen
In voorbereiding op de dijkverbetering van de dijk langs de Schinkelpolder doet RPS advies- en ingenieursbureau onderzoek naar de exacte
sterkte van de dijk. De afgelopen
maanden zijn er grondboringen uitgevoerd. Met deze boringen hebben zij
informatie verzameld over de bodemkwaliteit en sterkte. Aan de hand van
deze gegevens bepaalt Rijnland of de
dijk nog sterk genoeg is en of het
nodig is om de dijk te versterken.

Elke dag een ‘ommetje’
Aalsmeer - Elke dag doe ik een ‘Ommetje’, nou ja, zeg maar een ‘Om’, want
mijn streven is vijf km per dag. Op doordeweekse dagen dan, in het
weekend houd ik het wat vrijblijvender. Mijn inspiratiebron voor deze
activiteit is Tim Knol, de zanger die veertig kilo afviel door alleen maar te
wandelen; te beginnen met vijf kilometer per dag. Oké, hij stopte ook met
het eten van saucijzenbroodjes en gehakstaven, maar die staan sowieso
niet op mijn menu, dus dat kan ik overslaan. Nou hoef ik geen veertig kilo
af te vallen –dan ben ik er niet meer - maar vijf kilo zou wel leuk zijn,
vandaar de associatie: 5 km voor 5 kg. Het lukt niet altijd; soms is het 4,2,
maar ook wel eens 5,6. Ik ben altijd al voorstander van vrije interpretatie
van gestelde doelen. Dat maakt ze haalbaarder. Voor mijn route heb ik
een zelfbedachte groene zone door Aalsmeer uitgedokterd. Ik begin van
huis uit langs de Vuurlijn en riskeer gelijk mijn leven bij de oversteek naar
de Bachlaan. En dat doe ik toch echt pas als het voetgangersstoplicht op
groen staat. Ouders, dat jullie het maar even weten, er is daar elke dag
wel een idioot die door rood rijdt. Nou zitten jullie kinderen nog thuis,
maar er komt echt een tijd dat ze weer massaal richting Uithoorn fietsen.
Ik wandel niet met een gitaar op mijn rug, zoals Tim doet om zijn medewandelaars te plezieren, muzikaliteit is niet mijn talent, maar als het echt
moet wil ik nog wel zingen tijdens het lopen. Ik heb de hond mee, dat is
ook een handenbinder en zeker een ijsbreker als het gaat om het leggen
van contacten. Ze bekvecht vrolijk met andere viervoeters wanneer die
haar stok willen afpakken of negeert ze heel wijs wanneer het haar types
niet zijn. In het park mag ze los, dan heb ik tijd om mij te verbazen over
een nieuw fenomeen in deze groene oase: wat doen die rode-pijl-paaltjes
hier in vredesnaam? De route aangeven? Lijkt me vrij overbodig.
Verdwalen in het Hornmeerpark? Dan moet je wel heel erg je best doen.
Ik heb ze al eens linksom gevolgd en een keer rechtsom, in de hoop dat er
nog een verdere route door het dorp aan vastgekoppeld is, maar dat heb
ik nog niet kunnen ontdekken. Wie praat me bij? Vanaf het park ga ik
langs café Gouwetéén, en vraag me af of mijn voornemen om daar met
kleinzonen te gaan darten en een biertje te drinken een keer werkelijkheid wordt. Dan langs het lege zwembad -ik zal blij zijn als ik daar weer
mag aqua joggen- en ga verder door de woonwijk richting watertoren.
Daar inspecteer ik de vorderingen aan de Westeinderboulevard, wordt
absoluut prachtig, en zak vervolgens het heuveltje af, naar de groene
zone langs de Roerdomplaan. Bij de buurtsuper steek ik over en neem het
laatste stukje park langs de vaart en bedenk dat het met de hoeveelheid
groen in dit dorp nog best meevalt. Ik kom thuis op een tijd dat mijn
vriendinnen net uit bed komen. Maar dan vind ik het tijd voor thee en
speculaas. Dat heb ik verdiend. De hond valt af van deze tochtjes. Ik
natuurlijk niet.
Reageren? Truus@bente.net

Inrichting plantsoen
In de toekomst zal het busstation
verdwijnen in de Hortensialaan en
gaat die ruimte opnieuw met groen
worden ingericht. De Aalsmeerse
afdeling van de Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde
heeft aangeboden om hier een
bijdrage in te leveren. Bij de nieuwe
inrichting worden ook de bewoners
van de Hortensialaan betrokken.

Schakers geven cadeautjes in
ronde 24 online-competitie

Vernoeming
Csizik immigreerde in de jaren twintig
vanuit Hongarije naar Aalsmeer, dat
toen al wereldwijd bekend stond als
bloemencentrum. Stichting Oud Aalsmeer, de Historische Tuin Aalsmeer,
de Aalsmeerse afdeling van de
Koninklijke Maatschappij Tuinbouw

Onderzoek Rijnland naar deel
van dijk langs Schinkelpolder

COLUMN TRUUS OUDENDIJK

Door Ben de Leur

Onderzoeken
In de eerste maanden van 2021 volgt
er een flora- en fauna onderzoek. In
deze periode zijn de bomen kaal en
zijn eventuele verblijfsplaatsen van
eekhoorns in de bomen goed zichtbaar. Dit onderzoek gebeurt met
behulp van een hoogwerker.
Meer informatie
Vragen over de kadeverbetering van
de Schinkelpolder? Neem dan contact
op met het Klant Contact Team van
Rijnland op telefoonnummer
071-3063535. Of stuur een mail naar
dijkverbetering@rijnland.net,
onderwerp: Schinkelpolder.

Aalsmeer - Ronde 24 van AAS online
jeugdschaakcompetitie is afgelopen
vrijdag gespeeld. Christiaan tegen
Robert gaf de klassiek variant van het
Tweepaardenspel, waarin Robert de
bekende fout Px5d5 speelde. Christiaan wist niet helemaal de theorie,
maar liet niet los en won verdiend.
Konrad versus Pieter was een d4
opening met een wat ongebruikelijke openingsbehandeling waarin
Pieter een stuk en een toren verloor.
Konrad werd daardoor in slaap
gesust en verloor een stuk, maar de
overmacht was te groot en wit
(Konrad) won. ChiaChia tegen David
was een Russische verdediging
waarin zwart een stuk verloor.
Op zich had David het stuk nog
kunnen terug winnen, maar had dan
beter moeten spelen. Nu maakte wit

(Chia-Chia) het cool af en moest
zwart na 16 zetten opgeven. Merlijn
tegen Simon was een kort bloedbad,
Merlijn werd volledig van het bord
gespeeld, winst voor Simon. Bryan,
weer terug van vakantie, tegen
Marien was een wat random
gebeuren. Wit gaf een dame weg
(end of game?) en zwart gaf er ook
eentje weg. Daarna gaven de spelers
elkaar om de beurt cadeautjes, maar
Bryan gaf het laatste cadeau, dus had
Marien meer materiaal en won. Luuk
V was uitgeloot, maar blijft aan kop,
al liep Christiaan in.
Uitslagen:
Christiaan - Robert: 1-0
Konrad - Pieter: 1-0
Chia-Chia - David: 1-0
Simon - Merlijn: 1-0
Bryan - Marien: 0-1
Kijk voor de stand en meer uitslagen
op: http://www.aas.leisb.nl/
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noot aanbrengen en de emoties van
mensen verwoorden, waar de nabestaanden het zelf te moeilijk vinden.
En dat zeker ook betaalbaar houden.
“Ons doel is om een waardevolle
uitvaart te verzorgen waarbij wij een
goede financiële balans willen vinden
in overleg met de nabestaanden”,
aldus Peter.

Petra en Peter van den Nouland:
“De dood hoort bij het leven”
Door Truus Oudendijk
Aalsmeer - Het leven vieren kunnen
we allemaal, de dood vieren is een
kunst op zich. En in die kunst gaan
Peter en Petra van den Nouland zich
bekwamen. Een stijlvol afscheid
verzorgen met alle egards die daar
bij horen. Sinds kort zijn ze hun eigen
uitvaartonderneming gestart. Ze zijn
beiden net zestig jaar jong en vinden
dit het uitgelezen moment om een
omslag in hun leven te maken.
Voor Peter is het een vanzelfsprekend
vervolg op zijn huidige beroep van
ambulance chauffeur. “Ik heb achttien jaar op kantoor gewerkt, werk
nu ruim twintig jaar op de ambulance en we zien het als een uitdaging om nu nog iets anders aan te
pakken.” Petra heeft jarenlang
gewerkt in de zorgsector en rijdt
regelmatig als vrijwilliger bij ‘Tafeltjedek-je’. Ze is net met pensioen, maar:
“Nog te bruisend om niets te doen”,

zoals ze zelf zegt. En ook Peter is van
mening dat met zestig jaar thuis
gaan zitten heel slecht voor een
mens is.
Stijlvol en persoonlijk
Kleinschalig en ingetogen is de doelstelling van de uitvaarten die zij gaan
verzorgen. Als ambulancechauffeur
heeft Peter regelmatig met de dood
te maken. “Ik kom heel veel eenzaamheid tegen”, vertelt hij. “Mensen die
overlijden zonder dat er iemand bij is,
hooguit misschien een buurman of
buurvrouw. Dat heeft mij er ook toe
gebracht om deze keuze te maken.
Als het verzoek er is kunnen we grote
commerciële uitvaarten aan, maar
daar zijn we in de basis niet naar op
zoek. We willen er zeker zijn voor de
mensen die het iets minder hebben
en er voor zorgen dat ook van hen
mooi en stijlvol afscheid kan worden
genomen.” Waar het de Van den
Noulands om gaat is een persoonlijke

Michel van Beek:
“Zaai is leren keuzes maken”
Door Janna van Zon
Aalsmeer - Michel van Beek kijkt om
zich heen in het Huiskamermuseum.
“Wat een prachtige kunstwerken.” Het
is even stil en dan vervolgt hij: “Daar
waar ik mee bezig ben zie ik ook als
kunstwerken, maar dan in een andere
betekenis.” Het blijft even zoeken naar
woorden, want hoe leg je een leek in
begrijpelijke taal uit waar hij alle
dagen zo druk mee is. Het gaat over
betonschade, door corrosie en overbelasting. Over herberekeningen en
versterking om de komende jaren
scheurwerking in wegen en
gebouwen te voorkomen en het
stoppen van het corrosie proces.
Passie en know-how
“Ik heb veel met constructeurs te
maken, als wij worden benaderd gaat
het altijd om bouwfouten. Een voorbeeld dat de meeste mensen zich wel
herinneren; het plafond van een
garage in Eindhoven, de ‘Zwaan’ brug

in Rotterdam, de huizen in
Groningen: geteisterd door de
gaswinning en aardbeving.”
Eenmaal aan het woord is Michel’s
passie en know-how indrukwekkend.
Altijd was hij geïnteresseerd in de
bouw en dan met name in de problematiek daarvan. Na een makelaars
opleiding, vond hij bij een leverancier
van bouw-chemische materialen
interessant werk en begon in 2005 als
leverancier van versterking-materialen. Na een pak aan ervaring in deze
branche begon hij in 2020 een eigen
onderneming: Bevepro Consultancy
b.v. (de afkorting van Beschermen
Versterken Producten). “Het was voor
mij hét juiste moment om zelfstandig
te worden.” Michel reist er heel wat af,
want zijn naam is in deze wereld een
veel gehoorde en gevraagde. “Ik kom
in alle industrieën van Nederland,
België, Curaçao, Bonaire waar wij
beton- metselwerk, hout en weg
constructies versterken. Onze
producten komen bijvoorbeeld voor

Beauty en Brains.
De taken zijn niet specifiek verdeeld,
als er een verzoek komt na een overlijden, gaan ze er voor een eerste
gesprek samen heen, of ieder apart,
net hoe het uitkomt. De zakelijke
kant is voornamelijk Peters afdeling,
Petra kan prima spreken in het openbaar en is een talent als het gaat om
emoties van nabestaanden op papier
te zetten. “Ik de beauty, hij de brains”,
zegt ze gekscherend. Enige ervaring
is hun niet vreemd. Peter heeft jarenlang als oproepkracht bij Rouwservice Nederland gewerkt en daar alle
facetten van het vak geleerd. Petra
heeft ervaren hoe belangrijk het is
om bij een afscheid iets te vertellen
over de overledene en herinneringen
op te halen, al is het maar in een
simpele vorm. Bij het overlijden van
Peters moeder, twee jaar geleden,
besloten ze al snel: dit gaan we zelf
regelen, daar hebben we niemand
anders voor nodig. De kist waarin zijn
moeder begraven werd heeft hij zelf
opgehaald. “Ze zou om deze actie
hartelijk gelachen hebben”, zegt
Petra. Wat de van den Noulands
vooral willen benadrukken is dat de
dood bij het leven hoort en in feite
heel gewoon is. Iedereen overkomt
het. De kunst is er iets moois en
persoonlijks van te maken. En daar
zet het echtpaar zich voor in.

bij projecten waar kantoorgebouwen
omgebouwd worden tot woningen,
we lossen de zwakheden op die
ontstaan bij het weghalen van
muren. De innovatie in de branche
staat hier ook zeker niet stil. Waar je
vroeger zeven millimeter staal voor
nodig had, heb je nu aan één millimeter koolstof genoeg. Vooral voor
architecten is dit een zeer ruimte
besparende (slankere) oplossing. Het
veel lichtere materiaal is ook een stuk
minder belastend voor degenen die
er mee moeten werken.” En dan is er
nog renovatie van houten palen in de
havens om de waterlijn te
beschermen en te versterken.
“Wij adviseren en ondersteunen
bedrijven die te maken hebben met
weg-beton-staal constructies. Wij
denken met de constructeurs en
opdrachtgevers mee om wijzigingen
in constructies aan te brengen of te
versterken.” Met enige trots wordt
verteld dat Nederland wat het
wegennet betreft één van de beste
infrastructuur heeft . “Mooi om daar
onderdeel vanuit te kunnen maken.”
Brainstormen
Michel van Beek schreef zich bij Zaai
in na het zien van een advertentie, de
website en brief van de gemeente. “Ik
had behoefte aan brainstormen met
andere ondernemers en wat meer
bekendheid in Aalsmeer.” Een groter
netwerk behoorde ook tot de
wensen. Het contact met zijn buddy
Michel de Kok wordt als positief
ervaren. “Wij leren elkaar keuzes te
maken.” Voor meer informatie over
Zaai kan contact opgenomen worden
met Kirsten Verhoef via de mail:
kirsten@syltsupport.nl of telefonisch
via: 0297-3668182.

De meeste kopers kwamen per auto naar de drive-thru, een enkeling had de fiets
gepakt om de bosvruchtenslof op te halen. Foto’s: www.kicksfotos.nl

Sloffenactie van FC Aalsmeer en
Hulleman een groot succes!
Aalsmeer - Half februari startte FC
Aalsmeer een sloffenactie in samenwerking met brood en banketbakkerij Hulleman. Door alle coronamaatregelen mist de vereniging de
nodige inkomsten door onder
andere een gesloten kantine. Om de
club financieel te steunen werd de
actie ‘Trakteer & steun FC Aalsmeer’
opgezet. De afgelopen weken heeft
de actie veel publiciteit gekregen in
de media. Daarnaast ging het in
menig voetbalteam-app natuurlijk
even over de sloffenactie en de
verkoop van flesjes drinken uit de
voorraad van de kantine. Gedurende
de actieperiode kwamen er dan ook
steeds meer bestellingen binnen,
waarbij de voorraad flesjes drinken
op een gegeven moment zelfs helemaal uitverkocht raakte. De losse
flesjes waren overigens dankzij de
verpakkingen van Dillewijn verwerkt
tot mooie pakketjes, zodat deze
makkelijk meegenomen konden
worden.
Slingers en borden
Afgelopen zaterdag 6 maart was het
tijd voor de drive-thru op het
parkeerterrein bij de voetbalvereniging aan de Beethovenlaan. Al vroeg
werden de vele verse bosvruchtensloffen afgeleverd door bakkerij
Hulleman. Tevens werd de drive-thru
aangekleed met vrolijke rood/groene
slingers, marktkraampjes en vlaggen.
Dankzij de speciaal gemaakte
verkeersborden van Boom Belettering werden de kopers de juiste kant
opgestuurd en kreeg men de
bestelde sloffen en pakketjes drinken
in de auto gezet door de betrokken
vrijwilligers. Naast de mensen die
hun bestelling kwamen ophalen,
waren er zelfs ook nog een handje
vol mensen die spontaan langs
kwamen, omdat het er zo leuk uitzag
en er zoveel mensen op af kwamen.
Helaas kon de organisatie deze
mensen niet meer aan een taartje
helpen, misschien een volgende keer.
Tussen 10.00 en 12.00 uur werden
ruim 330 sloffen opgehaald en ruim
100 pakketjes drinken. Een mooi
resultaat voor de club. Op het

complex van de vereniging werd
ondertussen ‘gewoon’ gevoetbald
door de jeugd van de vereniging,
waarbij ook een aantal vrijwilligers
werd verrast met een lekkere slof. Dit
dankzij Boom Belettering die wel
sloffen bestelde, maar er zelf niet
zoveel hoefde. En dat was nog niet
alles.
Voedselbank Aalsmeer
Zoals aangekondigd had de organisatie voor sponsors en andere
bedrijven aangeboden om de sloffen
ook op een ander moment bezorgd
te krijgen. Zo zijn afgelopen vrijdag
en zaterdag de nodige sloffen uitgereikt aan meerdere bedrijven in en
rond Aalsmeer. Ook voor deze week
staan nog heel wat bestellingen van
bedrijven in de agenda. In het
bijzonder wil het bestuur van FC
Aalsmeer Installatiebedrijf W.J. van
der hout en De Vries Schilderwerken
uit Aalsmeerderbrug benoemen.
Beide bedrijven hebben bosvruchtensloffen besteld en schenken deze
aan de Voedselbank in Aalsmeer.
Opbrengst
In totaal zijn er 863 bosvruchtensloffen van Hulleman verkocht,
hetgeen een flinke financiële
bijdrage van 4.315 euro betekent.
Daarnaast hoeft de vereniging ook
geen voorraad drinken meer weg te
gooien, omdat dit nu ook verkocht is.
FC Aalsmeer is heel blij met alle deelnemers aan deze actie, zowel particulieren als bedrijven. Zij hebben er
samen met bakkerij Hulleman voor
gezorgd dat de actie een groot
succes is geworden. Daar is de
vereniging hen zeer dankbaar voor!
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Gerichte coronasteun voor
Aalsmeerse ondernemers
Aalsmeer - Donderdagavond 4
maart is een voorstel voor steun aan
ondernemers in Aalsmeer unaniem
door de gemeenteraad aangenomen.
De kern van dit voorstel is om Aalsmeerse ondernemers die door de
coronamaatregelen getroffen zijn en
die geen, of niet in voldoende mate,
een beroep kunnen doen op
bestaande steunmaatregelen, incidentele steun te kunnen verlenen
vanuit het coronasteunfonds van de
gemeente. Er zijn vanuit het Rijk en
vanuit de gemeente steunmaatregelen voor ondernemers in verband
met de coronacrisis. Toch blijken die
regelingen niet altijd een oplossing
te bieden voor elke MKB ondernemer
die hard getroffen wordt. De VVD

raadsleden hebben diverse
gesprekken gevoerd met lokale
ondernemers die net buiten een
bestaande regeling vielen, waarbij
soms schrijnende situaties aan het
licht kwamen.
Initiatief fracties
Daarop is, samen met de lokale afdelingen van Groen Links, D66 en de
Partij van de Arbeid, het initiatief
genomen om met een raadsvoorstel
te komen voor gerichte steun. In dit
voorstel staat niet zo zeer de regeling
centraal, maar meer de oplossing
richting ondernemers. Het geeft de
gemeente de mogelijkheid om op
individuele basis een passende
oplossing te vinden voor in acute

nood verkerende lokale MKB
ondernemers.
Het voorstel werd tijdens de raadsvergadering op 4 maart unaniem
goedgekeurd. Dirk van der Zwaag,
fractie-voorzitter van de VVD Aalsmeer zegt trots te zijn op de indieners van dit voorstel, vanwege het
initiatief en het behaalde resultaat.
“Dit laat zien waar lokale partijen
sterk in kunnen zijn. Een alles omvattende regeling voor alle ondernemers bedenken is onmogelijk. Door
de wethouders het vertrouwen te
geven in hun beoordelingsvermogen, zijn zij in staat om op individuele wijze steun aan hard getroffen
ondernemers te verlenen. Dat hoeft
niet altijd alleen geldelijke steun te
zijn, dat zou ook kunnen door
bijvoorbeeld een ruimere mogelijkheid om tijdelijk ergens een terras te
plaatsen, zodra dat weer mogelijk is.”

Winkelen zonder drempels in
Centrum van Aalsmeer

Directiewisseling bij JZ Flowers
Aalsmeer - Na 24 jaar als Managing
Director bij JZ Flowers heeft Jelle
Zwemstra besloten dat de tijd rijp is
om zijn taken over te dragen aan zijn
dochter, Tessa Zwemstra. Tessa kwam
6 jaar geleden bij het familiebedrijf
met het doel de business in de VS te
ontwikkelen en heeft sinds haar
terugkeer naar JZ Flowers steeds
meer verantwoordelijkheden op zich
genomen. In het bijzonder in het
afgelopen jaar, in diverse opzichten
een uitdagend jaar, is ze veel nauwer
betrokken geweest bij alle bedrijfsonderdelen. Met ingang van 1 juli
wordt Jelle voorzitter van JZ Flowers.
Hij kijkt uit naar zijn nieuwe - meer
strategische en adviserende - rol. JZ
Flowers heeft een uitstekend en
ervaren managementteam en met
Tessa aan het roer verwacht het
bedrijf de groei te kunnen voortzetten, zowel landelijk als internationaal. Net als bij veel andere bedrijven

is het ook bij JZ Flowers allemaal heel
klein begonnen; in de jaren negentig
startte Jelle als een ‘Flying Dutchman’
met de rechtstreekste verkoop van
bloemen van de Nederlandse veiling
aan bloemisten in het Verenigd
Koninkrijk, met hulp van zijn vrouw
Astrid. Nadat ze definitief naar Engeland waren verhuisd, openden ze
diverse handelsbedrijven in Yorkshire
en wijde omgeving. Toen de supermarkten belangstelling kregen voor
bloemen en planten als aparte
productgroep in de winkel, besloten
ze het bedrijf een nieuwe wending te
geven en zich volledig op dit marktsegment te richten. Het bedrijf
maakte een fenomenale groei door
en al snel realiseerden Jelle en Astrid
zich dat ze wel een zakelijke partner
konden gebruiken die ervaring had
met het leveren aan grote retailers.
Om die reden begonnen ze in 1997
een joint venture met Dutch Flower

KRUISWOORDPUZZEL

1

Verticaal 1. het gekochte; 2. communicatiemiddel; 3. oud
(Engels); 4. wandelplaats; 5. walvisachtig zoogdier; 6. bepaalde
vrucht; 7. grote roofvogel; 8. schilderslinnen; 9. rivier in Oostenrijk; 10. centraal station (afk.); 11. Chinees-Indisch gerecht
(snack); 16. kostuum; 18. familielid; 20. boomsoort; 21. kaal en
droog; 23. wreed Romeins heerser; 25. verpakking voor vloeistof; 26. insecteneter; 27. hoffeest; 29. deskundige inzake
beoordelingen; 32. belachelijk persoon (clown); 34. koelhok op
vissersboot; 36. mensaap; 37. judograad; 39. autowedstrijd; 40.
traag (futloos); 42. militair in opleiding; 43. avondmaaltijd; 45.
The Music Factory (afk.); 46. gemeentelijke geneeskundige
dienst (afk.); 51. houterig stijf meisje; 53. afgemat; 54. Italiaans
gerecht; 55. korte herenjas; 56. ruwe schets of opstel; 57. soort
onderwijs (afk.); 59. heldendicht; 60. hoogtepunt van de seksuele gevoelens; 62. aardappelsoort; 63. aardappelen oogsten;
66. paraplu (afk.); 67. mannetjesbij; 69. titel (afk.); 71. Spaanse
uitroep; 73. aangenaam van smaak; 74. rap (snel); 75. deel van
gebit; 78. meisjesspeelgoed; 80. koor(dans); 82. technische universiteit (afk.); 85. den lezer heil (Lat. afk.).

Group (DFG) en werd een nieuwe
entiteit opgericht onder de naam JZ
Flowers International. In de afgelopen 24 jaar is het bedrijf aanzienlijk
gegroeid; het heeft nu meer dan 500
medewerkers, verdeeld over Engeland, Nederland, Ierland, Turkije en
Amerika. “We zijn trots op wat wij
samen met onze klanten, kwekers en
collega’s hebben bereikt en we zijn
heel blij dat we ons familiebedrijf
voortzetten met de volgende Zwemstra-generatie”, aldus vader Jelle.

3
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5

12
15

Horizontaal 1. kindervoertuig; 7. bijlage bij een testament; 12.
nagerecht; 13. het is in orde; 14. gewicht; 15 parkeerverbod
(afk.); 17. uitwerpsel; 19. ontkenning; 21. lidwoord; 22. schenkgerei; 24. bezinksel van getrokken koffie; 27. lijmachtige stof;
28. berggeel; 30. Engelse lengtemaat; 31. zijn kans beproeven;
32. snaarinstrument; 33. veerkracht; 35. kleurling; 37. laagte
tussen twee bergen; 38. geding (rechtszaak); 41. muzieknoot;
42. land in Noord-Amerika; 44. huidverharding; 46. zwemvogel;
47. door koorts verward spreken; 48. aan alle kanten ingesloten;
49. deel van gelaat; 50. laagje vuil; 52. proefopname van
muziek; 54. onderwijsinstelling; 56. Nederlandse luchtvaartmaatschappij (afk.); 58. stierenvechter; 61. voorvoegsel; 62.
huidblaasje; 64. ratelpopulier; 65. opspringend vochtdeeltje; 67.
projectieplaatje; 68. oude lap; 70. tapkast (bar); 72. zangstem;
73. plaats in Noord-Holland; 76. bladgroente; 77. Gas Unie
(afk.); 78. wijnsoort; 79. zijrivier van de Donau; 81. boomsoort;
82. gesloten; 83. plaats in Friesland; 84. troefkaart; 86. uitbarsting van een vulkaan; 87. naaktloperij.

2

Tessa Zwemstra met vader Jelle
Zwemstra van JZ Flowers.
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Winactie Relaxpakket
Ondernemers uit Aalsmeer Centrum
willen hun klanten in de watten
leggen met een Feel Good Relaxpakket. Klanten kunnen een verwenbehandeling winnen bij één van de
kappers of schoonheidssalons in het
Centrum of deze weggeven aan
iemand die dat nodig heeft. Je kunt
ook een tegoedbon voor een tatoeage
winnen. De winactie loopt tot en met
18 maart. Wil je meedoen? Laat dan
via shorturl.at/biD68 je gegevens
achter en maak kans op een prijs voor
jezelf of voor iemand anders. Kom
gezellig shoppen in Aalsmeer
Centrum! Kijk voor meer informatie op
www.meeraalsmeer.nl
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De winnaar ontvangt bericht via
de e-mail en kan de gewonnen
goodiebox afhalen bij
Drogisterij van der Zwaard,
onder vermelding van
zijn of haar naam.
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Mail de oplossing voor
dinsdag16 maart 2021
16.00 uur naar:
puzzelaalsmeer@meerbode.nl
voorzien van uw naam,
telefoonnummer en e-mailadres.
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Horeca
Aalsmeer Centrum gaat langzaam
weer helemaal open. Gehoopt wordt
dat ook de horeca snel weer meer
mag. Tot die tijd kun jij ze helpen door
het afhalen van een lunch of diner.
Heb je iets te vieren of heb je geen zin
om te koken? Laat ze doen waar ze
goed in zijn, het bereiden van iets
lekkers voor jou!

De prijs die te winnen is
met deze puzzel wordt
u aangeboden door
Drogisterij v.d. Zwaard,
Zijdstraat 16-18 Aalsmeer.
Lekker puzzelen voor een
LUXE GOODIEBOX
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Veilig en vertrouwd
Ook alle winkeliers mochten hun
deuren weer openzetten voor klanten.
Veilig en vertrouwd. Toch merken ze
dat sommigen van hen het een beetje
lastig vinden om ‘die drempel’ over te
gaan van het maken van een afspraak.
Want mag je echt maar tien minuten
winkelen en ben je dan verplicht om
wat te kopen? Dat is zeker niet het
geval. De winkeltijd varieert per
winkel en de winkelier houdt rekening
met jouw wensen. Ook willen ze benadrukken dat een shopafspraak altijd
vrijblijvend is, want gezellig komen
snuffelen mag natuurlijk ook gewoon.
Je bent zeker niet verplicht om iets te
kopen als er niks voor jou tussen zit.
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De ondernemers willen graag ‘die
drempel’ voor je wegnemen. Het
belangrijkste voor hen is dat de klant
tevreden de winkel weer verlaat.
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Aalsmeer - De ondernemers in Aalsmeer Centrum vinden het geweldig
dat ze weer klanten mogen
ontvangen, ook al is het wel onder
bepaalde voorwaarden. Vele klanten
zijn de afgelopen dagen weer blij
gemaakt met een nieuwe coupe, een
fijne gezichtsbehandeling of een
nieuwe tatoeage. De kappers, schoonheidssalons en tattoo-shops hadden
het extra druk en wilden zoveel mogelijk mensen helpen. Veel klanten
waren dankbaar dat ze weer geholpen
konden worden en sommigen namen
zelfs een cadeautje mee.
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DE SCHIJNWERPER OP...

Gerard Joling: “Never a dull
moment op de Uiterweg”
Door Truus Oudendijk

Groenonderhoud bij Zeilfort
Kudelstaart - “Zeilfort heeft inmiddels meer dan 160 zaailingen van
bomen gered en laten herplanten in
Nederland”, zegt Martijn de Liefde,
beheerder van het fort Kudelstaart.
“Het zorgvuldig omgaan met de
natuurwaarden is een belangrijke
voorwaarde bij het beheer en de
ontwikkeling van het forteiland”,
vervolgt hij.
Samenwerking MeerGroen
MeerGroen is een organisatie die in
2011 is opgericht en zich sindsdien
inzet voor hoogwaardig ecologisch
groen en duurzaamheid. Dit doen zij
samen met betrokken en actieve vrijwilligers. Zo ook bij Zeilfort Kudelstaart waar in de buitenruimte wordt
gewerkt aan het ‘groen’. MeerGroen
heeft inmiddels 13 jaar ervaring met
het verzamelen, opkweken van zaailingen en herplanten van zo’n 100
verschillende veelal inheemse
planten- en bomensoorten. Zij helpt
met het trekken van zaailingen en
het opkweken daarvan, zodat deze
opnieuw kunnen worden gebruikt
op het eiland, of worden geschonken
aan het project MeerBomenNu.
Inventarisatie van bomen
Vooral bomen moeten goed in de
gaten worden gehouden, zeker als
het gaat om de veiligheid. Er is dan
ook door de bomen-expert van
MeerGroen specifiek gekeken naar
bijvoorbeeld dode takken, aantasting
door schimmels (zwammen) en
dergelijke. Daarbij is gebleken dat
ook op het forteiland de iepen- en

essenziekte voorkomt, niet alleen in
de grote bomen, maar ook al in de
zaailingen.
Oogsten en bewaren
Gemotiveerde vrijwilligers zijn nu,
samen met MeerGroen, op het forteiland van Zeilfort Kudelstaart
begonnen met het verwijderen van
zieke bomen, opslag van deze
bomen, snoeien van ongeremd
gegroeide struiken en bomen, om
hiermee de buitenruimte weer in de
oorspronkelijke staat van het fort te
brengen. Op het dak van Zeilfort
Kudelstaart zijn zeker al 160 boompjes ‘gered’ en opgekweekt voor
herplant. De mooie eiken zijn
gezond! Deze blijven staan.
Forten in Nederland
Uit het Rapport van Landschap
Noord-Holland, ‘Verscholen in het
groen. Een onderzoek naar de
geschiedenis van beplantingen op
de Stelling van Amsterdam’, van
Nicky Schuurman: “Wie vanuit de
lucht naar vestingwerken in Nederland kijkt, bijvoorbeeld met behulp
van Google Earth, ziet overwegend
groene oases in een open landschap.
Soms wordt verondersteld dat ze
vroeger vrij kaal waren, maar door de
bestudering van historische
bestekken en inventarisaties weten
we dat ze veelal beplant waren met
militaire precisie en dat die beplanting zorgvuldig werd onderhouden.”
Van het Fort bij Kudelstaart is geen
oorspronkelijke beplanting bekend.
Foto’s: Zeilfort Kudelstaart

Aalsmeer - “Let niet op de troep”, zegt Gerard Joling als
ik aanbel en hij de deur open doet “het is hier net een
schiettent.” Maar zijn huis is een schatkamer vol
trofeeën en de sfeer is geweldig; warm en welkom. Al
23 jaar is hij een geliefde dorpsgenoot. Dus eerst maar
de hamvraag:
Hoe bevalt het hem hier in dit bloemendorp?
“Als je mij 24 jaar geleden had gezegd dat ik in Aalsmeer zou gaan wonen had ik het niet geloofd. Ik ben
hier terecht gekomen via mijn manager. Ik trad vaak ’s
middags op, woonde in Schagen, later in Alkmaar en de
reis was altijd een gevecht, zowel heen als terug. Als ik
hier wel eens bleef logeren, bleek dat zoveel tijdwinst
op te leveren. Ik kende hier veel mensen, had al een stel
vrienden, dus de keuze om hier te gaan wonen was niet
zo gek. Aalsmeer is een dorp met veel hardwerkende
mensen. Het fijne aan Aalsmeer is dat het zo centraal
ligt. Helaas heeft het niet echt een hart, in de zin van
een kerkplein met daaromheen kroegjes, terrassen en
winkels, zoals je dat in veel dorpen in Noord Holland
aantreft. Dat vind ik wel jammer.”
En de Uiterweg op zich?
“Ik woon hier natuurlijk fantastisch, met een fijne tuin
vlak aan het water. Veel van mijn vrienden hebben een
boot en ik word regelmatig meegevraagd. Zelf ben ik
meer een strandmens, maar zo’n tochtje over de Poel
vind ik heerlijk. De verkeerssituatie op de Uiterweg is
helaas dramatisch. Dat levert nogal eens boze
gezichten op. Aan het eind is het een knooppunt dat
voor veel ergernis zorgt. Je staat er altijd vast. Ik begrijp
echt niet wie dat bedacht heeft. Wat ik persoonlijk heel
vervelend vind is dat wij hier aan het eind van de
Uiterweg zo’n slecht bereik hebben. We kunnen nauwelijks internet of telefoon ontvangen. Ook het beeld van
de TV valt regelmatig weg. De ergernis ten top. En
verder hebben we hier natuurlijk het nodige meegemaakt; een overval, poging tot inbraak, een gasexplosie, gesprongen waterleiding, de stroom uitgevallen.
Never a dull moment op de Uiterweg. Als zoiets
gebeurt staat iedereen er met zijn neus bovenop. Dat
vind ik dan wel weer grappig. Is ook heel dorps.”

Engels, half Nederlandstalig. De single is net uit: ‘Ga nog
niet naar huis’. Het is een beetje reggae-achtige
popsong. Het album zelf heet: ‘Dit ben ik’ en komt in
maart of april uit.”
‘Dit ben ik’ klinkt heel toepasselijk, laatst in de show bij
Kalvin vertelde je dat je een boek wil gaan schrijven.
Ben je dat serieus van plan?
“Als je hier naar de foto’s aan de wand kijkt, zie je
hoeveel mensen ik ontmoet heb. Alleen dat al zou een
leuk boek worden, om te vertellen hoe en waar dat is
gebeurd. Maar als het een biografie gaat worden, krijg
je heel andere verhalen. Ik heb al vaak een aanbod
gehad van journalisten en uitgeverijen die dat voor me
wilden doen, maar ik vraag me af of het nog niet te
vroeg is. Ik ben zestig, moet ik daar nog niet een paar
jaar mee wachten? In ieder geval moet het wel iemand
zijn die in mijn straatje schrijft, het moet een beetje
leuk worden en geen negatieve lading hebben. Ik ben
niet van zin andere mensen af te branden. Maar er
moeten ook dingen van mij in staan die men nog niet
weet. Als het autobiografisch wordt, ga ik all the way,
wordt het meer carrièrematig dan halen we alle hoogtepunten eruit. Maar een definitieve keuze heb ik nog
niet gemaakt.”
Zestig is nog best jong, maar toch, ga je nog lang door?
“Belangrijk is dat je gezond blijft en goed voor jezelf
zorgt. En dat doe ik. Soms denk ik, zal ik stoppen en
lekker gaan reizen? Het zou best kunnen, financieel heb
ik het goed op een rijtje en landen als Argentinië en
Australië zou ik graag eens willen bezoeken.
Maar ik heb nog genoeg energie, mijn stem is nog
prima en ik krijg nog steeds aanvragen. Voorlopig ga ik
nog wel even door.”
Op wie wil jij de schijnwerper richten?
“Een vriend van mij, André van de Poppe. Hij is directeur van de Kroon Leverworst fabriek. Hoe bevalt het
hem om in Aalsmeer te wonen?”

Je carrière is heel gevarieerd, zanger, presentator, jurylid?
“Een jaar of vijftien geleden ben ik gevraagd om in te
vallen voor Victor Brands bij shownieuws. Ik wil het wel
proberen, heb ik toen gezegd, en als het niet goed is
zeggen jullie het maar, even goeie vrienden. Maar het
beviel prima, mensen vonden mijn presentatie leuk en
daarna nam het een vlucht en kwam de ene grote show
naar de andere: Sterren dansen op het ijs, So you
wanna be a popstar, Mood like Michael Jackson. Ik
kwam ook elke zondag bij Life Cooking van Carlo en
Irene, wat erg leuk was om te doen. Het is een soort
combinatie geworden van zingen, optreden, platen
maken en TV doen. Jureren is weer iets heel anders,
maar het fijne daarvan is, dat je niet zo afhankelijk bent
van je eigen draagvlak. Na een carrière van zesendertig
jaar mag je ook wel iets zeggen over de prestaties van
een ander. Toch?”
Zijn er ook nieuwe plannen?
“Ik heb pas weer een nieuw album opgenomen, half

Gebiedsinventarisatie energie
door Greenport Aalsmeer
Aalsmeer - Voor de vijf grootste glastuinbouwconcentratiegebieden in de
Greenport Aalsmeer is een gebiedsinventarisatie energie opgesteld. Ook zijn
per gebied de recepten voor verduurzaming uitgewerkt. Hiermee voldoen de
zes gemeenten aan de uit het Klimaatakkoord en Tuinbouwakkoord voortvloeiende verplichting om voor ieder
glastuinbouwgebied een visie op te
stellen over de route naar klimaatneu-

traliteit. Greenport Aalsmeer heeft hiervoor de 29 tuinbouwgebieden geclusterd naar circa vijf concentratieregio’s,
die samen 95% van het teeltareaal in
Greenport Aalsmeer omvatten, te
weten: Kaag en Braassem, PrimA4a in
Haarlemmermeer, Noorder Legmeerpolder in Amstelveen, Kernglastuinbouwgebied Uithoorn, De Kwakel en
Aalsmeer en Nieuw Amstel in Nieuwkoop. De gebiedsinventarisaties energie

zijn eind 2020 opgeleverd conform het
landelijke format. Greenport Aalsmeer
zal deze vijf gebiedsinventarisaties uit
naam van de Greenport-gemeenten en
samen met de ondernemers in 2021
concreter en uitgebreider maken. Het
doel is om te komen tot gedragen
gebiedsvisies energie inclusief een
uitvoeringsagenda met concrete
projecten. Voor kansrijke projecten zal
ook gestart worden met het opstellen
van haalbaarheidsstudies. De vijf glastuinbouwconcentraties beslaan in totaal
een glasoppervlakte van 534 hectare.
De totale energiebehoefte is

186.550.000 m³ aardgas equivalent
(aeq) ofwel 1.640 gigawattuur (GWh),
waarvan 66% warmtebehoefte en 34%
elektriciteitsbehoefte. Omgerekend
naar aardgasverbruik van woningen
betreft het maar liefst circa 138.0000
woningequivalenten bij een gemiddeld
verbruik van 1.350 m3 aardgas per jaar.
Het energieverbruik in de Greenport
Aalsmeer zit vooral in de gebieden De
Kwakel en Kudelstaart en PrimA4a. Deze
gebieden zijn samen verantwoordelijk
voor bijna 70% van de energiebehoefte
van de glastuinbouw in Greenport Aalsmeer. De verduurzaming van de glas-

tuinbouw vraagt een combinatie van
maatregelen op gebiedsniveau en
bedrijfsniveau. Per gebied kan het
recept voor verduurzaming er anders
uit zien. Op bedrijfsniveau kunnen dit
warmtetechnieken zijn en op gebiedsniveau elektriciteit- en/of warmteproductie uit zonne-energie, windenergie,
warmtenet, biomassa, geothermie,
CO2-net en het verzwaren van het elektriciteitsnet. Met name voor de grotere
gebieden is een combinatie van oplossingen op gebiedsniveau nodig om tot
een duurzaam en betrouwbaar energiesysteem te komen.

16 NIEUWS

inderegio.nl • 11 maart 2021
stallig onderhoud zijn, zo leerde
Absoluut Aalsmeer ook van de
controleur. Dit laatste zou het geval
kunnen zijn, de gemeente werkt tot
slot al enkele jaren aan een inhaalslag wat betreft onderhoud aan het
groen. Er is al veel aangepakt en
verbeterd, ook zijn nieuwe perken
met planten aangelegd en zorgt het
zaaien van bollen her en der nu voor
kleurige stroken met krokussen. Voor
de bomen is misschien nog te weinig
aandacht geweest en dit uit zich nu
in aantasting en dus verwijderen.

Bomenonderzoek op het Raadhuisplein. Foto: Absoluut Aalsmeer

Absoluut Aalsmeer op bomenonderzoek met controleur
Aalsmeer - Er gaan 97 aangetaste en
dode bomen in de gemeente verwijderd worden, zo kondigde de
gemeente vorige week in een persbericht aan. De mededeling heeft
weer voor heel wat reuring gezorgd.
De een vindt het onbegrijpelijk, de
ander logisch dat bomen gekapt
gaan worden voor de veiligheid. Het
weghalen van de bijna honderd
zuurstofgevers werd enigszins
verzacht met de woorden van
wethouder Wilma Alink: “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 om straatbomen
of waardevolle bomen (13) nemen
we deze mee bij de volgende
bomenrevisie voor herplant.” Toch zat

of zit het Absoluut Aalsmeer niet
helemaal lekker. Moeten de bomen
echt allemaal gekapt worden, zo
vroeg de fractie zich af. Er werd daad
bij woord gevoegd en een deskundige geraadpleegd. Met deze boomveiligheidscontroleur hebben de
fractieleden een aantal bomen met
groene stip, wat weghalen betekent,
bezocht. De bomen die bekeken zijn
hadden hier en daar een schimmel,
een dode tak of een bloedingsziekte.
Maar als een boom ziek is, hoeft deze
niet gelijk om, zo vertelde de boomveiligheidscontroleur. Een boom kan
prima verzorgd worden en weer
herstellen. Dit kan door middel van
boomzand of het verbeteren van de
groeiplaats. Oorzaak van de slechte
conditie van de bomen kan achter-

Team Sabotage. Van links naar rechts: Tamara, Amy, Amber, Myrthe, Robin, Melissa,
Millie en Serena.

Goud en zilver voor dansers van
Dance Improvement
Door Nicôle van der Meer
Aalsmeer - Dit weekend werd er
druk gedanst op het digitale web en
ook Dance Improvement deed graag
mee voor de prijzen. Dansers vanuit
heel Nederland deden, in veel
verschillende categorieën, mee aan
deze online danswedstrijd van Shell
We Dance om een gooi te doen naar
de hoogste plek, blinkende prijzen
en punten voor ‘The Finals’ op 6 juni
2021. Uiteraard weet nog niemand
hoe die laatste wedstrijd van het

seizoen er dan uit gaat zien. De
dansers stuurden hun filmpjes in en
de drie kritische juryleden, die
professioneel zijn opgeleid,
bekenden zijn in de danswereld en
zelf de nodige danstechnieken
beheersen, beoordeelden deze
jonge dansers op hun skills en kwaliteiten. De dansers van Dance Improvement performen in de categorie
Street/Hiphop en zij scoorden met
de volgende posities: Ala (12 jaar)
danste zich als solo danser naar een
prachtige tweede plaats. Het

Nesten in bomen
Voor de Paardenkastanje op het
Raadhuisplein kan overigens nog wat
langer genoten worden. Door inwoners is een briefje opgehangen met
de mededeling dat de boom niet
gekapt mag worden omdat er een
nest aanwezig is. De gemeente zal
vooralsnog de Kastanje met rust
laten, want in het bericht over het
verwijderen van de bomen werd
eveneens gemeld dat goed in de
gaten wordt gehouden of er geen
vogelnesten in de bomen zitten.
Indien dit wel het geval is, blijft de
boom staan tot de vogels zijn uitgevlogen. Kent/weet u een boom met
een groene stip waarin een nest is
gebouwd? Zeker melden! De
gemeente hoort het graag telefonisch of via info@aalsmeer.nl.

Gezonde bomen gekapt bij ‘t Fort?!
Aalsmeer - “Afgelopen maandag 8
maart zijn er ruim 10 bomen gekapt
op de aarden frontwal van het Fort
Kudelstaart. Bomen die niet ziek zijn
en waarvan sommige al ouder dan
30 jaar. Dit is ontzettend jammer,
onherstelbaar, en volgens ons
volstrekt onnodig”, aldus Emile
Abbing, voorzitter van de Stichting
Werkgroep Fort Kudelstaart.
“Elke boom die gekapt wordt is er
naar ons idee een teveel: de
toekomstplannen voor het Fort
liggen immers stil vanwege de procedure bij de Raad van State en de
voorlopige voorziening die we als
Stichting aangevraagd hebben. Ook
heeft de gemeente zelf de aanvraag
voor bomenkap/groenonderhoud
ingetrokken. Op dit moment is er dus
echt geen enkel nut of noodzaak om
binnen het plangebied Fort Kudel-

staart bomen te kappen”, vervolgt hij.
De Stichting heeft bij gemeente aan
de bel getrokken en gevraagd om
snel in actie te komen en geen
enkele boom meer te (laten) kappen
totdat de noodzaak hiertoe kan
worden aangetoond.
Het kappen van de (gezonde) bomen
op de aarden frontwal van Fort
Kudelstaart is niet alleen de Stichting
opgevallen.
Ook van diverse inwoners kreeg de
redactie zorgelijke mails over deze,
volgens hen, onnodige verwijdering
van bomen. “Dat zieke bomen
gekapt moeten worden is jammer,
maar van gezonde bomen blijf je af.
Daar heb je respect voor”, aldus Betty
Kooij in haar schrijven. Uiteraard
hopen allen dat de gemeente direct
ingrijpt en verder ‘bomenleed’ stop
zet.

Wielerronde van Rijsenhout
gaat ook dit jaar niet door!
Niet kappen, nest in de boom!

optreden van Lotus en Kiki in de
categorie Duo’s 16+ was goed voor
de vierde plaats. De zeer succesvolle
zusjes Milou en Nathalie dansten in
hun categorie, ook Duo 16+, heel
goed en behaalden de eerste plaats!
Ook de drie teams van Dance Improvement wisten indruk te maken én
prijzen te winnen. Team Turbulance
danste zich in de categorie 11 tot en
met 13 jaar en naar de tweede
plaats.
Dit team bestaat uit Hailey, Kaya,
Sam, Sienna, Sjors en Philly. Het
dansoptreden van Team Sabotage
leverde in de categorie 14 tot en met
16 jaar de eerste plaats op. Een grote
beker en weer punten voor plaatsing
voor de finale voor Tamara, Amy,
Amber, Myrthe, Robin, Melissa, Millie
en Serena. Het team Another DImension danste zich in de categorie tot
en met 17+ naar de tweede plaats.
Dit team bestaat uit Amber, Laisa,
Dewi, Felicia, Floortje, Milou, Sienna,
Nathalie en Robin. Na dit twee
dagen durende, via Twitch
gehouden, virtuele dansfeest zijn de
dansers van Dance Improvement
super blij met hun mooie scores en
maken zij een prima kans op die
finalewedstrijd in juni. De organisatie
van SWD stuurt de bijbehorende
bekers voor deze fantastische prestaties op naar de dansschool, zodat er
toch nog iets tastbaars komt voor
deze veelbelovende danstalenten.

Rijsenhout - Ook dit jaar geen
wielerronde in Rijsenhout. Wim van
Dongen, secretaris van de organiserende Stichting Wielervrienden
Rijsenhout, zegt dat er door het heersende coronavirus nog teveel onzekerheden en beperkingen zijn om
het evenement op de kalender te
houden. Van Dongen: “Met veel
goede moed en enthousiasme
hebben wij in het afgelopen najaar
onze ronde aangemeld bij de instanties, maar we moeten ook reëel zijn

en geen verwachtingen wekken die
niet waargemaakt kunnen worden.
Na langdurig overleg hebben we met
pijn in ons hart de knoop doorgehakt
en besloten de ronde evenals vorig
jaar te annuleren.” De wielervrienden
hopen in 2022 de draad weer op te
pakken. De Dorpsronde van Rijsenhout, onderdeel van de plaatselijke
feestweek, wordt volgens traditie
altijd op de derde donderdag van
juni gehouden, wellicht volgend jaar
voor de 56ste keer.

Wielrenner Owen Geleijn start
sterk in Kroatische koersen
Rijsenhout - Wielrenner Owen
Geleijn uit Rijsenhout is zijn seizoen
begonnen met een knappe zeventiende plek in de Trofej Porec in
Kroatië. De renner van opleidingsteam Jumbo-Visma finishte afgelopen zondag in een eerste groep
van zestig man. Er waren 170 deelnemers van start gegaan in de UCI categorie 2-race. Vijf dagen eerder was
Geleijn in de Trofej Umag, ook
Kroatië, als 58ste over de streep
gekomen in een vrijwel compleet
peloton. De zeges gingen in beide
wedstrijden naar Italianen: Mareczko
in Umag en Fiorelli in Porec. Tot en
met komende zondag 14 maart is
Owen Geleijn nog actief in de driedaagse Ronde van Istrië.
Profrenner Nils Eekhoff
Profrenner Nils Eekhoff ging afgelopen zondag 7 maart van start in de

achtdaagse World Tour-race ParijsNice als helper van klassementsrenners Jai Hindley, Soren Kragh
Andersen en Tiesj Benoot. In sprintetappes is de Rijsenhouter een van de
wegbereiders voor Cees Bol. In de
eerste rit raakte de sprinttrein van
Team DSM al vroeg op een dwaalspoor, maar een dag later werden alle
wissels wél perfect genomen. Mede
door attent werk van Eekhoff in de
laatste bocht voor de finish kon Bol
vanuit ideale positie naar de zege
sprinten. Het is de eerste overwinning
dit jaar voor Team DSM. Nils Eekhoff
bereikte in deze etappe als zestiende
de eindstreep. Ook zijn teamgenoten
Kragh Andersen (twaalfde) en Benoot
(22ste) eindigden hoog op de uitslagenlijst. In de drie slotetappes van
Parijs naar Nice is het de beurt aan de
klimmers in het peloton. De wedstrijd
eindigt aanstaande zondag.
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Corona-veilig naar de stembus in
Aalsmeer en Kudelstaart
Aalsmeer - Op woensdag 17 maart
zijn de Tweede Kamerverkiezingen.
Kiezers met een verhoogd coronarisico kunnen vervroegd stemmen op
maandag 15 en dinsdag 16 maart.
Hiervoor zijn beide dagen het Raadhuis op het Raadhuisplein en sporthal
De Proosdijhal in Kudelstaart geopend
van 07.30 tot 21.00 uur. Op verkiezingsdag 17 maart zitten vrijwilligers
van 07.30 tot 21.00 uur klaar in liefst
twaalf stemlocaties. Voor het eerst
sinds jaren houden de zorgcentra de
deuren gesloten, natuurlijk vanwege
corona, maar het is de gemeente
gelukt om voor alle inwoners veilige
locaties te vinden op loopafstand en
uiteraard worden alle hygiëne-maatregelen in acht genomen: Handen
reinigen bij binnenkomst, anderhalve
meter afstand bewaren en alleen
toegang met een mondkapje op.
Burgemeester Gido Oude Kotte:
“Verkiezingen zijn belangrijk! Wij staan

garant voor veilige, betrouwbare en
toegankelijke verkiezingen. In coronatijd vraagt dat om extra maatregelen.
Die nemen wij, zodat niets in de weg
staat van een hoge opkomst.”
Rode potlood
Alle stembureaus worden zo ingericht
dat zij voldoen aan de richtlijnen van
het RIVM, met kuchschermen tussen
de stembureauleden en kiezers, desinfectiezuilen en looproutes. De stemhokjes worden schoon gehouden en
na iedere kiezer wordt het rode
potlood schoon gemaakt. In alle locaties is de ventilatie gecontroleerd.
Sporthallen
In Oosteinde worden in sporthal De
Bloemhof aan de Hornweg drie
plekken ingericht waar inwoners
vanaf 18 jaar het rode potlood ter
hand mogen nemen en wijkcentrum
‘t Anker aan de Oosteinderweg 273a

Liefst 37 partijen doen mee aan de Tweede Kamerverkiezingen. Wat zijn hun
speerpunten en wat vind u/jij belangrijk? Lees de programma’s, volg debatten op
televisie en/of kijk op kieswijzer.nl. Foto: Els Bader

wordt omgetoverd tot stemlokaal. In
het Centrum zijn stemmers welkom
in het Raadhuis, in de Bibliotheek in
de Marktstraat en in de gymzaal in de
Baccarastraat. In de Hornmeer
kunnen inwoners met hun stempas
binnen stappen in het Buurthuis aan
de Dreef en in Zuid staan de deuren
open van ‘t Baken en het complex van
de Atletiekvereniging in de Sportlaan
en van het Wellantcollege in de
Linnaeuslaan. In Kudelstaart wordt
eveneens de sporthal gebruikt als
stemlocatie. In de Proosdijhal worden
twee plekken ingericht. Verder
kunnen inwoners hun partijkeuze
kenbaar maken in het clubgebouw
van VZOD aan de Wim Kandreef en bij
de Antoniusschool (brede school) aan
de Zonnedauwlaan.
Stempas en id mee!
Vergeet alle stemdagen niet de
stempas mee te nemen en een geldig
identiteitsbewijs (paspoort, id of rijbewijs). Wie niet in staat is zelf naar de
stembus te gaan, kan een ander
machtigen (vul hiervoor het
volmachtbewijs in op de stempas).
Een schriftelijke volmacht aanvragen
bij de gemeente kan tot uiterlijk
vrijdag 12 maart 17.00 uur.
Al een keuze gemaakt of nog
‘zwevende’? Er doen liefst 37 partijen
mee aan deze Tweede Kamerverkiezingen, het stembiljet dat overhandigd wordt dient enkele malen uitgeklapt te worden... Laat in ieder geval
uw/jouw stem, ondanks deze of juist
in deze coronatijd, niet verloren gaan!

Aalsmeerse Thirsa van der Meer
lijstduwer bij het CDA
Aalsmeer - Het Aalsmeerse raadslid
Thirsa van der Meer (20) staat
namens het CDA op de staartlijst
voor de Tweede Kamerverkiezingen
van 15, 16 en 17 maart. Toen Van der
Meer 18 jaar was ging zij de gemeenteraad van Aalsmeer in en was zij het
jongste raadslid van Nederland. Nu
staat ze namens het CDA op de kieslijst. Met haar plek wil Thirsa
jongeren een stem geven. “In de
coronacrisis zien we dat jongeren
een beetje het kind van de rekening
worden, terwijl zij nu juist in de bloei
van hun leven zitten.” Zo wil Thirsa
zich bijvoorbeeld inzetten voor het
terugbrengen van de basisbeurs voor
studenten en wil ze dat 25% van alle
nieuwbouwwoningen voor starters
en jongeren gereserveerd worden.

Basisbeurs invoeren
“Jongeren vergeten soms wat voor
impact zij kunnen maken op de politiek, maar ook wat de politiek voor
hen kan betekenen. Door bijvoorbeeld de basisbeurs met terugwerkende kracht in te voeren, krijgen
jongeren meer ademruimte bij het
studeren.” Ook vindt de 20-jarige dat
er op scholen meer aandacht moet
komen voor lezen. Samen met het
CDA stelt ze dat leesachterstanden
ingehaald moeten worden en dat de
lol in lezen terug moet komen, om zo
geen verloren generatie te creëren.
Investeren in defensie
Daarnaast moet er meer geld geïnvesteerd worden in defensie, volgens
Thirsa. “Anno 2021 is het belangrijk

Hart onder de riem voor alle
ondernemers van burgemeester
Aalsmeer - “Vorige week heeft het
kabinet per 3 maart een voorzichtige
versoepeling van de coronamaatregelen aangekondigd. We zijn er nog
niet, maar het is een begin”, schrijft
burgemeester Gido Oude Kotte in een
brief aan alle ondernemers in Aalsmeer. “Deze versoepeling geeft minimale ruimte en ik realiseer me dat het
voor u als ondernemer bij lange na
niet voldoende is om tot een
adequate bedrijfsvoering te kunnen
komen en dat u snakt naar perspec-

tief vanuit de landelijke overheid. Ook
ik wil u graag perspectief bieden en
hoop dat ik u hier de komende tijd
meer duidelijkheid over kan geven. In
de wekelijkse crisisvergadering
binnen onze veiligheidsregio, maar
ook op andere relevante plekken, blijf
ik, namens u, het belang van snellere,
verantwoorde versoepeling van de
maatregelen benadrukken. In de
tussentijd wil ik u een hart onder de
riem steken en u laten weten dat ik,
en zeker ook de wethouder van

om een goed functionerend leger te
hebben, met de juiste materialen en
goed opgeleide mensen, ook omdat
ons leger helpt bij ontwikkelingsmissies.” Thirsa is overigens niet de enige
jonge lijstduwer van het CDA, door
heel Nederland doen jongeren mee
aan de Tweede Kamerverkiezingen.
Volgens Thirsa is het juist nu extra
belangrijk om op jongeren te
stemmen en zo ruimte te maken voor
nieuwe ideeën.

Economische Zaken, Robert van Rijn,
er voor u zijn als u vragen heeft. Ook
wil ik u langs deze weg laten weten
dat ik veel vertrouwen in het Aalsmeerse bedrijfsleven heb. Vooral heb
ik bewondering voor uw creativiteit,
flexibiliteit en het ‘coronaproof’
inrichten van uw bedrijfsactiviteiten.
Ook heb ik veel vertrouwen in de
consumenten. Mijn indruk is dat ook
zij zeer bereid en gemotiveerd zijn
extra voorzichtigheid in acht te
nemen en de coronamaatregelen te
volgen om openstelling van winkels
en horeca verantwoord mogelijk te
maken. Ik wens u veel sterkte en weet
dat wij met u meeleven.”

Samen met PvdA fractievoorzitter Jelle Buisma deelde Marieke van Duijn ‘kanjers’ uit
bij Ons Tweede Thuis. De twee manden met stroopwafels waren een blijk van dank
van de 75 jarige PvdA aan de kanjers van de zorg die zo hun best hebben gedaan
sinds de corona-uitbraak, een jaar geleden. En ook voor de bewoners, die het toch
maar volhouden om samen de corona-regels na te leven.

Fietstour ‘Groene 1000’ voltooid
Aalsmeer - Meer dan 1.000 kilometer
heeft PvdA kandidaat Kamerlid
Mariek van Duijn van 23 februari tot
en met 6 maart gefietst. In heel
Nederland ging zij op bezoek bij
groene vrijwilligersinitiatieven. “Maar
vooral”, aldus Marieke: “Op bezoek bij
mensen die hun leefomgeving duurzamer, gezonder en socialer maken,
voor nu en toekomstige generaties.”
2021 is namelijk niet alleen een
verkiezingsjaar, maar ook het Nationaal Jaar vrijwillige inzet.” Om coronaproof toch verbinding te zoeken in
het land bedacht de van oorsprong
Kudelstaartse de fietstour ‘De Groene
1000’. “Echt supertof om op deze
manier toch het land in te kunnen als
kandidaat-Kamerlid”, aldus Marieke
die op nummer 38 staat op de kieslijst van de Partij van de Arbeid. De
route ging twaalf dagen door NoordHolland, Zeeland, Brabant,
Groningen, Friesland, Gooi- en Vechtstreek en eindigde afgelopen
zaterdag 6 maart in Amstelland en
Meerlanden. Een dag voor haar
vertrek naar de laatste regio had
Marieke liefst 1067 kilometer op de
teller staan, 1.100 kilometer is vast
bereikt, want op de laatste dag fietste
Marieke van Nieuwkoop naar De
Kwakel, Uithoorn, Amstelveen, Aalsmeer en Kudelstaart (Kudelcity, aldus
haar bewoording) om vervolgens via
Hoofddorp terug te gaan naar haar
huidige woonplaats Haarlem. Tijdens
alle ontmoetingen deelde Marieke

traktaties uit. De Partij van de Arbeid
bestaat dit jaar 75 jaar (met de SGP
de oudste politieke partij van Nederland) en viert dit door alle zorgmedewerkers in het zonnetje te zetten. In
Aalsmeer verraste Van Duijn de zorgmedewerkers van de vestiging van de
Ons Tweede Thuis aan de Beethovenlaan met een mand vol stroopwafels.
Het kandidaat-Kamerlid werd hier
tevens welkom geheten door PvdAfractievoorzitter Jelle Buisma,
bestuurslid Frits Nisters en voorzitter
Jan Westerhof fietste een eindje met
haar mee. Marieke over haar fietstour:
“Heel veel mooie mensen gesproken
en gave initiatieven van vrijwilligers
gezien.” Geslaagd dus, deze ‘Groene
1000+’.

PvdA kandidaat Kamerlid Marieke van
Duijn fietste door heel Nederland en
was afgelopen zaterdag te gast in
Aalsmeer en Kudelstaart.
Foto: www.kicksfotos.nl

Succesvolle actiedag SP voor
‘Eerlijk Wonen in Nederland’
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag op 5
maart is er een landelijke actiedag
geweest omtrent ‘Eerlijk Wonen in
Nederland.’ Er komt dit jaar een huurbevriezing in de sociale sector en dat
moet volgens de SP het begin zijn.
De huren moeten omlaag voor alle
huurders! Afgelopen vrijdag lieten
honderden SP-leden van zich horen.
Zij lieten zien dat de beweging
succes heeft en dat het nu tijd is voor
de volgende stap. Door het hele land
werden makelaarsborden met de
tekst ‘#0is genoeg’ op kantoren van
verhuurders bevestigd. Ook Tim van
Solkema, bewoner van de gemeente
Aalsmeer, heeft de actie ondersteunt.
“De huren moeten inderdaad fors
omlaag”, aldus de Kudelstaarter en
huurder bij Eigen Haard. Tim van
Solkema kijkt tevreden op de
actiedag ‘Eerlijk wonen in Nederland’.

SP-lid en Kudelstaarter Tim van
Solkema, huurder bij
woningcorporatie Eigen Haard.
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INGEZONDEN
Aalsmeer, nog steeds een vrij ernstig geval?

Rozen snoeien in het Seringenpark. Foto: Sjaak Koningen

Rozensnoei in het Seringenpark
Aalsmeer - Het is maart en prachtig
weer; tijd om de rozen in het Seringenpark te snoeien. Gelukkig heeft
de Werkgroep Seringenpark een
lijstje met vrijwilligers die mee willen
helpen aan deze grote klus. Jong en
oud, van 17 tot 81 jaar, beginnelingen en doorgewinterde rozensnoeiers. Toen de werkgroep vorig
jaar een Right to Challenge aanging
met de gemeente was dat één van
de voorwaarden waar aan voldaan
moest worden. Behalve een erkend
hovenier voor het onderhoud ook
medewerking vanuit de

gemeenschap.
En terugkijkend op het afgelopen
jaar kan gezegd worden dat dit goed
gelukt is. Het park ziet er prachtig
verzorgd uit en van de bezoekers
komen regelmatig complimenten.
Afgelopen vrijdag gingen tien vrijwilligers en twee hoveniers aan de slag
om in vier uur tijd de rozen te
snoeien.
De onderlinge anderhalvemeterafstand te bewaren was niet moeilijk in
het park, ruimte genoeg. Ook werd
het talud gemaaid zodat de wilde
bloemen, die daar vorig jaar gezaaid

Vogelbuurt richting aardgasvrij
Aalsmeer - Aalsmeer wil in 2040 een
aardgasvrije gemeente zijn. Dit gaat
stapje voor stapje. Op woensdag 24
maart start de gemeente met een
nieuwe actie: de innovatieve pilot
‘Digitaal woningdossier energie’.
Hierin krijgen bewoners van de
Vogelbuurt in de Hornmeer (Rietgorsstraat, Fuutlaan, etc.) een vrijblijvend, op maat gemaakt advies over
het energiezuiniger maken van hun
woning. Afgelopen maand zijn voor
dertien woningtypen in de Vogelbuurt digitale woningkopieën
gemaakt. Wethouder Duurzaamheid
Wilma Alink: “We willen inwoners zo
goed mogelijk helpen als zij hun
woning willen verduurzamen. Alle
woningeigenaren van de Vogelbuurt
krijgen daarom in een online
programma toegang tot een digitale
kopie van hun eigen woning. Op
deze manier kunnen zij gemakkelijk
zien welke duurzaamheidsmaatregelen voor hen interessant zijn en
wat de kosten en opbrengsten
hiervan zouden zijn.”
Energiebesparing berekenen
De digitale woningkopieën zijn op
maat gemaakt, aan de hand van de
originele bouwtekeningen. Bewo-

ners kunnen zelf op een eenvoudige
manier in hun tekening woningaanpassingen, zoals een uitbouw of een
dakkapel, toevoegen. Ook kunnen
zij hun eigen energieverbruik
toevoegen. Daarna kunnen zij berekenen wat de effecten zijn van
bijvoorbeeld vloerisolatie, zonnepanelen of een warmtepomp.
In het online programma (Smart
Twin) staan verschillende pakketten
van verduurzamingsmaatregelen
klaar waarmee de woning energiezuiniger kan worden gemaakt. Door
het selecteren van een pakket wordt
direct zichtbaar wat het energieverbruik wordt, wat dat voor invloed
heeft op de energierekening en wat
de kosten zijn van de maatregelen.
Informatieavond
Om de woningeigenaren in de
Vogelbuurt op weg te helpen wordt
op woensdag 24 maart om 19.30
uur een online informatieavond
georganiseerd. Op deze avond
wordt uitgelegd hoe Smart Twin
werkt en wat de effecten zijn van de
verschillende maatregelen. Ook
kunnen woningeigenaren hier al
vragen stellen over hun eigen
situatie.

Grote ravage na botsing auto’s
Oude Meer - Woensdag 4 maart
omstreeks half negen in de avond
zijn aan de Fokkerweg in de Oude
Meer, vlakbij Schiphol, meerdere
auto’s met elkaar in botsing
gekomen. Politie, brandweer en
ambulancedienst kwamen ter
plaatse. Meerdere mensen raakten

gewond. Een van hen is zwaargewond geraakt en naar een ziekenhuis
vervoerd. Er was sprake van een
grote ravage. De weg is in beide richtingen lange tijd afgesloten geweest.
Door de politie is onderzoek gedaan
naar de toedracht van het ongeval.
Foto: VTF

zijn, weer net zo mooi het park
kunnen opfleuren deze zomer.
Bijen, vlinders en insecten
Behalve deze bloemen, die voor
bijen en vlinders aantrekkelijk zijn,
wil de werkgroep ook veel meer
planten in de perken zetten die
insecten lokken. Voor dat doel is een
aanvraag ingediend bij een fonds dat
de leefomgeving wil veraangenamen. Als dat lukt kunnen de hovenier en de vrijwilligers weer aan de
slag om het unieke Seringenpark nog
mooier te maken!

Hulp om aan de slag te gaan
Na de informatieavond krijgen alle
woningeigenaren in de Vogelbuurt
een persoonlijke inlogcode opgestuurd en kunnen ze online hun digitaal woningdossier energie bekijken
en aanpassen. Als ze daarbij vragen
hebben, staan de bouwkundigen van
Smart Twin klaar om hen te helpen via
de contactfunctie in het programma.
Deze actie is opgezet in samenwerking met het Regionaal Energieloket.
Bewoners die direct aan de slag willen
met hun verduurzamingsplan, kunnen
op www.regionaalenergieloket.nl
terecht voor bouwbedrijven en installateurs die hiermee kunnen helpen.
Op deze website is ook meer informatie over dit project te vinden.
Afhankelijk van de resultaten wil de
gemeente kijken of deze service ook
in andere buurten aangeboden kan
worden.
Regionaal Energieloket
Als energieloket van gemeente Aalsmeer helpt Regionaal Energieloket
woningeigenaren met het verduurzamen van de woning. Door hen te
informeren over duurzame maatregelen voor de woning én collectieve
projecten te organiseren om samen
ook daadwerkelijk aan de slag te gaan.
Het Regionaal Energieloket werkt in
opdracht van gemeente Aalsmeer.

Aalsmeer - Maar liefst 21% van de Aalsmeerders, 2936 stemmers, kozen
bij de provinciale verkiezingen op Forum voor Democratie. De partij van
Baudet werd daarmee in één klap de grootste in Aalsmeer. Is dat verontrustend? De nationalistische retoriek van Baudet blijkt op belangrijke
punten identiek aan de politieke denkkaders van de jaren dertig van de
vorige eeuw, concludeert de journalist Bram Leven in 2019. (www.overdemuur.org) Wie denkt dat fascisme altijd makkelijk en van veraf te
herkennen is moet maar eens kijken hoe het fascisme in de jaren twintig
en dertig van de vorige eeuw opkwam en zich meester maakte van het
politieke landschap in Europa, stelt Leven. Het ontwikkelde zich langzaam
en werd voorafgegaan door een periode (tot 1938) waarin NSB frontman
Mussert juist zijn focus legde op een autonoom Nederland, dat weer
controle moest krijgen over haar eigen economie en haar eigen havens,
weer trots moest vinden in haar eigen geschiedenis. Allemaal ideeën die
vandaag vrijwel identiek terugkeren in het programma van FvD. Wie de
denkbeelden van de vroegere Mussert nader bekijkt, komt snel tot de
vaststelling dat ze in vrijwel niets te onderscheiden zijn van die van
Thierry Baudet. Ook Baudet heeft het herhaaldelijk over een “heropleving”
en “renaissance” van een Nederland waarop ‘wij’ weer trots kunnen zijn.
Daarbij moeten we de PVV ook niet helemaal vergeten. Dat soort denkbeelden beheersten uiteindelijk het politieke landschap en mondde uit in
de Tweede Wereldoorlog. Aalsmeer heeft een reputatie als het gaat om
de Tweede Wereldoorlog. Dat kwam vooral door de strategische ligging
van het bloemendorp dicht bij Amsterdam, Schiphol en de Westeinderplassen. Daarbij werd het dorp bestuurd door de zeer fanatieke NSB
burgemeester Kolb en een handjevol fascisten. (bron: T. van Houten, Aalsmeer, een vrij ernstig geval). En nog relatief recent, 2013, is er in opdracht
van de gemeente, onderzoek gedaan naar extreemrechtse jongeren in de
gemeente Aalsmeer. Daar bleek uit dat groepen extreemrechtse jongeren
en Marokkanen uit Aalsmeer en omgeving op voortdurende voet van
oorlog met elkaar leven. Vechtpartijen, intimidaties en nazisme zorgden
structureel voor onrust, zo bleek (bron: Trouw, 15 april 2003). Uit het
onderzoek bleek ook dat een deel van de autochtone jeugd zich al langer
verdiepte in het (neo-)nazistische gedachtegoed. Het zijn de stemmers
van nu. De scherpe tegenstellingen zijn historisch zo gegroeid, concludeerden de onderzoekers. In de jaren 1930-’40 kende Aalsmeer relatief
veel NSB-aanhangers. Dat werd veroorzaakt door de zakelijke banden en
belangen die bestonden tussen de tuinders en Duitsland. De invloed van
die periode is volgens de onderzoekers tot op de dag van vandaag nog
steeds merkbaar. En daar stond hij dan op een kar bij de Bloemenhof en
het plein liep vol met aanhangers. Vriendelijk, charmant en goed gekleed,
Baudet ten voeten uit. Hij had het
over een Nederland waar we weer
trots op kunnen zijn. Het is nog
maar de vraag wie de graphic ‘NSB
dorp’ op de pui naast de AH bij het
Praamplein verfde. Baudet zou
zeggen dat het is om FvD aan te
vallen. Verontrustend? Dacht het
wel.
Jan Daalman
Reageren? JanDaalman@kpnmail.nl

Coronacijfers in Aalsmeer vrij
stabiel, lichte stijging
Aalsmeer - Het aantal coronabesmettingen in Nederland is redelijk
stabiel, maar nog te hoog, aldus het
kabinet. De cijfers moeten omlaag
om de gezondheidszorg toegankelijk
te houden voor iedereen (ook voor
niet coronapatiënten) en om versoepelingen verder door te kunnen
voeren. In ieder geval mogen vanaf
16 maart de zwembaden weer open
om zwemles te kunnen geven aan
kinderen tot 12 jaar en volwassenen
vanaf 27 jaar mogen vanaf deze
datum ook in viertallen sporten op
een buitenlocatie (wel op 1,5 meter
afstand). Als iedereen zich aan de
maatregelen houdt, is er een kans
dat rond Pasen de terrassen weer
open mogen en de winkels hun
deuren verder open kunnen zetten.
Op weg naar weer een ‘normale’
samenleving.
Het aantal besmettingen is van 24
februari tot 9 maart licht gestegen in
Aalsmeer ten opzichte van half
februari: Van 88 naar 90 nu (282,5).
Net als vorige periode is 1 inwoner

met corona opgenomen in het
ziekenhuis. Sinds half januari waren
er geen doden door corona te
betreuren, maar deze week heeft 1
inwoner het virus niet overleefd. Ook
in Uithoorn een lichte stijging: Van 91
naar 93 nu (315,5). In Uithoorn is 1
inwoner opgenomen met corona in
het ziekenhuis, er is niemand overleden. In Amstelveen en Haarlemmermeer ging het aantal positief
getesten eveneens omhoog. Amstelveen van 177 naar 231 nu (252,0) en
Haarlemmermeer van 451 naar 511
nu (327,6). Zowel vanuit Amstelveen
als vanuit Haarlemmeermeer zijn
twee inwoners met corona opgenomen in het ziekenhuis. In Haarlemmermeer, 1 overleden inwoner. In
Amstelveen 0. Nog even volhouden
en natuurlijk de regels in acht
nemen: Hou 1,5 meter afstand, was
regelmatig de handen, laat je testen
bij klachten, blijf bij een verkoudheid
thuis en draag een mondkapje in
openbare ruimtes. Samen tegen
corona, het gaat lukken!
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voor wordt ook onder de Burgemeester Kasteleinweg een droge
ecoduiker aangelegd met de uitvoering van de HOVAZ.

Nieuwe ecologische inrichting
van het Stokkeland vordert
Aalsmeer - Er wordt hard gewerkt op
het de ‘kop’ van het Stokkeland.
Inmiddels zijn enkele bomen gekapt,
een aantal bossages verwijderd en
de elzen langs de randen ingekort. Er
is ruimte gecreëerd om een ecologische natuuroever te maken. In 2016
heeft de gemeente het perceel
aangekocht, maar tot nu toe was
geen actie ondernomen om het
gebied her in te richten. De aankoop
is vijf jaar geleden gedaan om
gerichter sturing te kunnen geven
aan het beeldbepalende perceel op
de kop van het Stokkeland en verder

te kunnen door ontwikkelen als
groen eiland in het Centrum van
Aalsmeer.
De kop van het Stokkeland wordt nu
meegenomen in het gemeentelijk
project voor de Groene AS door het
dorp van Aalsmeer van de Burgemeester Kasteleinweg tot aan de
Kleine Poel. Het gedeelte in het dorp
was een knelpunt in de ecologische
hoofdstructuur. Door de aanleg van
natuurvriendelijke oevers en
aanpassen van de inrichting ontstaat
een ecologische verbinding tussen
verschillende natuurgebieden. Hier-

Sierteeltsector kwetsbaar voor
misbruik door criminelen
Aalsmeer - Het is voor criminelen
aantrekkelijk om misbruik te maken
van de logistieke systemen die
samenhangen met de internationale
positie van de sierteeltsector. Bij de
andere mainports – Amsterdam
Schiphol en de Rotterdamse haven wordt een EU-buitengrens bewaakt
en zijn dagelijks douane, opsporingsdiensten en vele beveiligers aan het
werk. Dat is in de sierteeltsector, een
mainport in de tweede linie, niet of
nauwelijks het geval. Dat maakt de
sector kwetsbaar voor onder andere
drugstransporten, arbeidsuitbuiting
en witwassen. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Mainport in de tweede linie’ van
Edward van der Torre en Anton van
Wijk, dat in 2020 is uitgevoerd. In
opdracht van de stuurgroep ‘Weerbare Sierteeltsector’ deden zij onderzoek naar de mate van zware georganiseerde criminaliteit in de sierteeltsector, met een mogelijk
ondermijnend karakter.
Bloementransporten
Drugs die via een zee- of luchthaven
naar Nederland komt, of hier is
geproduceerd, wordt doorgevoerd
via onder meer wegtransport van
versproducten, waaronder bloementransport. De massale dagelijkse
bloementransporten over de
EU-grens én binnen de EU zijn
aantrekkelijk voor criminelen die
drugs willen vervoeren. Als bloementransporten geen EU-grens passeren
is het niveau van controle bovendien
laag, zo schrijven de onderzoekers.
Ondermijnende criminaliteit
Zij concluderen verder dat in de sierteeltsector ook (veel) geld wordt
verdiend met andere ondermijnende
criminaliteit. Er is sprake van systematische fraude, witwassen, oplichting,
arbeidsuitbuiting en het smokkelen
van onder meer wapens, sigaretten
en vuurwerk. Volgens bronnen die de
onderzoekers hebben gesproken zijn
er criminele netwerken en malafide

bedrijven die zich met meerdere
vormen van criminaliteit bezighouden. Eerder bleek al in 2014 uit
een grootschalig justitieel onderzoek
binnen de sierteelt in Aalsmeer, dat
deze sector als economische mainport gevoelig is voor grootschalige
criminele activiteit. In 2016 is met het
onderzoek ‘Van veld tot vaas’ een
eerste start gemaakt met het in beeld
brengen van de ondermijnende
criminaliteit in binnen de sierteeltsector. De uitkomst hiervan vormde
een belangrijke aanleiding om een
programma op te starten voor de
aanpak van ondermijnende criminaliteit en het weerbaar maken van de
sierteeltsector.
Maatregelen
“Ik onderstreep het belang van beter
inzicht in ondermijnende activiteiten
binnen deze belangrijke groene en
vitale sector. Acties kunnen dan
gericht worden ingezet om ondermijnende criminaliteit te weren”, aldus
burgemeester Gido Oude Kotte van
de gemeente Aalsmeer. Gemeenten
uit de regio, opsporingsdiensten en
Royal FloraHolland werken al enige
tijd samen in het programma ‘Weerbare Sierteeltsector’ en nemen maatregelen tegen de verschillende
vormen van ondermijning, volgens
de aangesloten partijen is ook veel
meer aandacht en ondersteuning
vanuit de landelijke overheid nodig.
Veiligheid en beveiliging
Het afgelopen half jaar zijn vanuit het
programma Weerbare Sierteeltsector
al de nodige maatregelen genomen.
Zo is er vanuit de opsporingsdiensten
meer toezicht op het veilingterrein.
Ook Royal FloraHolland nam, in
samenspraak met de Vereniging van
Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB) de nodige maatregelen: “Binnen onze sierteeltsector is
geen plaats voor criminaliteit. We
hebben daarom al meerdere dingen
gedaan om de interne veiligheid en

Stichting de Bovenlanden
In de bovenlanden van Aalsmeer is
de Stichting de Bovenlanden actief
met het behoud van het gebied en
de ontwikkeling van natuur voor de
Groene AS. Dit gebeurt samen met
de Provinicie Noord-Holland en met
het Hoogheemraadschap van Rijnland voor projecten voor de Kader
Richtlijn Water (KRW). Omdat dit
stukje van de Groene AS door het
bebouwde gebied van Aalsmeer
loopt en de gemeente hier de eigendommen heeft en al het beheer
uitvoert wordt dit project door de
gemeente zelf uitgevoerd. Dit is
eerder met de Stichting de Bovenlanden afgestemd. De verwachting is
dat de werkzaamheden begin april
gereed zijn. In de periode mei en juni
worden vervolgens de oevers langs
de Van Cleeffkade natuurlijk ingericht en worden vier nieuwe bomen
op het eiland geplant. Daarna kan
genoten worden van dit mooie,
nieuwe stukje natuur midden in het
Centrum. Het project wordt mede
mogelijk gemaakt door subsidie van
de provincie Noord-Holland.

de beveiliging te verbeteren, zoals
het aanscherpen van de klantscreening, data security, vestigingsbeleid en het aanscherpen van het
inkoopbeleid tegen arbeidsuitbuiting. Ook hebben we een nieuw betalingssysteem gelanceerd om
witwassen tegen te gaan en hebben
we maatregelen genomen voor het
betreden van het veilingterrein”, laat
Steven van Schilfgaarde van Royal
FloraHolland weten.
Samenwerking
Burgemeester Pieter Heiliegers van
de gemeente Uithoorn: “Naast de
Royal FloraHolland locatie concentreert de logistiek en transport in
deze sector zich ook verder in onze
gemeente en onze buurgemeenten.
Wij nemen daarom actief deel voor
een zo integraal mogelijke aanpak
van de ondermijnende criminaliteit.
Dat is belangrijk omdat ondermijning
de maatschappij verzwakt en uiteindelijk zelfs kan ontregelen.”
De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
vertalen in samenwerking met de
landelijke partners, de aanbevelingen
uit het rapport naar de lokale situatie
om ondermijnende criminaliteit in de
sierteelt te bestrijden en te
voorkomen.
Campagne
Volgens de partijen van het
programma ‘Weerbare Sierteeltsector’
is het nodig meer bewustwording te
creëren en meer informatie binnen te
halen. Daarom wordt, in samenwerking met Meld Misdaad Anoniem,
gestart met een campagne die
ondernemers en werknemers in de
sierteeltsector bewust moet maken
van de problemen van ondermijnende criminaliteit. De campagne
roept op om verdachte zaken te
melden. Zo’n melding kan volledig
anoniem. Om ondernemers in de
sierteeltsector te helpen hun eigen
ondernemingen weerbaarder te
maken tegen criminaliteit, worden
het komende jaar ook bijeenkomsten
georganiseerd waarbij het
programma ‘Weerbare Sierteeltsector’
praktische handvatten biedt.

Omzetrecord van bijna 153
miljoen bij Royal FloraHolland
Aalsmeer - De totale weekomzet bij
Royal FloraHolland in week 8 (22 tot
26 februari) bedroeg bijna 153
miljoen. Daarmee is het omzetrecord
gebroken dat stond op ruim 142
miljoen in week 18 van 2018.
Het betreft de omzet op zowel klok
als direct. Het gemiddeld prijsniveau
was heel hoog. Nooit eerder in de
afgelopen tien jaar werd in deze
periode zo’n hoog gemiddeld prijsniveau gehaald, zelfs niet in de
maanden maart en april.
De omzetgroei ten opzichte van
vorig jaar bedroeg meer dan dertig
procent, waarvan ruim 22% is toe te
schrijven aan hogere gemiddelde
prijzen. De Tulp, Roos en Chrysant
vormden de top-3 bij snijbloemen.
De omzetgroei van de Tulp was bijna
32%. Het aandeel van de Tulp in het
totaal aangevoerde stuks bedroeg
zelfs 40%. De Viool, bol op pot en

pot-Phalaenopsis boekten een forse
omzetstijging bij planten.
Internationale Vrouwendag
In de aanloop naar Internationale
Vrouwendag op 8 maart en Engelse
Moederdag op 14 maart is er sprake
van veel vraag en daarmee goede
prijsvorming. Het mooie weer van de
afgelopen week heeft ook zeker
bijgedragen. Vanuit de internationale
retail (supermarkten) is er ook veel
ingekocht op de klok.
Klokvoorverkoop
Bij de klokvoorverkoop was er eveneens sprake van een weekrecord. Wat
betreft verkochte aantallen was er
sprake van een top vijf notering wat
betreft de periode tot en met week 8.
De aantallen lagen voor zowel snijbloemen, kamerplanten en tuinplanten hoger dan vorig jaar.

MeerBomenNu: Laatste gratis
bomen beschikbaar
Haarlemmermeer - Het is vanaf
2009 een traditie in Haarlemmermeer
dat er gratis bomen beschikbaar
gemaakt worden aan iedereen die
zijn tuin en terrein natuurvriendelijker wil inrichten. Vorig jaar zijn liefst
100.000 bomen weggegeven. Dit jaar
is de actie landelijk uitgebreid in
samenwerking met Urgenda en de
Caring Farmers onder de naam Meerbomen.nu. MeerBomenNu is veel in
het nieuws geweest: er zijn afgelopen winter 190.000 perenbomen,
60.000 sneeuwballen en honderdduizenden zaailingen uit de natuur
gratis weggegeven voor het klimaat
en de biodiversiteit. In het hele land
hebben vrijwilligers geholpen met
bomen verzamelen en verplanten.
Ecologisch beheer
MeerBomenNu had als doel om dit
jaar één miljoen bomen te planten,
voor het klimaat en de biodiversiteit.
Door te werken met gratis jonge
boompjes en struiken uit de natuur,
laat de stichting zien dat vergroenen
veel goedkoper en sneller kan. Daarnaast wil Meer Groen laten zien hoe
leuk het is om samen te werken aan
de vergroening van de omgeving,
dat iedereen mee kan helpen aan
ecologisch beheer, wat kan doen aan
biodiversiteit en de klimaat verandering. Ruim 2.300 vrijwilligers hielpen
mee, zodat 900 boeren en inwoners
die afgelopen zomer bestelden,
bomen hebben ontvangen. De
perenbomen en sneeuwballen die
door corona onverkocht bleven,
fleuren nu tienduizenden tuinen op.
Bomen voor iedereen
Vanwege corona is het aantal van 1

miljoen niet gehaald, maar is de
stichting trots te kunnen melden dat
500.000 bomen een tweede kans
hebben gekregen. Helpt u mee de
laatste exemplaren een plekje te
geven? Niet alleen professionele
partijen wil de stichting bedienen,
maar ook inwoners die graag wat
minder steen en meer biodiversiteit
in de tuin wil. Daarom zijn op
zaterdag 13 maart in Hoofddorp op
Park 2020 tussen 10.00 en 17.00 uur
3.000 tot 5.000 bomen beschikbaar
volgens het principe wie het eerst
komt, het eerst maalt. Er zijn circa
100 soorten beschikbaar in varierende aantallen, waaronder de
laatste perenbomen, kersenbomen,
lijsterbes, vlier, aalbes, boswilgen,
vuilbomen en onder andere robinia.
Afspraak maken
In verband met corona veiligheid en
logistiek: Langskomen mag, maar
een afspraak maken wordt geadviseerd. Dat mag ook voor andere
dagen dan 13 maart tot uiterlijk 20
maart. Op zaterdag 13 maart is er
advies en een informatietafel
beschikbaar. Voor een afspraak kan
een mail gestuurd worden naar
info@stichtingmeergroen.nl of bel
06-48226490 (Franke van der Laan).
Kijk voor meer informatie op:
www.stichtingmeergroen.nl
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Jantje Beton Collecte: Clubs in
actie voor buitenspelen
Amstelland - Deze week is de jaarlijkse Jantje Beton Collecte weer.
Scoutinggroepen, speeltuinen,
verenigingen en sportclubs gaan
collecteren om geld op te halen voor
hun eigen kas en voor Jantje Beton.
Van de opbrengst is 50% voor de
club zelf en 50% gaat naar projecten
van Jantje Beton. Doneren kan
contactloos en op een veilige manier.

Kinderboerderij Boerenvreugd hoopt
op (financiële) steun van inwoners
Aalsmeer - Het is een jaar geleden
dat de eerste coronapatiënt in
Nederland werd aangetroffen. Enige
tijd later werden er allerlei maatregelen genomen door de overheid,
waaronder sluiting van alle attractieparken. Ook kinderboerderij Boerenvreugd ontkwam niet aan sluiting
voor bezoekers. Met een onderbreking van een paar maanden in de
zomer, waarin gelimiteerd gasten
ontvangen mochten worden, is de
boerderij nu al weer drie maanden
gesloten voor publiek. Dus geen
regulier bezoek, geen activiteiten,
geen inkomsten uit entree en winkelverkoop en ook nauwelijks vakantie
opvang. Gelukkig mogen de cliënten
van Ons Tweede Thuis hun dagelijks
werk blijven doen. In de weekenden
hebben de vrijwilligers bij toerbeurt
voerdienst. Uiteindelijk hebben alle
dieren met regelmaat voer en verzorging nodig. Op de boerderij is er
altijd werk.
Puzzelen
De mensen begrijpen dat alle vaste
kosten, zoals voor voer, energie,
water, schoonmaak, onderhoud en
dergelijke gewoon doorgaan. Daarvoor is geld nodig en gelukkig kan
het bestuur melden dat de Stichting
Kinderboerderij Aalsmeer nog een
gezonde financiële situatie kent
waardoor de komende maanden
overbrugt kunnen worden. Maar het
is wel puzzelen. Het bestuur zou
niets liever willen dan de hekken

openzetten, zodat iedereen weer kan
genieten van de gastvrijheid en de
jonge dieren en de speeltuin. Helaas
lijkt dat nog even niet mogelijk.
Onderhoud en vervanging
Wellicht is al gezien of gehoord dat
er veel en hard wordt gewerkt op de
kinderboerderij. Dat is ook nodig,
omdat verschillende zaken dringend
aan onderhoud of vervanging toe
zijn. De stolp zal worden voorzien
van nieuwe ramen met dubbelglas
en de speeltuinvloer wordt geheel
gerenoveerd met nieuw gronddoek
en nieuw boomschors. Ook staat
Boerenvreugd voor de keuze van een
nieuw speeltoestel en is het bestuur
bezig met de aanschaf van zonnepanelen. Een en ander wordt deels
mogelijk gemaakt door een financiële particuliere injectie, die het
bestuur geheel aan duurzame
middelen zal besteden. Hierbij wordt
in het bijzonder gekeken naar zaken
die nu en op langere termijn de
exploitatiekosten verlagen, om zo
ook in de toekomst aantrekkelijk te
blijven voor het publiek in de
gemeente Aalsmeer.

Sander pakt de spuitbussen erbij
voor graffiti, Dineke zet instrumenten
alvast klaar en zingt alvast haar stem
warm, Jolijn heeft leuke oefeningen
bedacht voor theater, Rens rapt en
maakt de hele dag muziek en Elize
draait nog een pirouette op haar

Online theatervoorstellingen
voor kinderen bij De Meerse
Hoofddorp - Schouwburg De Meerse
presenteert leuke online theatervoorstellingen voor kinderen. Voor 2,99
euro kunnen deze bekeken worden
op een zelf gekozen moment.
Kinderen vanaf 4 jaar kunnen kijken
en luisteren naar ‘Wij gaan op berenjacht’ van Theater Sonnevanck &
Silbersee.

‘Wij gaan op berenjacht’ (4+) is een
familievoorstelling over moedig zijn,
met zijn allen dwars door de modder
en de sneeuwstorm sjouwen, over
overmoedig zijn en samen lekker
bang zijn onder de dekens. Vijf
zingende acteurs en een danser
vertellen het spannende verhaal van
een vader, zijn kinderen en hun hond

Instuif voor jeugd Team Sportservice
Kudelstaart - Sinds donderdag 4
maart is de instuif van Team Sportservice Aalsmeer in Kudelstaart
verhuisd naar het schoolplein van de
Antoniusschool en OBS Kudelstaart
ofwel brede school De Rietpluim.
Kinderen in de groepen 3 tot en met
8 zijn welkom om te komen sporten

en spelletjes te doen van 16.00 tot
16.45 uur. Deelname is gratis. Bij heel
slecht weer gaat de activiteit niet
door. De instuif vindt iedere
donderdag op hetzelfde tijdstip
plaats. Kijk voor meer informatie op
www.noordhollandactief.nl of volg
Team Sportservice op Facebook.

NHV lanceert handbalclinics
voor het basisonderwijs
Amstelland - Het Nederlands Handbal
Verbond (NHV) heeft per 9 maart een
vernieuwd gymlesaanbod gelanceerd,
speciaal voor basisschoolleerlingen.
Het programma ‘Gooi Jij De Bal Door?’
biedt basisscholen de kans om hun
gymlessen in te vullen met verrassende handbalclinics. Gegeven door
een echte handbaltrainer en dit
gehele kalenderjaar gratis aan te
vragen.

Donateurs en Club van Honderd
Binnenkort krijgen de vaste donateurs van de kinderboerderij een
jaarlijkse bede voor een donatie en
de leden van de ‘Club van Honderd’
de vraag om hun bijdrage weer te
voldoen. De inkomsten hiervan
zullen echter op dit moment niet

Workshops bij Cultuurpunt voor
basisschoolleerlingen
Aalsmeer - De start van de workshops voor kinderen van bij Cultuurpunt Aalsmeer komt steeds dichterbij. De docenten staan al een tijdje
klaar om de deelnemers nieuwe
ervaringen te laten opdoen. Margot
gaat met boetseerklei aan de slag,

voor een sluitende begroting zorgen.
Alleen vorig jaar al heeft Boerenvreugd een vermindering van ongeveer 30% van haar inkomsten en de
vooruitzichten voor 2021 zien er niet
beter uit. Het bestuur en alle vrijwilligers hebben veel vertrouwen in de
toekomst, want uiteindelijk zal het
‘oude normaal’ weer terug keren.
Maar de tussentijd moet de kinderboerderij zien te overbruggen. Daarvoor zou het fijn zijn als meer
mensen zich aanmelden als donateur
of voor de Club van Honderd. Hoewel
alle financiële steun welkom is, wordt
vooral uitgekeken naar ondersteuning door middel van een (jaarlijkse)
donatie, van alle Aalsmeerse inwoners die kinderboerderij Boerenvreugd een warm hart toedragen.
Het bestuur en de vrijwilligers van
Boerenvreugd zijn alle gevers bij
voorbaat zeer erkentelijk! Aanmelden
kan via donateur@boerenvreugd.nl.

Buitenspelen belangrijk
Slootjespringen, verstoppertje doen
in de straat of buiten met vriendjes
de wereld ontdekken. Een leven
zonder buitenspelen is ondenkbaar
voor kinderen. Spelen is superbelangrijk, maar niet vanzelfsprekend.
Drie op de tien kinderen spelen niet
of slechts één keer per week buiten.
Voor kinderen in kwetsbare speelposities is buitenspelen vaak onmogelijk. Zoals voor kinderen met een
handicap. Bovendien kunnen steeds
meer kinderen niet lid worden van
een club of vereniging. Deze
kinderen zijn aangewezen op een
speelplek in de buurt. Deze zijn vaak
verouderd, onbereikbaar of worden

wegbezuinigd. Buitenspelen is de
afgelopen maanden nog nooit zo
vaak onderwerp van gesprek
geweest. 75% van de kinderen
beweegt minder tijdens de lockdown
dan daarvoor. Dat is alarmerend.
Buitenspelen is daarom nog belangrijker dan ooit. Het is essentieel voor
de mentale, sociale en motorische
ontwikkeling. En spelen houdt
kinderen spelenderwijs in beweging.
Scoutinggroepen en speeltuinen
vervullen een belangrijke rol als het
gaat om spelen en bewegen in de
buurt. Veel van deze organisaties zijn
helaas financieel getroffen door deze
crisis. Collecteren blijft daarom
enorm belangrijk. Samen met tienduizenden vrijwilligers halen deelnemende clubs geld op. Zij doen dit op
een veilige en vertrouwde manier.
Huis-aan-huis, online via een digitale
collectebus en de mobiele collecte
via WhatsApp. Online collecteren is
contactloos en veilig. Doneren is
anoniem en eenmalig. Help een
lokale club als je een online donatieverzoek krijgt. Kijk voor meer informatie op www.jantjebeton.nl

balletschoenen. De docenten zijn er
klaar voor, op maandag 22 maart
gaan de workshops eindelijk van
start. Opgeven is nog wel mogelijk,
maar doe het snel via www.cultuurpuntaalsmeer.nl. Kijk op de website
bij ‘Club Cultuur’ voor het hele
aanbod aan workshops voor
kinderen van de basisscholen in Aalsmeer en Kudelstaart. Vragen? Mail
naar info@cultuurpuntaalsmeer.nl of
bel 0297-365165.

Nieuwe handbal stijl
Het programma ‘Gooi Jij De Bal Door?’
is een beproefd concept dat al op
honderden scholen is gegeven. Met
die ervaring is het aanbod én de huisstijl nu verder ontwikkeld. Zo kan een
basisschool via de online boekingstool
gemakkelijk en snel de gymles reserveren en scoort de docent leuke
promotie items voor in de klas. Ook de
Oranjespelers en -speelsters ondersteunen in de promotie van het

die samen op berenjacht gaan. Met
betoverende muziek, spel, beeld en
beweging. En met een actieve muzikale rol voor de kinderen. Voorafgaand aan de voorstelling kunnen
kinderen gratis een workshop van 12
minuten bekijken, waarin theaterdocenten uitleggen hoe kinderen mee
kunnen doen met de voorstelling. Dit
is echter niet nodig om van de voorstelling te kunnen genieten! ‘Wij gaan
op berenjacht’ is de muziektheaterversie van het geliefde prentenboek

van Michael Rosen en is bekroond
met een Zilveren Krekel.
Joris & De Drakentemmers
Voor kinderen vanaf 8 jaar presenteert
theater Het Laagland ‘Joris & De
Drakentemmers’ Moed, doorzettingsvermogen en op jezelf vertrouwen.
Alle jongens en meiden én hun
familie krijgen er een extra dosis van.
In deze voorstelling gaan de acteurs
aan de haal met de legende van Joris
en de Draak én met draken van

project. Daarnaast zet het NHV haar
netwerk in beweging om zo ook de
lokale sportvereniging te betrekken.
Een win-win-win!
NHV trainers komen langs
Het programma van de clinics bestaat
uit maximaal drie lessen, waarbij de
moeilijkheidsgraad per keer omhoog
gaat. De handbalgymlessen worden
gegeven door echte NHV trainers die
de gymdocent van dienst vergezellen.
Na het afronden van het programma
scoort elke deelnemer een heus handbaldiploma en de uitnodiging voor
een proeftraining bij een vereniging in
de buurt. De komende maanden gaat
het NHV het project op steeds meer
locaties uitrollen waarbij het zich
voornamelijk richt op gebieden waar
de handbalsport een steuntje in de
rug kan gebruiken. Meer informatie of
een clinic boeken? Bezoek www.gooijijdebaldoor.nl!

alledag. Al spelend en muziek
makend delen ze hun geworstel en
ontdekkingen over draken. Hoe overleef je niet alleen de monsters uit de
bekende verhalen, maar vooral de
draken die je van binnen de baas zijn?
Deze vurige muziektheatervoorstelling schakelt, met de vaart van een
achtbaan, van panische prinsessen
naar een stoere bootcamp voor
Drakentemmers in spé. Kijk voor meer
online (kinder)-voorstellingen op
www.demeerse.nl (podiumkids.nl).
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Dromen hopelijk geen bedrog
voor The Beach
Aalsmeer - “Zodra het weer kan,
droom ik wel eens weg. Wat als het
weer kan. Het is 12 juli 2021. De
wekker gaat. Een straffe dag met veel
online vergaderingen voor de boeg.
Maar voor het eerst in maanden voelt
dat minder erg. Want ik mag weer
gaan trainen vanavond. De coronamaatregelen zijn opgeheven en er
mag weer in teamverband gesport
worden. De buitenvelden bij The

Beach zijn vliegensvlug opgebouwd
op de parkeerplaats naast het pand.
Trainers staan te trappelen om het
veld op te gaan. En na 1,5 uur aan de
bak, kunnen we een drankje doen.
Want ook de bar gaat weer open. We
toosten op de zomer! The Beach
heeft het gered. Hoe geweldig is dat.
Het waren spannende tijden, maar
dankzij de steun van veel fans heeft
The Beach het hoofd boven water

Ook de jongste pupillen moesten over
de ‘berg’. Foto: Erik Witpeerd

Wessel Heil was uiteindelijk de snelste
van iedereen. Foto: Erik Witpeerd

Onderlinge crosswedstrijd bij
atletiekvereniging AVA
Aalsmeer - Omdat er voor de atleten
van Atletiekvereniging Aalsmeer al
een hele tijd geen wedstrijden meer
zijn, is op zondag 7 maart een onderlinge cross-wedstrijd georganiseerd.
Uiteraard allemaal volgens de
geldende corona-regels. Het was
lekker weer en iedereen was blij om
weer wat ‘wedstrijdgevoel’ te krijgen.
Op dit moment is de gemeente nog
druk bezig met de bestrating rondom
het nieuwe clubgebouw, waardoor er
een grote berg grond en ook veel los

zand ligt. Dit was natuurlijk perfect
voor het cross parcours. Door de
‘versoepeling’ van de coronaregels
was het toegestaan om atleten tot 27
jaar mee te laten doen. Er is gestart in
vier groepen, waarbij alle deelnemers
zoveel mogelijk tegen leeftijdsgenoten liepen. Hierdoor ontstonden
spannende wedstrijden. Omdat er
geen ouders op de accommodatie
toegestaan waren, hadden velen zich
op gesteld op het Bielzenpad, waar ze
een prachtig overzicht hadden! Veel

Team Sportservice is verhuisd naar De Bloemhof. Foto: Renata Jansen

Team Sportservice is verhuisd!
Aalsmeer - Na een aantal jaar een
mooi kantoor te hebben gehad bij
zwembad De Waterlelie is Team

Sportservice Aalsmeer vanaf 1 maart
verhuisd naar sporthal De Bloemhof
aan de Hornweg 187. Op deze

gehouden en kunnen de eigenaren
en medewerkers doorgaan met waar
ze zo goed in zijn: veel sporters laten
trainen in het coolste en gezelligste
indoor beachsportcentrum van
Nederland. Er staat nog meer op de
planning dit zomerseizoen. Zodra de
eigenaren hoorden dat Nederland
uit de lockdown ging, hebben ze een
zomerbeachparty georganiseerd
met een DJ en een barbecue. Ze
verwachten veel mensen die eindelijk weer eens gezellig kunnen
dansen. Eerder dit jaar, op 5 april,
bestond The Beach 25 jaar, toen was
een feest niet mogelijk, maar nu wel!
Dubbel en dwars wordt het ingehaald. Later dit jaar vindt het NK
beachsoccer plaats, waar een aantal
bekende oud-voetballers deelneemt
en op 30 december is er - oud en
vertrouwd - weer de jaarlijkse Laatste
werkdag waar een groot publiek op
afkomt. Zodra het weer kan, droom
ik wel eens weg. De wekker gaat.
Mijn droom spat plots uiteen. Of
toch niet? Wie helpt mee deze
droom werkelijkheid te laten
worden”, aldus de vraag van de
Beach-fans Marianne, Nasseema,
Erik, Sharooz en Richard. Ga naar
www.doneeractie.nl en steun The
Beach!

De kunstmatige ‘berg’ maakte er een
echte cross van. Foto: Erik Witpeerd

pupillen vonden het van tevoren best
eng, omdat zij nog nooit een
wedstrijd gelopen hadden, maar na
afloop vroeg een aantal van hen
gelijk wanneer ze weer mogen
crossen. Voor AVA was het ook een
testwedstrijd om te kijken of alle
apparatuur, die opnieuw was aangesloten na de renovatie en nieuwbouw, goed werkt. Test geslaagd,
alles werkte prima. Na afloop van de
cross is iedereen tevreden naar huis
gegaan. Blije, voldane deelnemers
en vrolijke ouders, zeker voor herhaling vatbaar. De uitslagen zijn de
vinden op de website www.avaalsmeer.nl

nieuwe plek ziet Team Sportservice
veel mogelijkheden om nog meer
mensen aan het sporten en bewegen
te krijgen. Het hele terrein rond de
Bloemhof zal namelijk het komende
jaar helemaal vernieuwd worden en
bewegen maakt een groot onderdeel
uit van deze nieuwe inrichting. Rene
Romeijn (Buurtsportcoach): “De
uitgebreide sportfaciliteiten die er
straks zullen bij sporthal De Bloemhof
bieden heel veel kansen om het
bewegen te stimuleren. Ik kan niet
wachten tot alles klaar is!” Voordat de
nieuwe sport- en beweegfaciliteiten
gerealiseerd zijn, zal Team Sportservice uiteraard op de nieuwe locatie
ook al de nodige activiteiten gaan
organiseren. Natuurlijk worden deze
activiteiten tijdig aangekondigd op
www.noordhollandactief.nl, zodat
iedereen weer actief en laagdrempelig kan deelnemen en bewegen!

Clubkampioenschappen VZOD
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 6
maart hebben aan de Wim Kan Dreef
2 de club kampioenschappen van
korfbalvereniging VZOD plaatsgevonden. Alle jeugdleden tot 18 jaar
konden meedoen. Er waren 13 korfbal
gerelateerde spelletjes verdeeld over
het hele terrein neergezet. Dat waren
schietspelletjes, hinkel- en springspelletjes en nog vele andere leuke activiteiten. In ieder geval was er veel variëteit in de spellen. In koppeltjes van
twee moesten deze spellen gedaan
worden en bij elk spel was een
puntentelling. Deze puntentelling
werd nauwkeurig bijgehouden door
de vrijwilligers die bij de verschillende
spelletjes aanwezig waren. Individueel kreeg je de punten en deze

moesten uiteindelijk tot de winnaars
leiden. In het begin van de middag
waren de D en E teams aan de beurt.
De winnaars zijn geworden: Jimmy
(E2) , Marit (E1), Bastiaan (D1) en
Nikita (D1). Later op de middag waren
de C,B en A aan de beurt en hier
waren de grootste bekers voor Bas
(B1) en Joëlle (A1). De rest van de
deelnemers kregen allemaal nog een
medaille voor het meedoen aan dit
kampioenschap.
Ledenquiz
Aankomende zaterdag 13 maart staat
er weer een ledenquiz op het
programma en zo probeert VZOD
toch een beetje deze lastige tijd door
te komen.

HandbalNL League: Geen winst
voor Greenpark Aalsmeer
Aalsmeer - De HandbalNL League is
zaterdag 6 maart weer van start
gegaan. De aanvang vorig jaar in
september was van korte duur, door
corona heeft de competitie daarna vijf
maanden stil gelegen. In het nieuwe
jaar zijn de teams wel weer gaan
trainen. Greenpark Handbal Aalsmeer
was zelfs de eerste vereniging die, met
diverse opgelegde corona-maatregelen, de trainingen in De Bloemhof
hervatte. De eerste wedstrijd voor
Heren 1 van Greenpark Aalsmeer was
zaterdag in de Stadssporthal in Sittard
en tegenstander was de Limburgse
ploeg Kembit Lions. Dit team had tot
voor de lockdown vier wedstrijden
gespeeld en vergaarde 3 punten. Voor
Aalsmeer ging de ‘pauze’ al in na twee
wedstrijden, maar Greenpark wist
hiermee 3 punten te pakken.
De wedstrijd zaterdagmiddag, die
zonder publiek gespeeld moest
worden, begon gelijk spannend.
Kembit Lions en Greenpark Aalsmeer

waren aan elkaar gewaagd. De
Limburgers waren wel fanatieker,
wisten steeds enkele punten voor te
blijven en gingen dan ook de rust in
met een 16-13 voorsprong.
De handballers van Greenpark Aalsmeer kwamen na de break niet al te
scherp uit de kleedkamer en hier
profiteerde Kembit Lions van. Na de
‘weggegeven’ tien minuten keek Aalsmeer tegen een flinke achterstand
aan, maar het vizier werd weer op
scherp gezet en de inhaalslag ingezet.
Kembit Lions liet zich echter de winst
niet meer uit handen geven en wist
uiteindelijk met 32-25 te winnen.
Topscorer voor Greenpark Aalsmeer
was Tim Bottinga met 8 goals. Tot ‘Man
of the Match’ werd Samir Benghanem
uitgeroepen, die net als Nils Dekker
een groot aantal doelpunten voor
rekening nam. Bij Kembit Lions was
deze ‘pluim’ voor Joao Jacob Ramos.
Overige uitslagen: Bevo - Quintus:
29-22 en Volendam - Hurry Up: 28-24.

De wedstrijd was te volgen via livestream. Foto: www.kicksfotos.nl

