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Echter, het is niet meer dan normaal 
dat een bedrijf, en dat is Schiphol, 
zich inzet voor goede betrekkingen 
met haar omgeving”, begint de stich-
ting Recht op Bescherming tegen 
Vliegtuighinder haar reactie op het 
persbericht van Schiphol en LVNL 
vorige week in deze krant. “Het feit 
dat Schiphol over haar acties publici-
teit vraagt, geeft aan dat Schiphol 
voelt dat de relatie met de buren niet 
echt jofel is. En al helemaal niet als 
het bedrijf bovendien zegt groei te 
beogen.” 

Minder vluchten
“Het gepresenteerde ‘minder-hinder’ 
programma is slechts een pakket vrij-
blijvende beloftes”, vervolgt het RBV-
bestuur. “Helaas ontbreekt de enige 
oplossing die de overlast en nega-
tieve eff ecten van vliegverkeer daad-

werkelijk tegengaat, namelijk: 
minder vluchten. Dus minder lawaai, 
vervuiling, stank en gevaar. Het is op 
zich niet verwonderlijk dat deze 
maatregel ontbreekt, omdat 
Schiphol tijdens de bijeenkomsten 
met omwonenden niet bereid was 
daarover te spreken. Bij een van de 
Aalsmeerse bijeenkomsten liep een 
groot deel van de omwonenden om 
die reden bovendien teleurgesteld 
en uit protest voortijdig weg. Van 
enig overleg met de omwonenden 
was geen sprake. Dit onderstreept 
het grote belang dat de Rijksover-
heid haar verantwoordelijkheid moet 
nemen en omwonenden van 
vandaag en morgen daadwerkelijk 
beschermt tegen de nadelige 
eff ecten van het vliegverkeer, 
middels eff ectieve en handhaafbare 
wet- en regelgeving.”

Naar de rechter
De stichting Recht op Bescherming 
tegen Vliegtuighinder ijvert dan ook 
voor rechtsbescherming van alle 
omwonenden, door naar de rechter 
te stappen. De stichting wil via de 
rechter afdwingen dat er voor alle 
omwonenden - of ze dichtbij of 
verder weg van Schiphol wonen - 
normen worden vastgesteld en 
waarop eenieder zich kan beroepen 
en handhaving mag eisen. 
Daarbij beroept de stichting zich 
onder meer op het recht op onge-
stoord woongenot, zoals bedoeld in 
het Europees Verdrag voor de 
Rechten van de Mens. 

De RBV doet haar werk met hulp van 
donateurs, omdat het voeren van 
een civiele procedure tegen de staat 
nu eenmaal veel geld kost. Meer 
informatie is te vinden op de site: 
www.beschermingtegenvliegtuig-
hinder.nl 

RBV: “Minder-hinder programma is 
pakket vrijblijvende beloftes”
Aalsmeer - “Het lijkt misschien hoff elijk dat Schiphol en LVNL acties 
ondernemen om hinder voor omwonenden te beperken.

Regio - Dinsdag 16 maart is in de 
ochtend een 21-jarige Rotterdammer 
aangehouden als verdachte van de 
beschieting van een Poolse super-
markt maandagavond in Rotterdam. 
De politie kwam bij de verdachte uit 
via de auto die door getuigen was 
omschreven. 
Omwonenden hadden maandag 
rond half elf in de avond meerdere 
knallen gehoord. De politie  is na de 
melding direct ter plaatse gegaan en 
trof enkele inslagen aan in de winkel-
ruit. Niemand is gewond geraakt. 
Dezelfde winkel werd zondagavond 
ook al rond half elf beschoten. Ook 
toen waren er inslagen in de winkel-

ruit. Getuigen vertelden de politie 
dat er na de beschieting een auto 
was weggereden. Oplettende 
getuigen konden zelfs een kenteken 
noemen. Via dit kenteken kwam de 
politie uit bij de 21-jarige 
Rotterdammer. 

Verder onderzoek
De politie onderzoekt of er een link is 
tussen deze beschieting en de 
beschieting van zondagavond. In het 
onderzoek zal ook gekeken worden 
naar eventuele verbanden met 
andere incidenten rond Poolse 
supermarkten elders in het land, 
waaronder in Aalsmeer. 

Aanhouding voor beschieting van 
Poolse supermarkt, is er een link?

De Kwakel – Op dinsdag 9 maart is 
een 19-jarige fi etser slachtoff er 
geworden van een diefstal met 
geweld aan de Vuurlijn in De Kwakel. 
Het slachtoff er heeft geen letsel 
opgelopen, maar zijn headset is wel 
weggenomen. De verdachten 
zouden in een zilvergrijze personen-
auto hebben gereden en na de bero-
ving zijn weggereden in de richting 
van Uithoorn. De recherche is op 
zoek naar getuigen. Omstreeks 20.50 
uur fi etst het slachtoff er vanaf de 
Noorddammerweg over de parkeer-

plaats richting de Vuurlijn. Tijdens 
het fi etsen op de Vuurlijn benadert 
een auto hem van achteren. Het 
slachtoff er krijgt een klap op het 
achterhoofd en zijn koptelefoon 
wordt weggenomen. Eerder op de 
avond rond 20.15 uur zou een soort-
gelijk incident hebben plaatsge-
vonden aan de Vuurlijn waarbij ook 
een zilvergrijze personenauto zou 
zijn betrokken. Het minderjarige 
slachtoff er zou door een inzittende 
zijn vastgrepen, maar hij wist zichzelf 
te bevrijden door zijn fi ets van zich af 

Politie zoekt getuigen van 
diefstal met geweld

te gooien en weg te rennen. 
Het onderzoeksteam spreekt graag 
met iedereen die, voorafgaand aan of 
na de diefstal met geweld, iets opval-
lends of personen in een zilvergrijze 
personenauto hebben zien rijden. 
Daarnaast ontvangt het team graag 
camerabeelden, bijvoorbeeld van 
beveiligingscamera’s of dashcams in 
voertuigen. Ook als u andere infor-
matie heeft, en u heeft nog niet met 
de politie gesproken, dan hoort het 
team graag van u. Dat kan via 0900-
8844 of door het online tipformulier 
in te vullen. Via dit formulier kunt u 
ook beelden ter beschikking stellen 
aan de politie. Anoniem bellen kan 
via 0800-7000.
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KERKDIENSTEN
ZONDAG 21 MAART

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Zondag 16u. Zoomdienst met 

Marko Broedersz. Aanmelden: 
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 
ds. M. Hogenbirk. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeer-

derweg 751, Rijsenhout. Zondag 
dienst om 10u. met ds. J. Jonker 
uit Utrecht.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. 

Dienst met br. Hermen de Graaf 
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. A. 
Geudeke. Te volgen via http://
pgaalsmeer.nl/kerkdienstgemist. 

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag 

10u. Dienst met ds. G.H. de 
Ruiter, Aalsmeer. Organist: 
Joshua Prins. Aanmelden via 
hervormdaalsmeer.nl. 

-  Oosterkerk, Oosteinderweg 269. 
Zondag om 10u. Dienst met ds. 
M.J. Zandbergen. Aanmelden via  
www.hervormdaalsmeer.nl. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10.30u. Samenkomst via 
livestream. Spreker: Ruben de 
Jong. Info: www.leg.nl.  

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 

Reserveren verplicht. Zaterdag 
17u. Woordcommunieviering 
met B. Dullens in Kloosterhof. 
Karmelkerk: Zondag 9.30u. 
Woordcommunieviering m.m.v. 
cantoren. Voorganger: Rob 
Mascini. Om 14u. Poolse dienst 
met Andrzej. Maximaal 30 kerk

 plaatsen. Reserveren voor 
vieringen via  
www.rkkerkaalsmeer.nl. 

 Reserveren Poolse dienst 
verloopt via de Poolse Parochie. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag 

Geen dienst. Online: YouTube 
OKKN vieringen.

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

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

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. Online dienst via 
www.kerkdienstgemist.nl. Voor-
ganger: ds. M.J. Wattel uit 
Hoofddorp.

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

Zondag 10u. Dienst met drs. mw. 
M.W. Gehrels uit Amsterdam. Te 
volgen via https://sow-kudel-
staart.nl. 

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

Zondag 11u. Viering m.m.v. 
cantors. Maximaal 30 kerk-
plaatsen. 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 Ontmoe-
tingsruimte 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 dien-
sten 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.

Kudelstaart - Met maar liefst zes 
wagens van de �rma Nijssen uit 
Nieuw-Vennep wordt iedere eerste 
vrijdag van de maand het oude 
papier opgehaald in Kudelstaart. 
Gemiddeld halen de verenigingen 
dan een kleine 40.000 kilo op. In 
totaal is in 2020 liefst 456.365 kilo 
papier opgehaald. Het is een lichte 
stijging van 10.845 kilo ten opzichte 
van 2019. Het bestuur van Stichting 
Supporting Kudelstaart wil alle inwo-
ners van Kudelstaart bedanken voor 
het verzamelen en inleveren van oud 
papier en niet te vergeten de Kudel-
staartse verenigingen die altijd weer 
klaar staan voor het ophalen. Een 

bijzonder woord van dank wil het 
bestuur geven aan de gemeente 
Aalsmeer voor het tre�en van een 
regeling waardoor het inzamelen van 
het oude papier door kon blijven 
gaan. 
De Stichting Supporting Kudelstaart 
is ontstaan vanuit de Kudelstaartse 
verenigingen en doel is het �nancieel 
steunen van alle verenigingen in 
Kudelstaart. Fondsenwerving vindt 
niet alleen plaats middels het 
ophalen van het oude papier, maar 
tevens door het organiseren van 
kaartavonden. Deze ‘tak’ van inkom-
sten ligt al ruim een jaar stil door 
corona.

456.365 Kilo papier opgehaald 
in Kudelstaart in 2020

Aalsmeer - De politie heeft afgelopen 
dinsdag 16 maart invallen gedaan in 
drie woningen en twee bedrijfspanden 
in Aalsmeer, Leiden, Amstelveen en 
Rotterdam naar aanleiding van het 
onderzoek naar de smokkel van drugs 
via luchthaven Schiphol. 
Er zijn onder meer computers en admi-
nistratie in beslag genomen. Het 
onderzoek richt zich op de smokkel 
van verdovende middelen uit Zuid-
Amerika via de bloemenhandel en op 
witwassen van crimineel geld. 

Ongeveer twee weken geleden is een 
rapport verschenen waaruit blijkt dat 
de bloemenbranche gevoelig is voor 
criminaliteit, waaronder drugssmokkel. 
De Gemeente Aalsmeer en andere 
veiling- gemeenten, bloemenhande-
laren en Royal FloraHolland pleitten 
toen voor een speciaal team, dat net 
zoals in de haven van Rotterdam, op 
zoek gaat naar drugs tussen ladingen 
bloemen. Er zijn bij de invallen in de 
woningen en bedrijven geen aanhou-
dingen verricht. 

Invallen in woningen en bedrijven 
inzake drugsonderzoek politie

Amstelland - Reuma Nederland kiest 
dit jaar noodgedwongen voor een 
Thuiscollecte. Thuiscollectanten, die 
zich hebben opgegeven, collecteren 
van 22 tot en met 27 maart 
eenvoudig vanaf de bank met hun 
mobiele telefoon. Met dit alternatief 

voor de deur-tot-deurcollecte hoopt 
Reuma Nederland dit jaar toch een 
mooi bedrag op te halen. Geld dat 
hard nodig is voor levensverande-
rend onderzoek en baanbrekende 
oplossingen voor de meer dan 2 
miljoen Nederlanders die dagelijks 

Reuma Nederland kiest door 
corona voor thuiscollecte

Aalsmeer - Marion Weij is voor haar 
werk als groepsbegeleidster bij 
mensen met dementie op zoek naar 
foto’s van vroeger. “Tijdens 
gesprekken aan tafel viel mij op dat 
vele Aalsmeerse en Kudelstaartse 
inwoners zich nog veel winkels van 
toen herinneren. Om nog meer 
herinneringen op te halen ben ik op 
zoek naar foto’s van winkels uit onder 
andere de Zijdstraat, Hadleystraat, 
Ophelialaan, Machineweg en Dorps-
straat. Dit mag uiteraard ook een 
autobedrijf zijn, zwembad, restau-

rants, postkantoor, en alle andere 
plekken waar mensen voor een 
dienst of koop kunnen komen”, aldus 
de groepsbegeleidster. Marion gaat 
de foto’s vergroten en in de gang 
ophangen, zodat er momenten zijn 
voor een gesprek. Tevens worden de 
foto’s geplaatst op een digitaal 
kanaal binnen haar werk, zodat deze 
beelden via de televisie of tablet 
getoond kunnen worden en herin-
neringen geven. Foto’s kunnen 
gestuurd worden naar: weij63@
hotmail.com.

Herinneringen ophalen met 
foto’s van vroeger

Aalsmeer - Vorige week is een subsi-
diecheque uitgereikt van 2.500 euro 
door Gerard Nijland, voorzitter van 
OSA, aan Ruud Goedknegt en Karin 
Witte-van der Veen, respectievelijk 
voorzitter en gemachtigde van de 
Stichting Barbarugo. Door de stich-
ting is een totaal bedrag van 63.000 
euro ingezameld in 2020, onder 
andere door donateurs, vrienden en 
anderen, waaronder inwoners van de 
gemeente Aalsmeer. Het ingeza-
melde en het subsidiebedrag zijn 
bestemd voor de aanschaf van een 
aanhangwagen, grondboor en nood-

hulp in verband met corona. 
Daarnaast zorgt Stichting Barbarugo 
voor de salarissen van de boeren en 
werkgelegenheid door middel van 
de verbouw van bamboe in Ghana. 
In verschillende delen van Ghana zijn 
inmiddels plantages aangelegd. In 
de toekomst zullen de mensen 
kunnen bestaan van de verkoop van 
de bamboe. Meer informatie over de 
Stichting Barbarugo is te vinden op: 
www.barbarugo.org. Vragen over de 
stichting Ontwikkelings-Samenwer-
king Aalsmeer (OSA)? Kijk dan op 
www.osa-aalsmeer.nl

Cheque van OSA voor Stichting 
Barbarugo in Ghana

OSA-voorzitter Gerard Nijland reikt cheque uit aan Karin en Ruud van Barbarugo.

leven met de rem van reuma. Jan-
Willem Förch, directeur Reuma 
Nederland: “Vorig jaar maart waren 
we het eerste collectefonds dat de 
stekker uit de collecte moest trekken. 
Twee dagen voor de start. Een 
enorme teleurstelling, voor al onze 
40.000 trouwe vrijwilligers die 
normaal gesproken langs de deuren 
gaan. En zeker ook vanwege de 
inkomsten uit de collecte. Dit jaar 

hebben we helaas ook moeten 
concluderen dat langs de deuren 
gaan er niet in zit door de overheids-
maatregelen en signalen van vrijwil-
ligers. Daarom hebben we als alter-
natief een online collecte opgezet.”
 
Kom in beweging en geef
Reuma Nederland is blij dat zoveel 
mensen zich als thuiscollectant 
hebben opgegeven en willen helpen 

om toch van de collecte een succes 
te maken. 
“Dus als je een berichtje van een 
thuiscollectant krijgt, dan hoop ik dat 
je ons wilt steunen met een 
anonieme gift. Want de collecte blijft 
voor ons een erg belangrijke inkom-
stenbron in onze strijd tegen de rem 
van reuma”, aldus Jan Willem Förch. 
Geven kan ook via 
www.thuiscollecte.nl

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.
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AGENDA

TOT EN MET 31 MAART:
* Passieronde in Aalsmeerse 

kerken. Iedere woensdag van 
19.15 tot 19.45u. Zie: www.kerk-
pleinaalsmeer.nl

DONDERDAG 18 MAART:
* Instuif in Kudelstaart voor leer-
lingen groepen 3 t/m 8 door Team 
Sportservice op schoolplein De 
Rietpluim van 16 tot 16.45u.

VRIJDAG 19 MAART:
* Discobingo Online, Eetcafé De 
Zwarte Ruiter vanaf  21u. 
* 14e Joppe Pubquiz vanaf 20.30u. 
via facebook café.

ZATERDAG 20 MAART:
* Kledinginzameling Sam voor 

scholen in Congo bij Open 
Hofkerk, Ophelialaan, 9 tot 12u.

VANAF 22 MAART:
* Start workshops voor jeugd van 
basisscholen bij Cultuurpunt Aals-
meer. Aanmelden via www.
cultuurpuntaalsmeer.nl

DINSDAG 23 MAART:
* Digitale vergadering commissies 
Ruimte & Economie en Maat-
schappij & Bestuur vanaf 20u. via 
livestream (www.aalsmeer.nl)

WOENSDAG 24 MAART:
* Online informatieavond bewo-
ners Vogelbuurt in Hornmeer over 
energiezuiniger maken van 
woningen vanaf 19.30u.

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

De winkel 
is weer 
open!

Welkom na 
afspraak: 

06-10035173

Aalsmeer - De één heeft een uitge-
breid ondernemers-netwerk en de 
ander kent veel Aalsmeerse beel-
dende kunstenaars. Beiden hebben 
besloten hun krachten te bundelen 
waardoor er een stevige basis 
ontstaat en het geloof dat dit plan 
een grote kans van slagen heeft! 
Waar gaat het over? Kunst op de 
werkvloer! Daar maken Kirsten 
Verhoef (Sylt Support) en Janna van 
Zon (Huiskamermuseum) zich sterk 
voor. Kirsten: “Veel ondernemers zijn 
zich er niet of te weinig van bewust 
dat kunst binnen het bedrijf een 
grote toegevoegde waarde heeft. 
Meer werkplezier voor de werkne-
mers en tevens voor zakenrelaties die 
het bedrijf bezoeken. Je geeft je 
onderneming een eigen ‘gezicht’ 
waarmee je je kan onderscheiden 
van andere ondernemers. Ik durf 
mijzelf wat kunst betreft nog geen 
ervaringsdeskundige te noemen 
maar ik weet wel, sinds er bij mij op 
kantoor een kunstwerk hangt, dat dit 
vaak tot mooie gesprekken leidt. 
Deze ontdekking wil ik graag delen 
met collega-ondernemers. Wat ik 
verder heel belangrijk vind, is dat je 
ook de Aalsmeerse kunstenaars een 
podium biedt. Voor hen is het inte-

ressant om in verschillende ruimtes 
waar publiek komt hun werk te laten 
zien.”
 
Ervaring en passie
Janna: “Hoe ik zo zeker weet dat 
kunst op de werkvloer een gunstige 
werking heeft? Dat is jarenlange 
ervaring vanuit mijn galerietijd. Soms 
op mijn aanraden, maar ook vaak op 
verzoek, zoals een directeur van een 
Psychiatrische inrichting - waarmee 
ik in de galerie een interessant 
gesprek had - mij vroeg iets te doen 
met kunst voor zijn patiënten. Het 
werd een groot succes, voor zowel 
personeel, bewoners als de bezoe-
kers. Ik zag zoveel mooie ontroe-
rende taferelen en mij werd verteld 
dat kunst tevens helpt - a�eidt - 
tijdens de verzorging. Op een 
middelbare school kwam - op mijn 
initiatief - vanuit de kunstuitleen 
Amstelveen kunst te hangen in 
lokalen, gangen en trappenhuis. Er is 
nooit iets mis gegaan. In tegendeel, 
de leerlingen waren eerder nieuws-
gierig, raakten geïnteresseerd.  
Binnen bedrijven waren er werkne-
mers die in eerste instantie geen 
enkele belangstelling toonden, maar 
de kunst gingen missen wanneer er 

Kunst op de werkvloer: Interessant 
initiatief van Kirsten en Janna

Initiatiefnemers Kirsten Verhoef en Janna van Zon met geheel links Laura Tas 
(communicatie-adviseur bij de gemeente).

bij wisseling even geen kunst te zien 
was. Ook artsen zien het belang van 
kunst in hun wacht- en spreekka-
mers. In Aalsmeer zijn het makelaar 
Karin Eveleens die regelmatig exposi-
ties en openingen heeft en Ruud 
Vismans van The Beach. Beiden 
hebben inmiddels een wachtlijst van 
gegadigden. Dit toont aan dat er 
vanuit de kunstenaars ook veel 
belangstelling voor ons plan is.” 

Kunst mag geen behang zijn
Janna vervolgt: “Wij richten ons op 
de Aalsmeerse kunstenaars. Het zou 
mooi zijn wanneer - net zoals er voor 
de ondernemers sinds kort is - een 
platform komt, waar kunstenaars zich 
kunnen pro�leren. Wethouder Wilma 
Alink staat hier positief tegenover. Zij 
juicht het  steunen van kunstenaars 
binnen eigen gemeente toe. Er is 
zoveel know-how in Aalsmeer, ook 
wat betreft het adviseren van kunst 
in de openbare ruimte. Daar zou veel 
meer gebruik van gemaakt moeten 
worden.  Het zal ook de belangstel-
ling voor kunst bij bewoners van 
Aalsmeer versterken. Kijk maar eens 
naar het succes van de Kunstkasten, 
een initiatief van Lex Berghuis. Wij 
hopen op veel navolging, dat steeds 
meer creatieve geesten zich gaan 
inzetten om de kunst een groter 
podium te bieden dan nu het geval 
is. Kunst moet gezien worden daar-
voor is kunst ook bedoeld. Maar, de 
kunst mag nooit behang worden. De 
kunstwerken verdienen een plek 
waar het goed te zien is. Dat is ons 
uitgangspunt.” 

In overleg
Kirsten: “De kunstenaar en de onder-
nemer moeten er beiden hun voor-
deel uit kunnen halen. Wij zoeken 
naar kunstwerken die passen bij het 
bedrijf, natuurlijk gebeurt dat in 
overleg met de ondernemer. Er valt 
genoeg te kiezen.” De tentoonstel-
lingen zullen vakkundig ingericht 
worden met assistentie van Trudy 
Rothe (KunstKas). Janna tot slot: “Ik 
zie kunst en cultuur als balsem voor 
de ziel. Dat zal misschien in de oren 
van sommigen te hoogdravend 
klinken, maar het zijn de weten-
schappers die met hun onderzoeken 
bewijzen dat kunst en cultuur de 
mensen gelukkiger, dus gezonder, 
maakt.”

Aalsmeer – Net als in vele andere 
gemeenten speelde het carillon op 
het Raadhuis van Aalsmeer afgelopen 
donderdag 11 maart ‘Radar Love’ van 
de Golden Earring. De wereldhit werd 
ten gehore gebracht op de verjaardag 
van gitarist George Kooymans, die 
wegens ziekte geen muziek meer kan 
maken. Het verzoek om mee te doen 
aan de landelijke actie was bij de 
gemeente ingediend door Arjen de 
Landgraaf. Het initiatief van deze 
Aalsmeerder werd positief ontvangen 
in het Raadhuis, de wethouder van 
Cultuur, Wilma Alink, nodigde Arjen 
zelfs uit om samen op het dak te 
komen luisteren naar ‘Radar Love’. Hier 
gaf Arjen uiteraard graag gehoor aan 
en even voor vijf uur in de middag 
meldde hij zich bij de wethouder.  
Samen klommen ze naar het dak en 
om stipt kwart over vijf werd de 

wereldhit aangezet en klonk ‘Radar 
Love’ in Aalsmeer. Ondanks de storm 
hadden ook enkele fans, waaronder 
fan van het eerste uur, Ineke van 
Coevorden, zich bij het Raadhuis 
verzameld om eveneens te genieten 
van deze, volgens de wethouder, 
fantastische muziek. De Golden 
Earring gaat op de hoogte gebracht 
worden van dit eerbetoon. Arjen 
heeft de carillon-uitvoering van ‘Radar 
Love’ opgenomen en gaat zorgdragen 
dat de bandleden dit te horen krijgen.

Carillon speelde ‘Radar Love’

Aalsmeer - Het culturele programma 
‘That’s Life’ is terug van weggeweest. 
Dit keer op de vrijdagavond tussen 
18.00 en 20.00 uur. Alle gasten zijn, 
coronaproof, online te gast. De eerste 
gast is niemand minder dan Suus 
Suiker. Zij is beeldend kunstenaar en 
heeft een complete zaal tot haar 
beschikking in het Flower Art 
Museum met als thema Poetry in 
wax. Suiker is kunstenaar van het jaar 
geworden met haar prachtige �orale 
werk in Mixed Media. Verder staat de 
nieuwe CD van Ninalynn in de uitzen-
ding centraal. De zangeres heeft een 
prachtige CD vol met Americano-
muziek gemaakt. Natuurlijk 
ontvangen Jenny Piet en Dennis 
Wijnhout ook de nieuwe voorzitter 

van Radio Aalsmeer in de uitzending, 
maar nu over zijn werk als directeur 
van het FAM. In het museum is de 
expositie Bloemendroom te zien. Kijk 
vooral mee via de TV, omdat er veel 
werk in �lmpjes te zien is, zowel over 
de kunst als de muziek en veel kunst-
zinnige nieuwtjes. Kortom, het kunst- 
en cultuurprogramma van Radio 
Aalsmeer is weer terug. 

Yoga bij ‘Echt Esther’ 
De gast in ‘Echt Esther’ van donder-
dagavond 18 maart om 19.00 uur is 
Alette van Oostveen. Ze maakte haar 
online yogalessen ook toegankelijk 
voor mensen met een visuele beper-
king en heeft inmiddels een nieuwe 
eigen massageplek in het Art 

‘That’s Life’ is terug op vrijdag 
bij Radio Aalsmeer

Aletta van Oostveen is te gast bij ‘Echt 
Esther’ op Radio Aalsmeer.

Centrum Aalsmeer. Sinds kort zijn de 
regels versoepelt en is haar massage-
praktijk weer geopend. Heb jij een 
vraag voor Aletta? Mail deze naar 
esther@radioaalsmeer.nl. 

Jaren negentig
Donderdag 18 maart is er weer een 
extra lange ‘Aalsmeer by Night’ op 
Radio Aalsmeer! Deze avond duikt 
presentator Meindert van der Zwaard 
vanaf 20.00 uur in de muziek uit de 
jaren negentig. Hij draait de leukste 
en opmerkelijkste muziek uit het tijd-
perk 1990 tot 1999. ‘De plaat en z’n 
verhaal’ met Bart van Leeuwen (rond 
23.11 uur), ‘De Tandenpoetsdansplaat’ 
(rond 23.35 uur) en ‘Aalsmeer Easy’ 
(laatste gedeelte) staan ook in het 
teken van de muziek uit de Nineties! 
Volg ‘Aalsmeer by Night’ op Facebook 
en luister donderdagavond van acht 
tot middernacht rechtstreeks mee. 

Verkiezingsmuziek bij Sem 
Sem van Hest, de Limburgse Aals-
meerder, trakteert iedere zaterdag de 
luisteraars op soms onnavolgbare 
wijze op heerlijke muziek en bijzon-
dere gasten. Tussen tien en twaalf uur 
gaat hij muzikaal in op de uitslagen 
van de Tweede Kamerverkiezingen. 
Daarnaast wil hij ook even aandacht 
besteden aan de jarigen en ook dat 
heeft een reden. Hoe de uitslagen en 
verjaardagen ook vallen, het blijft een 
lekkere opening van het weekend.

‘Radio Aalsmeer Politiek’
Op woensdag 24 maart om 19.00 uur 
gaat het panel van ‘Radio Aalsmeer 
Politiek’, samen met presentatoren 
Erik en Sem, in op de uitslagen van de 
Tweede Kamerverkiezingen. Wat 
betekent het voor Aalsmeer, hoe 
wordt tegen de eventuele verras-
singen aangekeken en zegt het 

wellicht al wat over de gemeente-
raadsverkiezingen in 2022? Helaas 
nog wel via videobellen, maar toch 
zullen de panelleden zich er niet van 
weerhouden hun mening te geven.
Radio Aalsmeer is te beluisteren via 
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de 
kabel, digitaal radiokanaal 868 
(Caiway) en via de website www.
radioaalsmeer.nl. En te bekijken op 
televisie via kanaal 12 van Caiway, 
kanaal 1389 van KPN/XS4ALL/Telfort 
of radioaalsmeer.nl/tv. 

Initiatiefnemer Arjen de Landgraaf. 
Foto: www.kicksfotos.nl
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- zo mogelijk uw e-mailadres; 
- het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

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

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING 
PERSOONSLIJST

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

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum 
  datum voornemen

Bon J. 02-12-1988 08-03-2021
Gîrnu V. 03-07-1995 08-03-2021
Stratulat P. 22-10-1978 08-03-2021

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 burgerza-
ken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens 
openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen. 
Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, 
zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

VERGADERING DINSDAG 23 MAART 2021

Agenda voor een gecombineerde vergadering van de Com-
missies Ruimte & Economie en Maatschappij & en Bestuur op 
dinsdag 23 maart 2021, 20.00 uur. Deze vergadering vindt digi-
taal plaats. U kunt de vergadering volgen via de livestream op 
de website van de gemeente. 

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt

20.00 1. Opening door de voorzitter van de 
  Commissie Ruimte en Economie, 
  de heer D. Kuin
20.02 2. Vaststelling van de agenda
20.05 3. Mededelingen van het college
20.10 4. Beleidsvoorstel fundamentele 
  herziening toewijzing sociale 
  huurwoningen
20.40 5. Wijziging van de werkwijze van de 
  gemeenteraad, raadscommissies en 
  presidium
21.10 6. Aanleg van twee extra tennisbanen op 
  het sportcomplex Sportlaan.
  Er is bij dit onderwerp geen gelegenheid 
  voor burgers om in te spreken.
21.40 7. Regionale samenwerking
21.45 8. Vragenkwartier
22.00 9. Sluiting

SNOEIBOOT 27 MAART

Op zaterdag 27 maart vaart de snoeiboot weer uit voor eiland-
eigenaren op de Westeinderplassen. Snoeiafval kan worden 
ingeleverd:
09.00-12.00 u. Schuilhaven de Winkel aan de Grote Poelzijde 
13.00-16.00 u. Baggerdepot Otto aan de doorgang Grote Brug 

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen 
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
-  Gloxiniastraat 24, 1431 VG, (Z21-021168), het maken van 

een uitbouw aan de voorzijde van de woning t.b.v. de keu-
ken 

-  Kudelstaartseweg 145, 1433 GC, (Z21-020979), het kappen 
van een zieke boom (Fagus sylvatica) 

-  Westeinderplassen, kad.perc. H 453, (Z21-020977), het 
bouwen van een speeltoestel op een recreatie-eiland 

-  Rietwijkeroordweg naast nr. 6b (kad.perc. A 3341), (Z21-
020975), het bouwen van een bedrijfsgebouw en het aan-
leggen van terreinverharding d.m.v. asfalt 

-  Stommeerweg 127, 1431 EV, (Z21-020974), het uitbreiden 
van de woning op de begane grond en eerste verdieping 
d.m.v. een uitbouw 

-  Aalsmeerderweg 329a, 1432 CP, (Z21-020509), het uitbrei-
den van de woning aan de achter- en zijkant 

-  Helling 27, 1431 BR, (Z21-020492), het maken van een dak-
opbouw 

-  Uiterweg 134 ws11, 1431 AS, (Z21-020077), het verplaat-
sen en vervangen van een woonark 

GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575, fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale tel.nr: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

AANGEPASTE DIENSTVERLENING 
I.V.M. HET CORONAVIRUS COVID19
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een 
afspraak maken op tel. 0297-387575. Dit doen wij om het 
bezoek aan het raadhuis zo veel mogelijk te spreiden zodat 
wij u nu en in de komende periode goed van dienst kunnen 
zijn.Regel dringende zaken zoveel mogelijk digitaal. Als dat 
om wat voor reden niet kan, overleg dan telefonisch met één 
van onze medewerkers of stel uw vraag bij de receptie. Wij 
proberen dan samen met u tot een passende oplossing te 
komen.Wij doen er alles aan om u goed en snel te woord te 
staan. De wachttijden zijn mogelijk wat langer dan normaal. 
Wij vragen daarvoor uw begrip.

INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen 
gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen 
er geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen. 
Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijde-
lijk alleen via de website van de gemeente inzien. Mocht u 
niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te zien, kunt 
u telefonisch contact opnemen met het algemene tel. van 
de gemeente 0297-387575. U kunt dan aangeven om welk 
stuk het gaat zodat het u per post kan worden toegezonden. 
Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen stukken 
uiteraard weer op het gemeentehuis in te zien zijn.

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

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

CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het 
weekend via het hoofdnummer: 0297-381777.

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING 
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: 
tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor 
bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft een wijk-
overleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze 
wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de but-
ton “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijk-
overleggen www.wijkoverlegaalsmeer.nl

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een 
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurs-
secretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u 
bellen naar tel. 0297-387511. Voor een afspraak met een van 
de wethouders: tel. 0297-387512. Raadpleeg voor de porte-
feuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE 
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken 
over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van 
een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergade-
ring het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De 
inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raads-
leden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragen-
ronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raads-
vergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds 
ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker 
bij de gri�e via gri�e@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-
387584/387660 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

Aalsmeer een werelddorp 
van bloemen en water.

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met 
#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s. VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

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

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

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking 
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending 
ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Hand-
having, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag 
en donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak 
maken voor een gesprek binnen deze tijden met een mede-
werker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over 
bouwen en vergunningen. Op grond van artikel 8:1 Algeme-
ne wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes 
weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk 
een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank 
van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ont-
werp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schrif-
telijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbe-
sluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt 
ingediend bij burgemeester en wethouders van de ge-
meente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene 
die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene 
die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan 
contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen 
en Handhaving via tel. 020-5404911.

-  Touwslagerlaan 5, 1431 DE, (Z21-019924), het maken van 
een opbouw op de bestaande garage en het maken van 
een carport 

-  Uiterweg 214B, 1431 AT, (Z21-019781), het plaatsen van 
een berging/blokhut op landjes 515, 596 en 599 

-  Uiterweg 134 ws13, 1431 AS, (Z21-019627), het verplaat-
sen en vervangen van de woonark 

-  Dorpsstraat 89, 1431 CB, (Z21-019522), het aanleggen van 
een in- en uitrit 

-  Parklaan 26A en 27, 1431 EM, (Z21-019463), het transfor-
meren van het pand naar 9 zelfstandige woningen en het 
hiervoor kappen van twee bomen 

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:
-  Baanvak 10, 1431 LK, (Z21-001860), het plaatsen van een 

houten schutting van 3 à 4 meter op de erfgrens aan de 
zijkant van de woning. Verzonden: 11 maart 2021

-  Vrouwentroostpad 1, 1433 GW, (Z20-088659), het wijzigen 
van de voorgevel en het verplaatsen van de voordeur. Ver-
zonden: 10 maart 2021

 
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, 
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
-  Ophelialaan 161, 1431 HD, (Z21-011307), het plaatsen van 

een hedera-heg. Verzonden: 15 maart 2021
-  Zijdstraat 82, 1431 EE, (Z20-080359), het verbouwen van 

een bestaande bedrijfsruimte tot een zelfstandige woning. 
Verzonden: 15 maart 2021

-  Pijlkruidhof 2, 1433 WL, (Z20-083457), het plaatsen van 
een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 
11 maart 2021

-  Roerdomplaan 34, 1431 WK, (Z21-018601), het plaatsen 
van een afvalcontainer op een parkeerplaats nabij de wo-
ning van 13 maart tot en met 13 april 2021. Verzonden: 09 
maart 2021

 
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, 
UITGEBREIDE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
- Japanlaan 9, 1432 DK, (Z20-078270), brandveilig gebruik 

van Flower Tower. Verzonden: 11 maart 2021

Vervolg op volgende blz.

BEKENDMAKINGEN

Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aange-
vraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informe-
ren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt 
op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omge-
vingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt. 
- Alle o�ciële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer 

worden gepubliceerd op: www.o�cielebekendmakingen.
nl, onderdeel van www.overheid.nl. 

- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie 
over bekendmakingen per email.

- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mo-
biele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via 
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschik-
baar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor 
Android-smartphones via Google Play.

- De app van de overheid heet ‘O�ciële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog 

op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie 
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omge-
vingsvergunningen opvragen en inzien. 

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 

In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners 
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij 
een verhuizing heeft de bewoner(s) de wettelijke plicht binnen 
een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat wor-
den. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplich-
ting. Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe 
adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onder-
zoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismuta-
tie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om 
de desbetre�ende persoon op de hoogte te stellen van zowel 
het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt 
dit v.a. 20 januari 2016 o�cieel in de media gepubliceerd. Dan 
heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep 
te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan 
men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen 
zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

BEWAAR OUDE KLEDING THUIS

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

SOCIAAL LOKET AALSMEER OPEN OP AFSPRAAK

De balie van het Sociaal Loket Aalsmeer is, op afspraak, weer 
geopend. Bij het Sociaal loket kunt u terecht met vragen over 
wonen, welzijn, zorg, inkomensondersteuning, schuldhulpver-
lening en jeugdhulp. Heeft u hulp of ondersteuning nodig? Dan 
voeren wij met u een gesprek en kijken we samen welke hulp u 
nodig heeft. We werken hierin samen met verschillende welzijn- 
en vrijwilligersorganisaties in Aalsmeer. De afgelopen maanden 
kon u wegens de coronamaatregelen alleen 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 mo-
gelijk om een afspraak te maken binnen de volgende tijden:

Ma-/di-/do-/vrijdag 08.30-12.00 uur
Woensdag   13.00-16.30 uur

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST 
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN

De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar 
zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschre-
ven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken. 
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten 
de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij 
te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer 
staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.

Geslachtsnaam  Voorletters Geboorte- Datum 
  datum beschikking

Dragoman V. 25-06-1989 11-03-2021
Dragoman D.A. 26-02-2012 11-03-2021
Haidu M.A. 27-12-1992 11-03-2021
Pereira da Silva M.A. 18-10-1994 11-03-2021
Vidami M.A. 20-08-1990 11-03-2021

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

In het bezwaarschrift zet u:
- uw naam en adres;
- de datum van uw bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen 
 u bezwaar maakt;
- waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- uw handtekening;  
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GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, 
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te 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:
- Geniedijk 22, 1433 HC, (Z20-064106), het wijzigen van 

de bestaande gevels naar stucwerk, vervangen van de 
dakpannen door een rieten kap en het plaatsen van een 
nieuwe dakopbouw. Verzonden: 11 maart 2021

BESLUITEN VERGUNNINGVRIJ *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat uit de beoordeling van de aanvraag is gebleken dat voor 
de opgegeven werkzaamheden op grond van artikel 2.1 van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geen omge-
vings-vergunning is vereist. Tegen dit besluit kunt u bezwaar 
maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie:
-  Meervalstraat 5, 1431 WE, (Z21-015010), het plaatsen van 

een dakkapel aan de voorzijde van de woning 
 
KENNISGEVING ONTWERP BESCHIKKING, 
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT, 
OMGEVINGSVERGUNNING ***
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te ver-
lenen/weigeren. Tegen het ontwerp van deze besluiten kunt 

u een zienswijze indienen. Hoe u dat kunt doen leest u in het 
groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
-  Mr. Jac. Takkade 21, 1432 CB, (OD-9695233), het voorne-

men om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende 
omgevingsvergunning (zgn. revisievergunning) te verle-
nen aan Stal Wennekers voor een paardenhouderij met 
pensionstalling en veehouderij. Toelichting: deze aanvraag 
wordt behandeld door de Omgevingsdienst Noordzeeka-
naalgebied (zaaknummer: 9695233). De ontwerpbeschik-
king en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 
de dag na publicatie gedurende zes weken ter inzage 
op loket.odnzkg.nl onder bekendmakingen. Heeft u een 
vraag over deze procedure, dan kunt u gebruik maken van 
het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan con-
tact met u opgenomen.

EVENEMENTEN

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

COLLECTES

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

EXPLOITATIEVERGUNNING MET TERRAS 
AANVRAGEN 

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 

2:28 van de APV de volgende exploitatievergunning is aange-
vraagd:
- Raadhuisplein 16 (Z21-020470) Restaurant De Jonge Heer-

tjes, ontvangen 10 maart 2021
- Stommeerweg 91 (Z21-021457) Wijn & Pizza bar Christiani 

B.V, ontvangen 15 maart 2021

DRANK EN HORECAVERGUNNING AANVRAGEN 

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van 
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergun-
ning is aangevraagd:
- Raadhuisplein 16 (Z21-020470) Restaurant De Jonge Heer-

tjes, ontvangen 10 maart 2021
- Stommeerweg 91 (Z21-021462) Wijn & Pizza bar Christiani 

B.V, ontvangen 15 maart 2021

GELUIDHINDER ONTHEFFING***

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening de volgende ontheffing is aangevraagd. In het kader 
van het aanleggen van een persleiding op 1 en 6 april 2021, 
op het perceel Burg. Kasteleinweg - 2e Mensinglaan, terrein 
tussen Baanvak en Spoorlaan en Parkeerterrein A. Godinweg

Dit verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
gedurende 6 weken, tijdens de openingstijden, ter inzage op 
het gemeentehuis bij de afdeling Veiligheid en Handhaving. 
Als u tevens een mondelinge toelichting wenst, dient u eerst 
een afspraak te maken met een medewerker van de afdeling. 
Afspraken kunnen worden gemaakt op dinsdagen en donder-

dagen tussen 8.30 en 12.00 uur. Een afspraak maken kan via 
telefoonnummer 0297-387 575. Een ieder kan met betrekking 
tot deze verzoeken, binnen zes weken, mondeling of schrif-
telijk een zienswijze indienen bij het betreffende bestuursor-
gaan. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie.

TER INZAGE

t/m 19-03-21 ontwerp omgevingsvergunning Verlengde 
Molenvlietweg Aalsmeer en ontwerpbesluit 
hogere grenswaarden geluid Aalsmeerder-
weg 8,10 en 14 met de daarbij behorende 
stukken (Z20 - 002569)

t/m 22-04-21 Ontwerp bestemmingsplan Uiterweg 223-
225 en ontwerpbesluit Hogere grenswaarde 
met bij behorende stukken (Z21 - 0019796)

t/m 30-04-21 Ontwerpbeschikking en bijbehorende stuk-
ken m.bt. Mr. Jac. Takkade 21, 1432 CB, (OD-
9695233), (Stal Wennekers) ter inzage op lo-
ket.odnzkg.nl onder bekendmakingen. Heeft 
u een vraag over deze procedure, dan kunt u 
gebruik maken van het contactformulier op 
loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u 
opgenomen.

t/m 30-04-21 Verzoek tot ontheffing met daarop betrek-
king hebbende stukken in het kader van 
het aanleggen van een persleiding op 1 en 6 
april 2021, op het perceel Burg. Kasteleinweg 
- 2e Mensinglaan, terrein tussen Baanvak en 
Spoorlaan en Parkeerterrein A. Godinweg.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Aalsmeer - Bewoners van de Sport-
laan hebben bezwaar gemaakt tegen 
de uitbreiding met twee banen bij 
tennisvereniging All Out. Bewoners 
verwachten meer parkeer-, licht-, 
geluids- en verkeersoverlast. Er is een 
actiecomité opgericht en bewoners 
om reacties gevraagd. Er werden 74 
reacties gegeven: 68 bewoners zijn 
tegen en 6 bewoners neutraal. 31 
Bewoners hebben hun bezwaren 
opgeschreven. “We schrokken eerlijk 
gezegd van wat we lazen”, aldus Ton 

Velzeboer, Harry Buskermolen en 
André Engels van het actiecomité. 
“Het blijkt dat de leden van de sport-
verenigingen en met name van All 
Out al jaren voor veel overlast 
zorgen. Er is veel verkeer in de smalle 
Sportlaan, men rijdt onverantwoord 
en te hard in de 30 kilometer zone en 
er is veel geluidsoverlast tijdens toer-
nooien, evenementen en feesten. En 
nu dreigt er nog meer overlast te 
komen. Bewoners vinden het 
genoeg.” 

Goochelen met parkeercijfers
Verbaasd zijn de bewoners over het 
goochelen met cijfers over de 
parkeergelegenheid. In 2018 waren 
er 122 parkeerplaatsen op het sport-
complex en de gemeente had bere-
kend dat er 86 parkeerplaatsen nodig 
waren voor de leden en bezoekers 
van All Out en AVA. “In december 
2020 hoorden we dat er minder 
parkeerplaatsen zouden komen: 93. 
Het aantal benodigde parkeer-
plaatsen voor de sportaccommoda-
ties werd ineens veranderd in 76. En 
tot onze verbijstering meldde de 
gemeente op 10 maart plotsklaps 
dat er slechts 56 parkeerplaatsen 
nodig zouden zijn.” Buiten het 
gebruik van de parkeerplaatsen voor 
bezoekers, maken ook dagelijks 
minstens 20 bewoners gebruik om 
hun auto te parkeren bij All Out en 
AVA. “In onze smalle straat kan 
slechts aan één kant geparkeerd 
worden en daar zijn ook nog uitwijk-
vakken. We zijn gaan rekenen: In de 
Sportlaan zijn 117 parkeerplaatsen 
nodig voor bewoners en bezoekers, 
terwijl er 55 plaatsen zijn. Hoe komt 
de gemeente eerst op 76 en later op 
het ongeloofwaardige cijfer van 56 
parkeerplaatsen?” 

Bewoners Sportlaan in gesprek met 
fracties over baanuitbreiding All Out

De reacties van de bewoners van de Sportlaan over de baanuitbreiding bij All Out 
zijn overhandigd aan wethouder Bart Kabout van sportzaken.

Bomen en nieuwe entree
Grote zorgen dus bij de bewoners 
over nog meer parkeerdruk, maar er 
zijn nog meer argumenten waarom 
de bewoners willen dat er kritisch 
naar de uitbreidingsplannen 
gekeken gaat worden. “Belangrijke 
zaken bij de reconstructie zijn verder 
dat mooie, volwassen bomen gekapt 
gaan worden en dat de nieuwe in- 
en uitgang van All Out op een, zeker 
voor kinderen, levensgevaarlijke plek 
komt”, gaat het actiecomité verder. 
Verder worden vraagtekens gezet bij 
de genomen afstand tussen 
woningen en het sportcomplex. De 
nieuwe banen nabij de woningen 
zouden voor nog meer overlast door 
licht en geluid gaan zorgen. “De 
nieuwe banen komen vrijwel in mijn 
achtertuin”, aldus een bewoner in 
een reactie. 

Alternatieven
De bewoners zijn overigens geen 
hardnekkige ‘nee-zeggers’, ze zijn 
bereid om mee te denken over een 
passende oplossing en hebben zelfs 
alternatieven bedacht. Een daarvan 
is om niet twee, maar één nieuwe 
baan aan te leggen, die negentig 
graden gedraaid achter de 
bestaande banen komt. “All Out 
heeft dan één extra baan, het aantal 
parkeerplaatsen blijft gelijk en de in- 
en uitgang komt op een veilige 
plaats. En ten behoeve van de 

verkeersveiligheid stellen wij voor 
een ontsluiting via het Bielzenbad te 
creëren”, aldus het comité. Het 
eerdere idee om het complex 
toegankelijk te maken via de 
Parklaan blijkt niet mogelijk te zijn in 
verband met het beschermd dorps-
gezicht van het Seringenpark. 

“Samen in oplossingen denken”
Het bestuur van de tennisvereniging 
heeft volgens de bewoners helaas 
negatief op het ‘één baan’ plan gere-
ageerd. “Jammer, we zullen samen in 
oplossingen moeten denken”, gaat 
Ton Velzeboer verder. De bewoners 
hebben alle raadsfracties benaderd 
om samen de bezwaren en alterna-
tieven te bespreken. In eerste 
instantie toonde alleen Absoluut 
Aalsmeer oog voor de belangen van 
de bewoners, maar inmiddels 
hebben alle partijen gehoor 
gegeven aan het verzoek. “Wij zijn 
blij dat de raadsfracties dit willen 
doen”, besluit het drietal van het 
actiecomité. De bewoners blijven 
kritisch, maar hebben goede hoop 
dat er een oplossing naar ieders 
tevredenheid gevonden wordt. In de 
(digitale) vergadering van de 
commissies Ruimte & Economie en 
Maatschappij & Bestuur op dinsdag 
23 maart wordt gesproken over het 
sportcomplex en de ontwikkelingen 
in de Sportlaan. Te volgen via 
www.aalsmeer.nl

Aalsmeer - Afgelopen maandag en 
dinsdag mochten ouderen en 
mensen die in een risicogroep vallen 
al naar de stembus, maar voor alle 
andere 18-jarigen en ouder was 
gisteren, woensdag 17 maart, de dag 
dat een vakje ingekleurd mocht 
worden voor de Tweede Kamerver-
kiezing. In Aalsmeer waren vijftien 
stembureaus geopend. Een aantal op 
een andere locatie dan gewend, 
zoals bijvoorbeeld bij het Raadhuis. 
De kiezers hoeften niet de statige 

trap naar het raadhuis op, maar 
werden geleid naar de zijkant, bij het 
Gezondheidscentrum. Hier wachtte 
de verkiezingstent. Uiteraard waren 
alle stembureaus ingericht volgens 
de richtlijnen van het RIVM, zodat er 
veilig gestemd kon worden. De stem-
hokjes en potloodjes werden de hele 
dag schoongehouden, er waren 
looproutes aangelegd en kuch-
schermen geplaatst. De vrijwilligers 
bij de verkiezingstent bij het raad-
huis was aangeraden een extra trui 

Stemmen in de verkiezingstent

aan te trekken. Er moest natuurlijk 
wel goed geventileerd worden... 

Over de opkomst in Aalsmeer en de 
uitslag vandaag (donderdag) meer 

op de nieuwssite van de krant: 
www.meerbode.nl. 



VOGELS IN DE NATUUR

Door Ruud Meijer

Rijsenhout - Afgelopen week zagen wij in onze achtertuin een voor ons 
bijzondere vogel zitten. Na enig speurwerk bleek het om een houtsnip te 
gaan. De houtsnip is een unieke steltloper, omdat hij in het bos leeft. De 
houtsnip is zo groot als een duif, helemaal bruin met korte poten en een 
erg lange snavel. Zijn veren zijn zo bruin als herfstblaadjes, hij drukt zich 
bij gevaar op de grond, door zijn perfecte camou�age lijkt hij op hout-
snippers waardoor hij moeilijk is waar te nemen. 
Leefgebied: Houtsnippen leven in bossen, ze hebben een voorkeur voor 
bos met open plekken en plaatselijk natte bodem met een dikke humus-
laag. Met hun lange snavel boren ze op de tast in de zachte grond naar 
regenwormen, ook insecten staan op het menu, zoals kevers, duizend-
poten, spinnen, naaktslakken, bloedzuigers en pissebedden. 
Broeden: De houtsnip broedt op de grond één tot twee broedsels per 
jaar. Meestal vier eieren, broedduur 21 tot 24 dagen. Alleen het vrouwtje 
broedt en zorgt voor de jongen. Na circa 30 dagen vliegen de jongen het 
nest uit, maar worden nog enkele weken verzorgd.
Trek: In oktober en november vliegen duizenden houtsnippen door 
Nederland afkomstig uit het koude noordoosten van Europa op weg naar 
het warme zuidwesten. Ze moeten 
wel, want het is moeilijk om die 
lange snavel in een bevroren 
bodem te rammen op zoek naar 
wormen. 
Helaas vliegen houtsnippen tijdens 
de trek ook veel tegen ramen en 
huizen. Een gebotste su�e hout-
snip trekt vaak vanzelf weer bij, 
geef hem een uurtje de rust en 
controleer af en toe hoe hij er aan 
toe is. Als het niet beter wordt, bel 
dan de dierenambulance.

Een houtsnip in de tuin.  
Foto: Ruud Meijer
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Aalsmeer – Meer dan twintig jaar 
aan voorbereiding ging eraan vooraf. 
In november van dit jaar wordt de 
droom van Roel Pieters (60) nu 
eindelijk werkelijkheid. Dan gaat zijn 
musical ‘ONE’ – een verhaal over 
eeuwige liefde tussen de dochter van 
de koning en een arbeider in het 
oude Egypte – in première in Studio’s 
Aalsmeer. Een project waarin 
miljoenen worden geïnvesteerd. 
Pieters, die eerder actief was voor 
onder meer André van Duin, Ivo 
Niehe en Joop van den Ende Theater-
producties, kan het zelf nog nauwe-
lijks geloven. Hij schreef het script, 
vond een investeerder en ziet zijn 
levenswerk nu tot leven komen. “Het 
wordt de meest innovatieve musical 
die ooit in Nederland te zien is 
geweest.”

Race tegen de klok
Pieters straalt als hij over ONE praat. 
Zijn leven staat in het teken van het 
project. Door niets of niemand laat 
de producent zich tegenhouden om 
zijn droom waar te maken. Zelfs 
corona gooit geen roet in het eten. 
Hij vond na jarenlang zoeken een 
�nancieel partner in Paul Huibregtse 
en daarmee een miljoenenbudget 
voor zijn project, stelde vervolgens 
een creatief team samen met specia-
listen uit alle delen van de wereld – 
van New York, tot Las Vegas en 
Moskou – en werkt op dit moment 
zeven dagen per week om Nederland 
de meest spraakmakende musical 
aller tijden te presenteren. De 
première staat gepland op 28 
november in Studio’s Aalsmeer (de 

voormalige Joop van den Ende 
studio’s). “Het is een race tegen de 
klok”, vertelt Pieters. “Het volledige 
theater wordt verbouwd en voorzien 
van onder meer de allernieuwste LED 
techniek en een immens decor. Ons 
publiek bevindt zich straks middenin 
het verhaal en de actie. De cast 
bestaat naast zangers en zange-
ressen onder meer uit acrobaten en 
free runners. Zij vertonen naast, 
boven en voor het publiek de meest 
verbazingwekkende stunts.”

Onmogelijke liefde
Het script schreef hij zelf. “Ik raakte 
jaren geleden geïnspireerd door de 
fantastische musicals die Stage 
Entertainment op de Nederlandse 
markt bracht. Dat wilde ik ook. Het 
leidde tot de geboorte van ONE.” 
Pieters beschrijft in zijn verhaal, dat 
volkomen origineel is maar door-
spekt met historische feiten uit het 
oude Egypte, een onmogelijke liefde 
die zich door niemand laat stoppen. 
De musical is daarmee vooral een 
ode aan de eeuwige liefde. “Het 
verhaal is de kapstok voor een onge-
kend visueel en vooral muzikaal 
spektakel.” De hoofdrol in ONE is 
weggelegd voor Mira. Zij is de 
dochter van koning Cheops, die 
tevens naamgever is van de wereld-
beroemde Grote Piramide. Zij valt als 
een blok voor de charmes van Amon, 
een arbeider die bouwt aan de 
creatie van dit iconische bouwwerk. 
“We hebben lang met ons creatieve 
team overlegd over het visualiseren 
van de grootste piramide ter wereld. 
Dat gebeurt nu middels projectie. 

Grootse piramide ter wereld 
komt in Studio’s Aalsmeer

Droom van Roel Pieters wordt eindelijk 
werkelijkheid.

Aalsmeer - Van coniferen, heesters 
en vaste planten tot rozen en 
seringen; de jaarlijkse verkoopdag 
van de Historische Tuin is altijd een 
feest voor tuinliefhebbers. Door 
corona kan het verkoopmoment dit 
keer niet op de gebruikelijke manier 
plaatsvinden. Maar geen paniek, er is 
iets op gevonden. Met de lente in 
aantocht is deze tijd zeer geschikt 
om struiken en bomen te planten. 
De verkoopdag van het tuinbouw-
museum aan het Praamplein is voor 
velen in Aalsmeer en omgeving dan 
ook een ijkpunt. Het aanbod is ruim 
en de Historische Tuin staat bekend 
om de kwaliteit van de opgekweekte 
producten. Door corona is een 
‘normale’ verkoopdag helaas niet 
mogelijk, omdat dit een te grote 
toeloop zou geven. Daarom hebben 
de tuinmedewerkers een alternatief 
bedacht. De verkoop van struiken en 
bomen verloopt dit jaar online. Op 
de website van de Historische Tuin 
staan overzichten van alle beschik-
bare producten. Per soort is het 
aantal, de maat en de prijs aange-
geven, zodat duidelijk is wat er kan 

worden besteld. Het aanbod is even 
ruim als altijd, met onder andere 
laanbomen, klimplanten, appel- en 
perenbomen, diverse rozensoorten 
en de bekende Aalsmeerse seringen.

Bestellen en afhalen
Bestellen is vanaf heden mogelijk en 
kan tot en met 9 april. De verkoop-
lijsten staan op www.historischetuin-
aalsmeer.nl in het menu onder 
‘agenda’. Hier vindt u ook alle bestel-
informatie. Na het doorgeven van 
een bestelling per e-mail kunnen de 
producten vaak al de volgende dag 
worden afgehaald. Zo verzekert u 
zich van een mooie bloeiende tuin 
en helpt u het tuinbouwmuseum om 
de nodige verkoop te realiseren in 
onzekere tijden. Wanneer de Tuin 
weer open kan is nog even 
afwachten. De afgelopen maanden is 
samen met de vrijwilligers hard 
gewerkt aan het gereedmaken van 
de tuin en de kassen. Ook is de 
presentatie in de tentoonstellingskas 
geheel vernieuwd. Reden genoeg 
om een bezoekje te brengen zodra 
het weer kan.

Verkoopdag van de Historische 
Tuin is dit jaar online

Het bouwwerk wordt op een over-
weldigende manier in beeld 
gebracht.” 

Musical-klassiekers
Hoewel ONE innovatief is, blijft de 
voorstelling in de kern een gewel-
dige musical die liefhebbers van dit 
genre op hun wenken bedient. 
“Componist Edwin Schimscheimer 
garandeert, samen met musical 
director Marco Kuypers, de kwaliteit 
van de nummers. Alles is speciaal 
voor ONE geschreven en sluit aan bij 
het karakter van internationale 
musical-klassiekers. De sfeer is 
meeslepend, theatraal en vooral zeer 
indrukwekkend.” Intense ballads, 
bombastische orkestraties en up 
tempo nummers wisselen elkaar 
voortdurend af. “Vanaf de eerste 
noten raakt ONE de harten van het 
publiek”, concludeert Pieters. “Dat is 
mijn missie. Bezoekers verlaten straks 
met een goed gevoel onze zaal en 
waren voor even onderdeel van het 
ultieme liefdesverhaal. Zeker na de 
donkere corona-maanden hebben 
mensen behoefte aan positiviteit. 
ONE sluit daar naadloos bij aan.”
ONE de Musical gaat op 28 
november 2021 in première in 
Studio’s Aalsmeer. Tickets & info via 
www.onedemusical.nl.

Een vrijwilliger van de Historische Tuin met een klein deel van het beschikbare 
assortiment.

Schiphol - Het is ruim een maand 
geleden dat Nederland in de ban was 
van de sneeuw en vrieskou. De hard-
nekkige vorst had invloed op het 
baanonderhoud bij Schiphol. Inmid-
dels is duidelijk dat de vorstperiode 
voor twee weken vertraging heeft 
gezorgd: het groot onderhoud aan 
de Polderbaan zal hierdoor nog tot 
en met 10 mei duren, in plaats van 26 
april. Dit heeft ook gevolgen voor het 
baanonderhoud dat later in mei en 
juni zal plaatsvinden.

Bevroren bodem en materialen
Door de kou in februari was het niet 
mogelijk om te werken aan de funde-
ring, het asfalt en de verlichting van 
de Polderbaan. De ondergrond en 
ook veel materialen waarmee 

gewerkt wordt, zoals zand en 
cement, waren bevroren en moesten 
eerst goed ontdooien voordat men 
daarmee verder kon. Om aan de 
baanverlichting te kunnen werken, 
moest de bodemtemperatuur eerst 
een paar graden boven het vriespunt 
zijn. De vorst had ook invloed op de 
werkzaamheden aan taxibanen 
Quebec, Zulu, Alfa en Bravo ten 
zuiden van de Zwanenburgbaan. Pas 
na twee weken konden alle werk-
zaamheden hervat worden.

Jaarplanning aangepast
Door de opgelopen vertraging heeft 
Schiphol ook de planning van 
volgende onderhoudsperiodes 
moeten aanpassen. Zo start het 
onderhoud aan de Zwanenburgbaan 

Polderbaan twee weken langer 
in onderhoud 

twee weken later, net als de werk-
zaamheden aan de taxibanen ten 
zuiden van die baan. Het onderhoud 
aan de Buitenveldertbaan is 
verplaatst naar september. De 
nieuwe planning is als volgt: Van 25 
januari tot 10 mei: groot onderhoud 
Polderbaan. Van 1 februari tot 26 
april: werkzaamheden aan taxibanen 
bij Zwanenburgbaan. Van 31 mei tot 
21 juni: onderhoud Zwanenburg-
baan. Van 31 mei tot 21 juni: werk-
zaamheden aan taxibanen bij 
Zwanenburgbaan. Van 12 tot 25 juli: 
onderhoud Schiphol-Oostbaan. Van 
6 tot 20 september: onderhoud 
Buitenveldertbaan. Van 27 
september tot 10 oktober: onder-
houd Aalsmeerbaan en van
11 tot 17 oktober: onderhoud Kaag-
baan. Weten welke banen in gebruik 
zijn voor het vliegverkeer tijdens de 
werkzaamheden? Kijk dan op 
schiphol.nl/baanonderhoud.

Bovenkerk - Op zaterdag 20 maart is 
Roderick Vonhoge op bezoek bij de 
Sint Urbanuskerk. Roderick pakt zijn 
stalen ros uit de stal voor een tocht 
door Bovenkerk. Hij gaat praten met 
Chris van den Helder over de Sint 
Urbanus chocolade, met Clem Venne 
over de Stichting Vrienden van de 
Bovenkerkse Urbanus en met Ad 
Verkleij over de herbouw binnen de 
R.K. parochie Amstelland. Daarna 
maakt hij met uitvoerder Willem Polle 
een rondleiding over de bouwplaats 

van de herbouw.
Roderick �ets mee met de Sint 
Urbanus chocolade bak�ets van 
Chris door Bovenkerk en gaat helpen 
met de verkoop van de repen. Hij 
vindt het zo een uniek idee om met 
de verkoop van chocolade de 
herbouw van een kerk te steunen dat 
hij graag wil zien en horen hoeveel 
Sint Urbanus chocolade er al is 
verkocht. Sinds september 2018 (net 
na de brand) zijn er al ruim 20.000 
repen verkocht en de netto 

Roderick Vonhoge op bezoek bij 
Sint Urbanuskerk in Bovenkerk

opbrengst van de chocolade is nu 
70.000 euro. Het streven van 100.000 
euro hopen de initiatiefnemers dit 
jaar te verwezenlijken. Maar ook de 
andere vrijwilligers zorgen voor 
inkomsten met verschillende acties, 
de teller staat inmiddels op 
370.000,00 euro. Roderick gaat niet 
alleen helpen bij het verkopen van 
de chocoladerepen, maar gaat ook 
bij de herbouw kijken en opnames 
maken. Zo kan eenieder zaterdag 
bekijken hoe de herbouw vordert en 
wat er allemaal bij komt kijken. Echt 
de moeite waard om te kijken. De 
uitzending begint om 16.25 uur op 
NPO2 bij de KRO-NCRV.

Bijzondere gast in achtertuin
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Aalsmeer - Alle kleuters van IKC 
Triade werken in groentewinkels.
Deze winkels zijn zelf door de leer-
lingen ingericht. Ze hebben nage-
dacht over wat er allemaal nodig is 
voor een groentewinkel. Zo worden 
de kinderen bij alles betrokken 

binnen het thema de groentetuin. 
Aan de hand van een prentenboek 
start een thema. De woordenschat 
wordt uitgebreid en verschillende 
activiteiten worden aangeboden bij 
het prentenboek Rikki en de tuin van 
opa. Natuurlijk staat de letter G deze 

Kleuters aan het werk in 
groentewinkels IKC Triade

Aalsmeer - Zomer 2021: Op het 
Waterlelieplein klinken vrolijke 
stemmen en wat zenuwachtig gegie-
chel. Er ligt een grote stapel met 
weekendtassen, er staat een chaoti-
sche verzameling fietsen klaar en ook 
de vrachtwagen voor de fietsen en 
de bus ontbreken niet. Kortom er 
staat een enthousiaste groep kamp-
kinderen en leiding klaar om een 
week vol avonturen met elkaar te 
gaan beleven. De leiding hoopt 
ontzettend dat deze zomer voor 7 
kampgroepen een heel mooi en 

uniek kamp georganiseerd kan 
worden! Aan de inschrijvingen heeft 
het niet gelegen, want de twee 
Stadskanaal kampen zitten bijna vol 
en de twee Ransdaal kampen zitten 
eveneens vol. Voor de kampgroepen 
die naar Ransdaal gaan, zijn er nog 
wel plekken vrij op de wachtlijst. Bij 
de kampen Warnsveld (groep 7 van 
de basisschool) en Texel (16 en 17 
jaar) lopen de inschrijvingen ook 
binnen, hier zijn nog plekken vrij. De 
kampcommissie ervaart het als een 
groot compliment dat mensen hun 

Bindingkampen 2021: Er zijn 
nog enkele plaatsen vrij!

Bindingkamp in Almen enkele jaren geleden.

Aalsmeer – Er wordt veel gewandeld 
in deze coronatijd. Ook voor 
kinderen is het gezond om lekker 
naar buiten te gaan. Voor jonge 
kinderen is wandelen leuker als er 
ook iets te ontdekken is. Kinderboer-
derij Boerenvreugd is nog steeds 
gesloten voor publiek. Veel Aals-
meerders missen het uitje naar de 
dieren en de speeltuin. Een wande-
ling door het hornmeerpark om het 
boerderijterrein kan wel en deze 
route is de komende weken nog 
leuker voor een wandeling met 
kinderen.
Van 13 maart tot en met 2 april 
kunnen kinderen de paaswandeling 
lopen. Er staan op het terrein van de 
kinderboerderij paasitems. De paas-

kippen, paashazen en vrolijke lente-
decoraties zijn vanaf het wandelpad 
goed te zien. Bij de items staan 
letters. De letters samen vormen een 
woord. Bezoekers kunnen bij de 
hoofdingang van de kinderboerderij 
(speeltuinzijde) het park inlopen en 
volgen het pad om de boerderij. 
Tijdens de wandeling gelden de 
landelijke coronamaatregelen. 
Ouders kunnen een wandelformulier 
uitprinten via facebook of de site van 
de boerderij (www.boerenvreugd.nl). 
Hierop kan de oplossing worden 
ingevuld. Ook bestaat de mogelijk-
heid om de oplossing, samen met de 
naam van het kind, leeftijd en tele-
foonnummer op een blanco vel 
papier te schrijven. Het wandelfor-

Paaswandeling (voor kinderen) 
rond de kinderboerderij

Door Ben de Leur

Aalsmeer - De spanning is terug na 
de 25ste ronde van de AAS online 
schaakcompetitie voor de jeugd. 
Konrad tegen Marien was een aange-
nomen damegambiet, waar wit erg 
de zwarte stelling penetreerde. Toen 
Marien een naar matje op f7 miste 
was het in 15 zetten afgelopen en 
was de winst voor Konrad. Pieter 
tegen Robert was een drie paarden-
spel, waarin wit het loperpaar kreeg, 
daarna initiatief nam en tenslotte 
voor hout koos. Pieter maakte het 
netjes uit en scoorde een verdiend 
punt. Simon tegen ChiaChia was een 
interessante partij. Chia is een van de 
meest getalenteerde meisjes van 
Schaakclub Hoofddorp, maar Simon 
is een Nederlands Kampioen en, zo 
bleek, nog een maatje te groot. 
Simon speelde Schots, maar door d6 

van Chia werd het een Philidor, waar 
in het middenspel beide spelers hier 
en daar onnauwkeurig waren, maar 
Simon consequent voor de aanval 
ging en er tenslotte dwars door heen 
beukte. En tenslotte de kraker Luuk 
versus Christiaan. Luuk heeft het 
altijd moeilijk tegen Christiaan.
Vanuit het Russisch werd het een 
Giouco Pianissimo, die opeens erg 
scherp werd en Luuk kans zag om 
twee pionnen te verliezen. Ondanks 
dapper tegenweer werd wit geheel 
van het bord geveegd en scoorde 
Christiaan een zeer verdiend punt.
David tegen Merlijn moet nog 
gespeeld worden en Bryan was deze 
week vrij.
Uitslag ronde 25:
Luuk V - Christiaan: 0-1
Konrad - Marien: 1-0
Simon - Chia-Chia: 1-0
Pieter - Robert: 1-0

Spanning terug na 25ste ronde 
online jeugdschaakcompetitie

Poepspeurtocht met de bevers

De Kwakel - In de eerste helft van 
april start hockeyvereniging Qui Vive 
weer met de bekende Stokstaartjes 
trainingen voor de allerjongste 
jeugd. Veel kinderen maakten al 
eerder door deze Stokstaartjes trai-
ningen op een leuke en speelse 
manier kennis met hockey.
Elk voor- en najaar organiseert Qui 
Vive een blok van acht stokstaartjes 
trainingen op de zondagochtend van 
9.30 tot 10.30 uur. Tijdens deze trai-
ningen kunnen de kinderen in de 
leeftijdsgroep van 4 tot 6 jaar (groep 
1-2) in leuke spelvormen lekker 
bewegen en leren ze de basistech-
nieken van hockey. Het accent ligt 
hierbij op het op een speelse manier 
ontwikkelen van balcontrole, waarbij 
spelplezier en veiligheid voorop 
staan. Naast twee hoofdtrainers 
helpen een aantal enthousiaste 
jeugdleden de kinderen bij de oefe-
ningen. Na de acht trainingen van 
het betreffende blok ligt er voor elk 
kind ook een mooi Stokstaartjes 

diploma klaar, dat ze ontvangen 
tijdens een feestelijke uitreiking.
Ondanks deze corona-periode blijft 
Qui Vive de Stokstaartjes trainingen 
organiseren om kinderen lekker te 
laten bewegen, sporten en kennis te 
laten maken met het leuke hockey-
spelletje. Qui Vive neemt wel extra 
maatregelen om de kinderen in een 
veilige en vertrouwde omgeving te 
kunnen laten sporten. Vrijwilligers en 
trainers zorgen hierbij ook naast het 
veld voor de begeleiding van de 
kinderen. Lijkt het je ook leuk om in 
de komende periode je kinderen 
lekker te laten bewegen, sporten en 
kennis te laten maken met hockey? 
Stuur dan een mail naar stok-
staartjes@quivive.nl of kijk op de 
website van Qui Vive (www.quivive.
nl) naar de inschrijfmogelijkheden. 
Voor oudere kinderen biedt Qui Vive 
ook mogelijkheden voor proeflessen. 
Ook hiervoor kan je een mail sturen 
naar bovenstaand mailadres of naar 
proefles@quivive.nl.

Kennis maken met hockey voor 
de jongste jeugd bij Qui Vive

weken centraal. Er is eveneens een 
zaden ontdekhoek waarin kinderen 
de cyclus van zaad tot plant leren 
kennen. In de tuin wordt gewerkt 
met tuingereedschap. De kinderen 
vertellen waar iets voor bedoeld is en 
werken ook zelf in de moestuintjes. 
Hopelijk kan er straks met de oogst 
gekookt worden in de grote keuken 
van IKC Triade. Ook gaan de leer-
lingen ‘‘bonen meten’’. Hoeveel 
groeien ze elke week en hoe lang 
worden ze? Er wordt natuurlijk 
Engels aangeboden tijdens het 
thema. Vegetables met het boekje: 
Maisy grows a garden! De kleuter-
groepen zouden een bezoekje 
brengen aan een tuincentrum.
Wat wordt er verkocht in een tuin-
centrum? Wat voor werk doen de 
mensen die in een tuincentrum 
werken? Helaas laat corona dat nog 
niet toe op dit moment, maar de 
kleuters en de leerkrachten hopen 
dit later nog te kunnen doen. Vol 
plezier wordt er veel geleerd, zoals 
het voor jonge kleuters het beste 
werkt! 

Aalsmeer - Afgelopen weekend zijn 
de bevers op poepspeurtocht 
gegaan. Samen met leiding Noa 
hebben ze gezocht naar blikken met 
daarin ‘dierenpoep’  en een aanwij-
zing van het dier. Welke poep hoort 
bij welk dier? Nadat de poep was 
gelinkt aan een dier konden de 
bevers nog lekker even spelen in de 
hut. En als afsluiting deden ze poep-

tikkertje. Zou jij ook een keertje 
willen kijken bij de bevers? Dit kan 
als je tussen de 4,5 en 7 jaar bent. De 
bevers spelen elke zaterdag van 
10.30 tot 12.30 uur bij Scouting Wiol 
& Willem Barendsz. aan de Oude 
Spoordijk 26 in Aalsmeer. 
Kijk voor meer informatie op 
www.scoutingwwb.nl of stuur een 
mailtje naar info@scoutingwwb.nl.

kinderen in deze bijzondere tijd toch 
opgeven voor een zomerkamp van 
de Binding! Wil jij ook mee op kamp? 
Ga dan naar de website www.debin-
ding.nl en schrijf je in. In de voorbe-
reiding van de kampen zijn er korte 
lijnen met alle locaties om te zorgen 
dat deze geheel corona-proof zijn als 
de kampkinderen hier aan komen. 
Ook zijn er korte lijntjes met de 
busmaatschappijen om te zorgen dat 
iedereen veilig vervoerd kan worden. 
Daarnaast wordt de inventaris nog 
eens onder de spreekwoordelijke 
loep genomen om te kijken of ook 
deze corona-proof is en brainstormt 
de commissie met elkaar, en straks 
ook met de leiding, over toffe 
dagprogramma’s die op het kampter-
rein kunnen plaatsvinden. De richt-
lijnen van de RIVM worden uiteraard 
nauwlettend in de gaten gehouden.
Een paar weken geleden is ook de 
leukste en uitdagendste puzzel van 
het jaar gelegd: die van het samen-
stellen van de leidingteams. Inmid-
dels heeft de commissie iedereen die 
zich had opgegeven gesproken en 
het is ontzettend leuk om te horen 
hoe erg de leiding uitkijkt naar de 
kampen. De commissie is blij met alle 
mensen die zich in deze bijzondere 
tijd toch op hebben gegeven om als 
leiding mee te willen. Echt heel fijn! 
Vol vertrouwen gaat de Binding het 
kampseizoen tegemoet.

mulier (of blanco papier) en pen 
moeten de wandelaars dus zelf 
meenemen. De oplossingen mogen 
in de rode brievenbus van de boer-
derij aan het einde van de 
wandeling. 
Op zaterdag 3 april worden de prijs-
winnaars bekend gemaakt.
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“Laten we zuinig zijn op ons groen”.

BOB IN DE BOVENLANDEN

Aalsmeer - Na mijn vorige schrijfsel over ongewenste bomenkap kreeg ik 
veel reacties. Een aantal zet ik op papier. De rest plant ik in mijn hoofd.
Monique begon haar mail met: “Beste meneer Bovenlanden”, wat mij 
deed glimlachen. Ze schreef dat ze boos is op de vaak onnodige 
bomenkap en vindt de natuur juist heel belangrijk, zeker in de omgeving 
van Schiphol. “Hoe krijg je het besef bij mensen tussen de oren, dat 
bomen van levensbelang zijn? Ik weet het niet...” Veel mensen ergeren 
zich aan het feit dat er wel bomen worden terug geplant, maar dat deze 
dan zo klein zijn dat het minstens twintig jaar duurt voordat er weer een 
volwassen exemplaar staat. “Aalsmeer miskent de waarde van groen”, was 
een reactie die mij tot nadenken zette. Het verbaasde mij dat Aalsmeer 
zeer slecht scoort op de lijst van groenste gemeente. Aalsmeer als bloe-
mendorp en met zijn natuurgebieden zou juist heel goed moeten scoren! 
Petra is boos dat mensen alles denken te mogen doen, zelfs bomen 
kappen die op de monumentenlijst staan. Na aangifte van zo’n ‘misdrijf’ 
twee jaar terug, heeft ze nog niets gehoord van deze zaak.

Mooie reuzen
Een lieve reactie: “Ik reed vorige week over het bruggetje en schrok... die 
twee prachtige bomen... weg! Met mijn dochter haalde ik bij deze bomen 
ieder jaar de prachtigste kastanjes. Mijn herinneringen van vroeger 
kwamen boven. Ik huppelde tussen deze bomen door naar het landje aan 
de overkant waar het water van de duiker (inlaatsluis) ‘mijn’ moeras in 
stroomde. Die mooie reuzen, ze hadden moeten blijven staan. Niet ziek, 
niet kappen! Mijn hart huilt met je mee.” Bas heeft acht jaar geleden een 
handtekeningenactie gehouden voor een vleugelnoot die gekapt 
dreigde te worden. Door achterstallig onderhoud zou de boom niet meer 
te redden zijn. De actie van Bas heeft gelukkig vruchten afgeworpen. De 
boom siert nu nog altijd de straat. “Behoud en onderhoud onze bomen!” 
John: “Ondanks dat het slechts om een populier ging brak niet alleen de 
boom, maar ook een beetje mijn hart.”

Stichting De Bovenlanden
Schrijven over het werk van de stichting en de mooie belevenissen op de 
Poel is mijn passie, maar een kritische noot over het ‘bomen-gebeuren’ 
vond ik nu op zijn plaats!
Reacties aan ‘meneer Bovenlanden’? bob@bovenlanden.nl

Beste meneer Bovenlanden

Aalsmeer - Speelplaatsen die 
toegankelijk zijn voor iedereen, dus 
ook kinderen met een beperking. Dat 
is het doel van de Dorpsraad Kudel-
staart. Om dit doel kracht bij te 
zetten, zijn er rondom de Coperni-
cusstraat handtekeningen verzameld 
om de speelplaats op deze plek 
toegankelijk te maken. Maandag-

middag kwamen Dorpsraadvoor-
zitter Jaap Overbeek en Liesbeth Dun 
de handtekeningen overhandigen 
aan wethouder Wilma Alink. De 
dochter van Liesbeth, Lotte, zit in een 
rolstoel en haar vriendjes en vrien-
dinnetjes willen dat zij ook met hen 
mee kan spelen. De buurtkinderen 
hebben daarom handtekeningen 

Handtekeningen van kinderen 
voor toegankelijke speelplaats

Overhandiging handtekeningen aan wethouder Wilma Alink door Jaap Overbeek en 

Liesbeth Dun van de Dorpsraad Kudelstaart. 

opgehaald bij de omwonenden van 
de speelplaats aan de 
Copernicusstraat. 

Iedereen telt mee
Wethouder Alink: “Wat een geweldig 
initiatief! Ik vind het eigenlijk heel 
logisch dat speelplaatsen voor 
iedereen zijn, maar helaas wordt daar 
nog niet altijd rekening mee 
gehouden. Ik wil de kinderen 
bedanken dat zij hier aandacht voor 
vragen. In onze gemeente telt 
iedereen mee en zij begrijpen dat. 
We gaan hier mee aan de slag en 
zorgen dat bij iedere speelplaats die 
opgeknapt wordt gekeken wordt 
hoe we het leuk kunnen maken voor 
alle kinderen. Te beginnen bij de 
Copernicusstraat.”

Aanpassingen
De Dorpsraad heeft al eerder contact 
gehad met de projectleider die bezig 
is met de vernieuwing van verschil-
lende speelplaatsen in Kudelstaart. 
Inmiddels is de gemeente al van start 
gegaan met aanpassingen op straat-
niveau die deze speelplaatsen beter 
toegankelijk maken. Daarnaast wordt 
gekeken wat de mogelijkheden zijn 
voor meer inclusieve speeltoestellen.

Let op: Tweerichtingsverkeer in 
de J.C. Mensinglaan!

Let op: Tweerichtingsverkeer in de J.C. Mensinglaan.

Aalsmeer - De herinrichting van de 
Burgemeester Kasteleinweg is nu niet 
alleen bij de Dorpsstraat, maar ook bij 
de Ophelialaan in volle gang. Op de 
kruising is de tijdelijke rotonde 
weggehaald en wordt gewerkt aan 
de definitieve inrichting met rotonde. 
Fietsers en wandelaars kunnen hier 
nog oversteken, maar auto’s moeten 
omrijden. Gekozen is voor de Mensin-
glaan als omleidingsroute, maar dat 
hier nu tweerichtingsverkeer is inge-
steld van en naar de winkels, wordt 
regelmatig vergeten. Wie nu vanaf de 
Cyclamenstraat de Mensinglaan in wil 
rijden, moet dus nu zowel naar links 
als naar rechts kijken. Er heeft al een 
botsing plaatsgevonden tussen twee 
auto’s, gelukkig alleen blikschade en 
schrik, maar menigeen vreest dat dit 
niet de laatste aanrijding zal zijn. Er 
zijn na het ongeval wel extra gele 
borden geplaatst om verkeersdeelne-
mers te wijzen op de nieuwe situatie 
En let op: Er rijden hier ook fietsers, in 
twee richtingen. De Mensinglaan 
gaat nog in een ander ‘jasje’ gestoken 
worden voor de definitieve situatie, 
maar voorlopig nog niet. Volgens 
planning is de rotonde bij de Opheli-
alaan eind april klaar. Dan gaat ook 
de nieuwe weg open en kan er vanaf 
de Van Cleeffkade naar de Zwarteweg 
(via de fietsstraat op de Witteweg) en 
de Legmeerdijk gereden worden. Kijk 
voor meer informatie over de werk-
zaamheden op www.hovasz.nl.

De kruising bij de Ophelialaan. Wel open voor voetgangers en fietsers.

Aalsmeer - Op dinsdag 23 maart 
komen de commissies Ruimte & 
Economie en Maatschappij & Bestuur 
voor een gezamenlijke, digitale 
vergadering bijeen. De aanvang is 
20.00 uur en de vergadering is te 
volgen via de livestream op de 
website van de gemeente (www.aals-
meer.nl). Onder voorzitterschap van 
Dick Kuin wordt gesproken over het 
beleidsvoorstel fundamentele herzie-
ning toewijzing sociale huurwo-
ningen. Ook aan de orde komt de 
wijziging van de werkwijze van de 

gemeenteraad, de raadscommissies 
en het presidium. 

Sportcomplex Sportlaan
Op verzoek van Absoluut Aalsmeer 
en fractie Judith Keessen gaan de 
fracties deze avond in discussie over 
de aanleg van twee extra tennis-
banen bij het sportcomplex van All 
Out in de Sportlaan. Het merendeel 
van de bewoners van de Sportlaan is 
tegen de uitbreiding. Allen 
verwachten nog meer parkeerover-
last in hun straat (nu reeds wordt bij 

Gecombineerde vergadering 
commissies via livestream

grote evenementen in de straat 
geparkeerd) en de bewoners zijn van 
mening dat door de extra drukte de 
verkeersveiligheid in gevaar komt. 
Volgens de bewoners wordt er nu 
reeds vaak (te) hard gereden in ‘hun’ 
smalle Sportlaan. Verder wordt 
gevreesd voor extra geluidsoverlast 
en hinder door de baanverlichting.  
De argumenten van de bewoners 
zullen onderdeel zijn van de 
discussie. Vooralsnog is er geen 
besluitvorming door de gemeente-
raad voorzien. De gecombineerde 
commissie-vergadering wordt 
besloten met informatie over de regi-
onale samenwerking en het 
vragenkwartier. 

INGEZONDEN

Aalsmeer - Blij verrast was ik, toen ik de Nieuwe Meerbode van 11 maart 
uit de brievenbus haalde en de grote kop op de voorpagina las. “Extra 
maatregelen tegen vliegoverlast dankzij omwonenden!” Bij het lezen 
kwamen andere emoties naar boven: verbazing, teleurstelling, frustratie, 
boosheid, en nog een paar negatieve gevoelens. Op 28 september was er 
in onze Oude Veiling een bijeenkomst, door ‘minderhinderschiphol’ geor-
ganiseerd.  In de discussie werd niet toegestaan, het idee van minder 
vliegen in te brengen. Daarom zijn een flink aantal betrokkenen teleurge-
steld weggelopen uit de bijeenkomst. Toen ik vervolgens de website van 
‘minderhinderschiphol’ consulteerde, zag ik daar bijna allemaal maatre-
gelen en acties opstaan, die ik als vanzelfsprekend interpreteer, zoals: 
“Een continue verbetering”, passend bij elk ‘normaal’ bedrijf. Het voert hier 
te ver om op alle punten in te gaan en het heeft mijns inziens ook geen 
zin. Wat wel zin heeft is concrete normen stellen door de overheid (groot-
aandeelhouder van Schiphol en KLM) ten aanzien van geluid, vervuiling 
(onder andere ultrafijnstof, mogelijk ook benzeen, tolueen) en daaraan 
gekoppelde gezondheidsschade, etc. En die normen dan ook handhaven. 
De overheid heeft ten aanzien van de eventuele gezondheidsschade, een 
voorzorgplicht. Deze ontbreekt al vele jaren. Helaas is dit wederom, een 
geval van ‘Schiphollen’, zoals al jaren geleden door toenmalig minister 
Pieter Winsemius opgemerkt.  Van Dale zegt: “Schiphollen is steeds 
opnieuw afspraken maken met burgers, terwijl de overheid, die dit doet, 
van tevoren weet, dat ze die niet zal nakomen.” Als gevolg waarvan de 
burger de overheid niet meer vertrouwd. 
Piet Bon, pietbon@me.com

Wederom geval van ‘Schiphollen’
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COLUMN TRUUS OUDENDIJK

Aalsmeer - Als man en ik achter zo’n groepje tieners rijden, van die 
ginnegappende, slappe lachende paardenmeisjes, die over de weg 
zwieren alsof de wereld van hun is, zegt hij altijd: daar gaat de toekomst. 
En dan denk ik: ja, je hebt gelijk, daar moeten we het straks van hebben, 
van die leuke jonge meiden die veel gelachen hebben in hun leven, niet 
te beroerd zijn een stal uit te mesten en genoeg ruzie met hun moeder 
hebben gemaakt. Daar leer je namelijk van en het zorgt er voor dat je 
later niet naar de psychiater hoeft. Discussiëren en incasseren in combi-
natie met een positieve kijk op het leven en niet bang zijn dingen aan te 
pakken. Daar gaat het om. 
Omdat ik nog een beetje zwevend was heb ik de stemwijzer en zweef-
meter ingevuld, zinloze actie want er kwamen partijen uit op wie ik echt 
niet ging stemmen. Ook volgde ik alle uitzendingen over de verkiezingen, 
inclusief de debatten tussen de grote lijsttrekkers. Ik luisterde naar 
mannen, die elkaar van alles verweten en dacht: dit gaat helemaal 
nergens over. De vrouwen pakten het anders aan. Geen verhitte discussie, 
maar gewoon een gesprek waarin ze tegen elkaar zeiden: In grote lijnen 
heb je gelijk, maar op details zou ik het anders doen. Daar kon ik iets mee. 
Ik volgde nog een debat deze week. Op een ander niveau, maar absoluut 
een interessante discussie. Twee kleine vrouwen, 5 en 5 jaar. Kleindochter 
had uit school een vriendinnetje mee genomen en bij thuiskomst bood ik 
appelsap en cake aan. “Wat voor cake?”, vroeg het vriendinnetje. “Zelf 
gebakken”, prees ik hem aan. “Ik neem een klein stukje en zeg dan wel of 
ik nog meer wil.” Helaas werd de cake genadeloos afgekraakt en kreeg 
meteen het predicaat: “Niet lekker.” Kleindochter had er geen moeite mee, 
die nam dat stuk er nog wel bij. Vriendin hield het bij een paaseitje. 
Daarna was het tijd voor actie. Ze stormden naar boven en gooiden alles 
wat er aan knuffels en opblaasbeesten voorradig was de trap af. In no 
time zat ik midden in Artis. Kleinzoon (bijna 3) wees op een zebra en zei 
beduusd: “Maar die is toch van mij?” Ik had met hem te doen. “Misschien 
moeten jullie even aan hem vragen of je er mee mag spelen?”, opperde ik 
als discussieleider. Vriendin zette meteen het offensief in: “Mogen we 
jouw zebra gebruiken?” Kleinzoon, op zo’n direct benadering niet 
bedacht, herhaalde nog maar eens: “Is van mij”. Er werd geen woord 
verder aan vuil gemaakt, de zebra ging aan de kant. Toen was er een 
dilemma; wat gaan we doen? Kleindochter - een en al overlegorgaan -  
stelde een spelletje voor. “Geen “ zin”, was de reactie. Een volgend spel-
letje. Ook afgekeurd. “Nou doei”, zei kleindochter, “ik ga naar buiten”. Ik gaf 
haar in stilte gelijk, er is een grens aan diplomatie. “Maar dat is toch niet 
leuk voor mij”, protesteerde vriendin. “Ik ben het bezoek”. Daar had ze een 
punt. De meisjes vonden een compromis. Ze gaven een concert en ik 
mocht publiek zijn. Kleinzoon was allang afgehaakt, die genoot in zijn 
eentje van de glijbaan en de zandbak. Aan het eind van de middag en 
ettelijke discussies later, vond ik de dames genoeglijk samen onder een 
dekentje op de bank. Roerend eens. U begrijpt het al. Ik heb op een 
vrouw gestemd. 

Debat

Aalsmeer – De nieuwe rotonde op 
de kruising Burgemeester Hoffschol-

teweg met de Burgemeester Kaste-
leinweg is geopend. Na een periode 

Rotonde bij de Burgemeester 
Hoffscholteweg is open!

Toegang bij de rotonde naar de Burgemeester Hoffscholteweg.

De nieuwe bushalte op de Kasteleinweg nabij de Van Cleeffkade/Oosteinderweg.

van twee maanden kunnen de eerste 
auto’s en fietsers sinds woensdag 10 
maart gebruik maken van de nieuwe 
rotonde.

Bestemmingsverkeer
De rotonde is vooralsnog alleen te 
toegankelijk voor bestemmingsver-
keer (bewoners en bezoekers van de 
appartementen en woningen in de 
wijk naast de Burgemeester Hoff-
scholteweg) van en naar de Oostein-
derweg en de Van Cleeffkade. 
Het wegdeel tussen de nieuwe 
rotonde en de nog aan te leggen 
rotonde bij de Ophelialaan is afge-
sloten voor verkeer. Als de werk-
zaamheden aan de rotonde Ophelia-
laan half april zijn afgerond zal ook 
dit deel open gaan voor verkeer.

Tweede van de zes
De rotonde Burgemeester Hoffschol-
teweg is de tweede van de zes 
nieuwe rotondes die op de Burge-
meester Kasteleinweg aangelegd 
worden. Bij vijf rotondes, waaronder 
het ‘rondje’ bij de Burgemeester Hoff-
scholteweg, rijdt de bus recht door 
de rotonde heen. De rotonde is 
onderdeel van het project Hovasz 
(Hoogwaardig openbaar vervoerver-
binding Aalsmeer – Schiphol) en is 
één van de schakels in het regionale 
HOV-netwerk. Naast de busbaan 
worden de Burgemeester Kaste-
leinweg in Aalsmeer, de N196 in 
Haarlemmermeer en de Koninging 
Maximalaan in Uithoorn, inclusief de 
fietspaden, opnieuw ingericht als 
een tweebaansweg voor lokaal 
bestemmingsverkeer.

Boom om bij Wellant College

“Er worden in Aalsmeer al zoveel bomen gekapt, maar als ze nu ook nog omwaaien 

blijft er niks meer over”, aldus maker van de foto Jan Kwak

Aalsmeer – Storm Evert heeft afge-
lopen donderdag 11 maart voor flinke 
overlast en schade gezorgd. In Aals-
meer is de Brandweer drie keer in actie 
gekomen voor aan de storm gerela-
teerde incidenten. Zo dreigde er een 
boom om te vallen op een woon-
wagen, waren dakpannen van 
woningen gewaaid en wist de wind 
een aantal golfplaten van een 
schuurtje te trekken. Verder zijn her en 
der in de gemeente diverse takken van 
bomen gewaaid. Op de hoek Mendel-
straat met de J.P. Thijsselaan was een 
boom in de tuin van het Wellantcol-
lege niet bestand tegen de storm en 
ging om. Er is gelukkig geen schade 
aan het schoolgebouw. De boom had 
alle ruimte om horizontaal te vallen. 
Ook vrijdag en zaterdag waaide het 
hard, maar de wind bereikte niet zoals 
tijdens de storm donderdag snelheden 
van 110 kilometer per uur.

Regio - De provincie Noord-Holland 
wil dat leegstaande winkels in 
centrumgebieden vaker worden 
omgebouwd tot woningen. Uit 
onderzoek blijkt dat het nu al moge-
lijk is om 9.000 tot 10.000 woningen 
te realiseren door transformatie van 
leegstaand winkelvastgoed. Met een 
verdere toename van de leegstand 
door corona groeit de potentie voor 
wonen in centra naar circa 21.000 tot 
27.000 woningen.

Impact corona
Noord-Hollandse winkelgebieden 
kampen met toenemende structu-

rele leegstand. Deze ontwikkeling 
was al gaande door een verschuiving 
naar online winkelen en wordt nu 
versneld door de impact van het 
coronavirus. Er staat ruim 400.000 
vierkante meter winkelvastgoed 
leeg, waarvan ruim 125.000 vierkante 
meter in aanmerking komt voor 
transformatie.

Compact en toekomstbestendig
Ilse Zaal, gedeputeerde economie: 
“Het toekomstperspectief voor 
detailhandel in veel winkelgebieden 
is niet rooskleurig. Daardoor komt de 
leefbaarheid van steden en kernen 

op den duur onder druk te staan. We 
willen met gemeenten hun centrum-
gebieden divers, compact én 
toekomstbestendig maken. Vooral 
aan de randen van de winkelge-
bieden en in de straten daaromheen 
zien wij kansen om panden geschikt 
te maken als woning.” 

Meer mogelijk
Cees Loggen, gedeputeerde wonen: 
“De komende 10 jaar zijn in Noord-
Holland ruim 130.000 woningen 
nodig. Winkeltransformatie kan een 
grote bijdrage leveren aan het reali-
seren van die nieuwe woningen. Het 

Ombouw lege winkels maakt meer 
dan 20.000 woningen mogelijk

tempo van huidige winkeltransfor-
matie ligt laag en het aantal plannen 
is beperkt. Het onderzoek dat wij 
hebben laten doen laat zien dat er in 
veel gemeenten meer mogelijk is. De 
komende jaren willen wij gemeenten 
stimuleren en ondersteunen bij het 
realiseren van kansrijke projecten.”

Inventarisatie
De provincie Noord-Holland heeft 
een inventarisatie laten maken van 
de kansen die er zijn in winkelge-
bieden. Uit dit onderzoek blijkt dat 
het nu al mogelijk zou zijn om 9.000 
tot 10.000 woningen te realiseren 
door transformatie van leegstaand 
winkelvastgoed. Het gaat dan hoofd-
zakelijk om herontwikkeling van 
winkelpanden om wonen te reali-
seren of sloop/nieuwbouw van 
incourant vastgoed. 

De grootste woningaantallen zijn 
mogelijk in middelgrote centra en 
binnensteden. Transformatie in de 
kleinere kernen kan juist de leefbaar-
heid versterken. Met een verdere 
toename van de leegstand groeit de 
potentie voor wonen in centra naar 
circa 21.000 tot 27.000 woningen.

Aanpak
De provincie gaat samen met 
gemeenten verder onderzoeken 
welke projecten grote kans van 
slagen hebben en welke bestaande 
subsidieregelingen daarvoor ingezet 
kunnen worden. Daarnaast komt er 
een meerjarige aanpak voor het 
uitvoeren van pilots en het realiseren 
van kansrijke projecten. 
Het onderzoeksrapport van de 
provincie is te vinden op 
www.noord-holland.nl
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COVID-19 
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Tandartsenpraktijk Aalsmeer
Zijdstraat 32 a-b • T.o. de molen! (molenplein)

WWW.TPAALSMEER.NL  •  INFO@TPAALSMEER.NL

Wat deze praktijk zo bijzonder maakt ten opzichte van andere 
tandartspraktijken is, dat ze door de extra ruimte meer tandheelkundige 
mogelijkheden aan patiënten kunnen aanbieden. Zo is er meer aandacht 
voor kinderen, ouderen en angstige patiënten en/of patiënten die graag 
cosmetische veranderingen zouden willen ondergaan.

Ons tandheelkundig team van vertrouwde en ervaren medewerkers 
bestaat uit tandartsen, mondhygiënisten preventie/tandartsassistenten en 
sinds kort ook een implantoloog. 

Iedere dinsdag en donderdag tussen 08.30 tot 10.30 uur en 13.30 uur tot 
15.30 uur hebben we inloopuren waar u vragen kunt stellen en/of u direct 
kunt inschrijven!

De mogelijkheid om u online in te schrijven en de mogelijkheid om 
direct een controle afspraak te maken bij de tandarts, mondhygiënist en/of 
implantoloog maakt deze patiëntvriendelijke praktijk compleet. 

Voor eventuele vragen en/of afspraken kunt u ons bellen 
op het nummer: 0297-303355

Tandartsenpraktijk Aalsmeer is 
een nieuwe moderne praktijk met 
3 behandelkamers in het Centrum 
van Aalsmeer. Tegenover de molen. 
(molenplein)

NIEUWE PATIËNTEN 
ZIJN VAN HARTE WELKOM!!!

U KUNT VERDER MET HERSENLETSEL
Een beroerte, ongeluk, hartstilstand of (hersen)ziekte kan leiden tot blijvend 
hersenletsel. Lukt het na revalidatie niet om het leven weer op te pakken? 
Bent u bijvoorbeeld vaak moe, vergeetachtig, snel boos of kunt u zich moeilijk 
concentreren? Met het behandel programma Hersenz leert u beter omgaan 
met de ingrijpende gevolgen van niet–aangeboren hersenletsel (NAH). 

HERSENZ DENKT VANUIT MOGELIJKHEDEN

U leert bij het behandelprogramma Hersenz 

omgaan met uw veranderde leven, energie-

verdeling, geheugen, concentratie en planning. 

Ook kan er sprake zijn van moeite met  

com municatie, zoals bij afasie. Daarnaast is  

er veel aandacht voor beweging. We kijken 

naar uw mogelijk heden en wat u met tips 

en training kunt verbeteren. De behandeling 

bieden we in groepen van 6 deel nemers in 

combinatie met indi viduele behandeling.

ONLINE INFORMATIEBIJEENKOMSTEN

Wilt u meer weten over de behandeling van 

Hersenz? Voor cliënten, mantelzorgers en 

naasten organiseert Hersenz regelmatig (on-

line) informatiebijeenkomsten. U krijgt uitleg 

over het behandelprogramma van Hersenz 

en de verschillende bouwstenen die er zijn. 

Een behandelaar geeft uitleg over het pro-

gramma en een ervaringsdeskundige vertelt 

in een korte presentatie wat de behandeling 

voor zijn of haar leven heeft betekend. Er is 

ruimte voor vragen en uitleg. De online sessie 

duurt een uur. U kunt zich aanmelden via  

www.hersenz.nl/bezoek-een-van-onze- 

informatiebijeenkomsten

 

MEER WETEN?

Het behandelprogramma van Hersenz wordt  

aangeboden door diverse zorg organi saties,  

verspreid over het land. In de regio 

Noord-Holland is Heliomare de aanbieder 

van het behandelprogamma Hersenz.

www.heliomare.nl | hersenz@heliomare.nl | 

(088) 920 89 99

Aanbieder  
Behandelprogramma

‘Hersenz heeft me 

geholpen mijn  

leven weer op  

te pakken’  

Raoel Abdoel

Ben jij echt of nep?

Marnie Krom • Mindcoach
Beverwijk
www.minddrops.nl

over de auteur

Marnie Krom 

en voelen. We zijn allemaal verantwoor-
delijk voor onze eigen ontwikkeling en 
beweging die daaruit voort komt. 

De kern van onze authenticiteit is het lef 
hebben om niet perfect te hoeven zijn. 
Door ons kwetsbaar op te stellen en onze 
grenzen durven aan te geven. Denk daar 
maar eens over na. Geniet van je dag en 
maak er geen appelmoes van.

Ken jij mensen in je omgeving die nep zijn? 
Die zich anders of zelfs mooier voordoen 
dan dat ze zijn? De maandag is alweer 
gestart. 

Wat is jouw uitzicht vandaag? 
Probeer eens om niet, appelen met peren 
te vergelijken. Iedere appel heeft zijn eigen 
authenticiteit. Net zoals wij mensen. 

Wat is authenticiteit? 
Wat is authentiek zijn? Authentiek zijn is, 
oorspronkelijk zijn. Je eigenheid laten zien. 
De echtheid van jouw als persoon. Geloof-
waardig naar jezelf. Iemand die authentiek 
is maakt keuzes op eigen behoeftes. 
Je niet anders voordoen dan dat je bent. 
Je oorspronkelijkheid laten zien zonder 
aangepast gedrag. Gedrag dat totaal niet 
strookt met je oorsprong, is niet authen-
tiek. De meeste jonge kinderen zijn nog 
authentiek in hun jonge vrije persoontje. 
Vrij van aangepast gedrag. 

Naarmate we ouder worden lijkt dit steeds 
minder zuiver te worden. Steeds meer 
mensen passen zich zo aan, aan de omge-
ving, dat zij zichzelf zijn kwijtgeraakt. Dit 
in voorkomen, uitstraling, communicatie, 
spraak, lach en houding. We willen ons 
misschien wel mooier, beter en knap-
per voordoen dan dat we denken dat 
we daadwerkelijk zijn. Dit vaak door een 
bepaalde onzekerheid die wij ons hebben 
eigen gemaakt. We zijn vooral authentiek 
door wat we zeggen of doen. En dat dit 
geheel overeenstemt met wat we denken 

HELIOMARE

Leren omgaan met 
hersenletsel 

Martijn Dekker en Dennis Kruithof liepen beiden door een verkeersongeval hersenletsel 
op. Dagelijks ondervinden zij de blijvende gevolgen daarvan, zoals verminderde 
concentratie, vermoeidheid en snelle overprikkeling. Hoe gaan ze daarmee om?

Martijn: ‘Aan het ongeluk 12 jaar geleden 
hield ik ook een dwarslaesie over. Aan het 
leven in een rolstoel was ik snel gewend, 
maar het duurde minstens zeven jaar om 
te accepteren dat mijn oude ‘ik’ nooit 
meer zou terugkomen. Want dat is wat 
hersenletsel met je doet. Door de blijvende 
veranderingen wordt je nooit meer wie 
je daarvoor was. Mijn ‘korte lontje’ als 
ik overprikkeld raakte, bleef mij nog wel 
parten spelen. Ik heb inmiddels geleerd 
de signalen die daaraan vooraf gaan te 
herkennen, zodat ik niet meer ontplof.’

Dennis liep twee jaar geleden hersenletsel 
op toen hij inreed op een stilstaande 
vrachtwagen. Hij herkent veel in 
Martijns verhaal. Hij leerde Martijn 
kennen in Krommenie, waar Martijn het 
behandelprogramma Hersenz afrondde, 
dat hijzelf net begon. ‘Lichamelijk hield 
ik niets aan het ongeluk over, maar die 
aanrijding veranderde mijn leven wel in één 
klap. De minste inspanning zorgt voor een 
enorme vermoeidheid. Ik ben gedwongen 
mijn bezigheden te doseren en rust te 
nemen, wat niet meevalt als zelfstandig 
ondernemer. Ik deed alles altijd in de 
hoogste versnelling. Nu leer ik hoe ik mijn 
leven omschakel naar de 2e versnelling.’ 

Martijn en Dennis zijn het met elkaar eens. 
‘Je kunt met hersenletsel leren leven en 
dat is dubbel en dwars de moeite waard!’ 
Meer informatie vind je op www.hersenz.nl.   



PSYCHE

Mindfulness als wapen 
tegen coronastress

Het grote aantal besmettingen met COVID-19 legt een ongekend zware druk op de zorg-
sector. Al vele maanden moeten zorgverleners in de ziekenhuizen alle zeilen bijzetten om de 
constante stroom aan nieuwe patiënten te kunnen verwerken. De reguliere ziekenhuiszorg 
werd deels afgeschaald en verloven werden ingetrokken om de situatie het hoofd te kunnen 
bieden. Hoe ga je als zorgmedewerker om met die constante hoge druk? Het Nijmeegse 
Radboud UMC verricht onderzoek naar het e�ect dat mindfulness hee� op het verminderen 
van psychische klachten en de mate van veerkracht en welbevinden. Brenda Calis uit Castri-
cum, medewerkster van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk, neemt deel aan dit onder-
zoek. Op een doorsnee werkdag ziet ze veertig tot zestig patiënten, voor wie ze een elektro-
cardiogram (ECG) maakt, in de volksmond ook wel bekend als hartfilmpje. Ze ervaart dagelijks 
de angst die patiënten soms hebben om besmet te raken met COVID-19.

Mindfulness kan klachten van angst, span-
ning, slapeloosheid en somberheid vermin-
deren of voorkomen. Met het onderzoek 
willen de onderzoekers van het Radboud 
UMC inzicht krijgen in het e�ect van twee 
verschillende aanbiedingsvormen van mind-
fulness. Hiervoor is een onderzoekstraject 
van zeven maanden uitgestippeld. De deel-
nemers krijgen via video’s een training die ze 
zelfstandig volgen. Het gaat onder meer om 
oefeningen op het gebied van mindfulness, 
gegeven door ervaren trainers. ,,Hiermee 
hopen we bij te dragen aan het welzijn van 
medewerkers en de kennis om medewer-
kers zo optimaal mogelijk te kunnen onder-
steunen in dit soort acute situaties’’, aldus de 
onderzoekers. Brenda Calis, gepassioneerd 
hardloopster, trainend onder leiding van Tom 
Metselaar bij AV Lycurgus, vertelt: ,,Mijn 
teamleider in het Rode Kruis Ziekenhuis 
attendeerde me op de mogelijkheid om deel 
te nemen aan dit onderzoek. Vanuit de sport 
ben ik al vertrouwd met mediteren en mind-
fulness. Ik ben me wel altijd goed bewust van 
hoe mijn lichaam dagelijks voelt. Voor deel-
name aan het onderzoek moest ik eerst een 
vragenlijst invullen. Ik wist niet zeker of ik wel 
in aanmerking kwam, maar ik ben dus toege-
laten.’’ Hoe gaat Brenda zelf om met het 

werken onder hoge druk in een ziekenhuis? 
,,Ik behoor niet tot de groep die al gevacci-
neerd is, maar ik zie wel veel mensen op een 
dag, dus ik ben me goed bewust van de risi-
co’s. Ik merk dat anderen daar ook scherp op 
zijn. In de familie vragen ze bijvoorbeeld wel 
eens hoeveel mensen ik die dag gezien heb. 
We doen er natuurlijk op het werk alles aan 
om besmetting te voorkomen, door extra 
schoon te maken tussendoor. Toch gee� 
het idee dat mijn eigen opa en oma nu hun 
eerste vaccinatie hebben gehad mij wel een 
goed gevoel. Dat gee� toch wat meer rust. 
Juist omdat ik in de ECG-kamer werk, heb 
ik de laatste tijd wat meer afstand tot ze 
gehouden. Ik merk dat er ook op de werk-
vloer wat meer rust komt, nu er steeds meer 
mensen om ons heen gevaccineerd zijn.’’ 
Over zeven maanden zal de uitslag van het 
onderzoek bekend worden. Brenda hoopt dat 
de resultaten positief zullen zijn en dat mind-
fulness voortaan wellicht vanuit de werk-
gevers of zorgverzekeraars kan worden 
vergoed. Voor iedereen die zelf negatieve 
gevoelens door de coronacrisis ervaart, hee� 
ze wel wat tips: ,,Pak je momenten van rust, 
bijvoorbeeld door te gaan wandelen. En praat 
over je gevoelens met de mensen die dicht-
bij je staan.’’
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Vaccineren tegen COVID-19, hoe zit dat precies?
MEDISCH

De strijd tegen het COVID-19-virus is 
misschien wel de grootste uitdaging van 
deze eeuw. Een strijd die veel inspan-
ning vergt, maar ook veel tongen losmaakt. 
Vaccineren wordt door velen beschouwd als 
de meest kansrijke stap om het virus te over-
winnen. Tegelijk zijn veel mensen bezorgd 
over de zorgvuldigheid van dit proces, omdat 
het traject nogal gehaast lijkt te zijn afge-
legd. Bovendien wordt door complotden-
kers valse informatie verspreid, waardoor 
veel mensen niet meer precies weten wat 
ze moeten geloven. De belangrijkste vraag 
bij dit alles is of de vaccins ons inderdaad uit 
deze coronacrisis gaan helpen.

Hoe kunnen vaccins zo snel ontwikkeld zijn?
Gewoonlijk duurde het jaren voordat tegen 
ziektes een werkend vaccin beschikbaar 
was dat voldoende getest was en door alle 
keuringen kwam. Hoe kan het dan dat we nu 
binnen een jaar na de eerste Nederlandse 
besmetting al meer dan een miljoen prikken 
hebben gezet? Het antwoord op die vraag is 
tweeledig. Op de eerste plaats is de medische 
wetenschap anno 2021 een stuk verder dan 
bij de ontwikkeling van eerdere vaccins. Van 
die extra kennis profiteren de onderzoekers 
nu volop. Dit stelt ze in staat om sneller te 
kunnen schakelen dan voorheen. Daar komt 
bij dat er voor het ontwikkelen van vaccins 
tegen COVID-19 veel meer geld beschik-
baar is. Het werk in de laboratoria is kost-
baar, omdat het veel tijd kost en er door veel 
mensen aan gewerkt wordt. Vaak gebeurde 
het in het verleden dat onderzoeksprojecten 
stilgelegd moesten worden omdat er geen 
budget meer was. Aangezien nu wereld-
wijd door veel overheden miljarden werden 
uitgetrokken voor het ontwikkelen van een 
werkend vaccin tegen COVID-19 hoefde het 
ontwikkelproces niet stilgelegd te worden, 
waardoor een flinke tijdwinst werd behaald.

Is haastige spoed in dit geval wel goed?
Ondanks het feit dat de nu beschikbare 
vaccins in recordtijd ontwikkeld zijn, kan 
toch worden gesteld dat er veilig is gewerkt. 
De ontwikkelaars moeten zich aan zeer 
hoge veiligheidseisen houden en voor-
dat de vaccins werden goedgekeurd, waren 
ze al op duizenden mensen getest. Daarbij 
werd nauwkeurig bijgehouden welke even-
tuele bijwerkingen er waren en in hoeverre 

het vaccin daadwerkelijk afrekende met 
COVID-19. Dat laatste wordt uitgedrukt in 
een percentage. Dat percentage gee� aan 
in welke mate het vaccin bescherming biedt. 
Voor de vaccins van de fabrikanten BioN-
Tech/Pfizer en Moderna geldt dat ze een 
e�ectiviteit van meer dan 90% hebben. Het 
vaccin van AstraZeneca is 60-80% e�ectief. 
(Bron: RIVM) Belangrijk om hierbij te bese�en 
is dat de onderzoekers alle symptomen van 
het coronavirus hebben meegewogen, dus 
ook de milde klachten zoals neusverkoudheid 
en hoesten. Ook het vaccin van AstraZeneca 
is goed in staat om mensen te beschermen 
tegen de ernstige symptomen van COVID-
19 en zorgt er dus voor dat minder mensen in 
het ziekenhuis belanden.

Moeten we deze pandemie wel serieus 
nemen?
Een veel gestelde vraag gaat over de ernst 
van de COVID-19-pandemie. Er zijn mensen 
die menen dat de overheden de maatregelen 
zwaar overdrijven en dat het coronavirus in 
feite niet veel meer is dan een zware variant 
van de griep. Groeperingen als Viruswaar-
heid menen dat de ster�ecijfers de gekozen 
aanpak niet rechtvaardigen. Zij gaan daar-
bij echter voorbij aan het feit dat de zieken-
huizen overvol liggen met coronapatiënten 
en dat het ster�ecijfer zonder het nemen van 
die maatregelen veel hoger zou liggen. Juist 
door afstand van elkaar te houden, beperken 
we de verspreiding van het virus en zorgen 
we ervoor dat de ziekenhuizen niet nog voller 
komen te liggen. Hiermee voorkomen we 
dat de zorg overbelast wordt en mensen met 
andere aandoeningen niet meer tijdig kunnen 
worden geholpen. Dat de gekozen maatre-
gelen een zware wissel trekken op velen, zal 
niemand ontkennen. Hoe beter we ons echter 
aan deze maatregelen houden, hoe eerder ze 
weer kunnen worden opgeheven. Juist nu we 
in de fase zijn beland waarin licht gloort aan 
het einde van de tunnel, is het belangrijk om 
nog even vol te houden.

Hoe werken de vaccins eigenlijk?
De vaccins bevatten een molecuul dat het 
genetische materiaal van het coronavirus 
bevat. Wanneer onze lichaamscellen gecon-
fronteerd worden met het virus, nemen 
ze dat molecuul op en gaan ze als reactie 
hetzelfde type eiwit aanmaken dat zich ook 

in het virus bevindt. In feite wordt zo dus een 
besmetting met COVID-19 gesimuleerd. Ons 
eigen afweersysteem reageert daarop door 
antisto�en aan te maken. Je zou dus eigen-
lijk kunnen stellen dat het vaccin ons afweer-
systeem traint, want bij een volgende aanval 
weet het precies wat er moet gebeuren. We 
zijn daardoor dus goed voorbereid op de 
situatie die zich voordoet als we daadwer-
kelijk met het echte virus besmet worden. 
Deze werkwijze is anders dan bij traditio-
nele vaccins. Die bevatten doorgaans een 
verzwakte versie van het virus, maar daar-
van is nu dus geen sprake. De grootste uitda-
ging voor de wetenschappers lag niet in het 
bedenken van dit proces of het vinden van 
de juiste sto�en, maar in het creëren van een 
minuscuul laagje rond het broze molecuul. 
Dat laagje moet ervoor zorgen dat het mole-
cuul ongeschonden in onze lichaamscellen 
terecht komt. Het wordt vervolgens in ons 
lichaam afgebroken, zodat het molecuul zijn 
werk kan doen.
Hoe zit het met de bijwerkingen?
Vrijwel elk vaccin kent bijwerkingen, zoals 
ook medicijnen vaak bijwerkingen hebben. 
Ieder mens is anders en zal dus ook anders 
op bepaalde sto�en reageren. Hiervoor is 
veel onderzoek op de lange termijn nodig. 
Duizenden proefpersonen hebben het 
vaccin gekregen voordat het o�cieel werd 
gekeurd. Zo konden de ontwikkelaars nauw-
keurig vaststellen welke bijwerkingen de 
vaccins hebben. Veel mensen rapporteer-
den pijn op de plek van de inenting of lichte 
spierpijn elders in het lichaam. Ook hebben 
mensen soms last van hoofdpijn. Dergelijke 
bijwerkingen kennen we ook van het griep-
virus en gaan over het algemeen na een 
paar dagen weer voorbij. Of er op de langere 
termijn sprake zal zijn van andere bijwer-
kingen, valt niet uit te sluiten, maar is niet 
heel waarschijnlijk. Van eerdere vaccins zijn 
deze bijwerkingen niet bekend. Onderzoe-
kers menen dan ook dat de mogelijke inci-
dentele bijwerkingen op de langere termijn te 
verwaarlozen zijn ten opzichte van de voor-
delen die de vaccins bieden in de bescher-
ming tegen COVID-19.

Wordt vaccinatie ons niet opgedrongen?
Dit is een lastige vraag, omdat je hier te 
maken hebt met ethische dilemma’s. In prin-
cipe is het een vrijwillige keuze om je wel of 

niet te laten vaccineren. De volgende vraag 
is dan echter of mensen bepaalde privile-
ges moeten krijgen zodra ze gevaccineerd 
zijn. Wanneer men er bijvoorbeeld voor zou 
kiezen om evenementen alleen toeganke-
lijk te maken voor mensen die gevaccineerd 
zijn, dwing je daarmee mensen steeds meer 
tot vaccineren. Voorstanders van vaccine-
ren zullen dit nauwelijks bezwaarlijk vinden, 
tegenstanders zullen het verwerpen. Derge-
lijke discussies zijn lastig te beslechten. 
Goede voorlichting over het vaccineren kan 
een positieve bijdrage leveren aan het maken 
van dergelijke afwegingen.

Zijn er al resultaten bekend?
Ja, die zijn er. In Israël ging men zeer voort-
varend te werk met het vaccineren. Inmid-
dels is duidelijk dat mensen die de vereiste 
twee vaccinaties met het BioNTech/Pfizer-
vaccin hadden ontvangen nauwelijks nog 
ziek werden. Van alle mensen die het betre� 
kreeg in de week na de tweede prik nog maar 
0,1 procent de verschijnselen die passen bij 
COVID-19. Bovendien betrof het bij verre-
weg de meeste van deze mensen slechts 
lichte verschijnselen. Ook in eigen land 
worden inmiddels de eerste positieve resul-
taten gerapporteerd. Zo blijkt dat het aantal 
nieuwe coronabesmettingen in verpleeghui-
zen substantieel is gedaald sinds het vacci-
neren daar van start is gegaan. Het door-
zetten van die sterke daling duidt er volgens 
het RIVM op dat het vaccineren daadwerke-
lijk het gewenste resultaat bereikt. In decem-
ber lag het aantal nieuwe besmettingen in 
verpleeghuizen dagelijks boven de vierhon-
derd, halverwege februari was dat gedaald 
tot onder de negentig.

Tijdelijke stop met AstraZeneca
Op 14 maart besloot de regering om tijdelijk 
te stoppen met het gebruik van het virus van 
AstraZeneca. Vanuit Scandinavië kwamen 
berichten over complicaties, waarbij niet 
geheel duidelijk is of die rechtstreeks verband 
houden met het toedienen van dit vaccin. 
Bij enkele mensen ontstonden bloedstolsels, 
volgens de fabrikant is er geen signaal dat 
die door het vaccin veroorzaakt zouden zijn. 
In afwachting van nader onderzoek beslo-
ten diverse landen in de afgelopen week om 
tijdelijk het vaccin van deze leverancier niet 
te gebruiken.



sh ia t su  & acupunc tuu r
SAN BAO PRAKTIJK

  Wordt (deels) door de meeste 
zorgverzekeraars vergoed.

Shiatsu therapie en acupunctuur zijn effectieve 
behandelingen voor alle pijnklachten, stress, burn-out, 

overgangsklachten, vermoeidheid, menstruatieproblemen, 
slapeloosheid, darmklachten, emotionele instabiliteit, 

ademhalingsproblemen en klachten na Corona. 
Shiatsu en acupunctuur versterken uw weerstand en 

geven uw lichaam een echte oppepper!

Kijk voor meer informatie: 
www.sanbaopraktijk.nl  

of bel 06-15280701

Lid van beroepsvereniging NWP

Collectie
De nieuwe collectie zomerlingerie en badmo-
de is voor een groot gedeelte binnen. Prach-
tige diepe kleuren maar ook zonnige pastel-
tinten domineren de winkels. Er is veel mode 
en we merken dat de klanten hier ook echt 
zin in hebben. Een keer iets anders, een bh 
waar je blij van wordt, is wat we veel horen 
de afgelopen weken. Gelukkig is er ruim in-
gekocht, de leveranciers hebben veel minder 
voorraden dan anders dus bij bestellen uit 
de modische collecties is moeilijk. Naast de 
kleurtjes is het aanbod in basic kleuren ook 
goed aanwezig. Van cup AA t/m M  zijn er 
bh’s en ook met een smalle en bredere om-
vang kun je terecht voor de leukste items.  

Afspraak
Een afspraak maken kan eenvoudig per tele-

foon of via de website onder het kopje meer 
informatie. Bij van der Schilden Lingerie me-
ten we al jaren borstprotheses aan, hiervoor 
zijn we SEMH gecertificeerd. Je wordt altijd 
geholpen door een gediplomeerde mamma-
care-adviseuse. Wanneer je een afspraak wil 
maken voor een nieuwe prothese willen we je 
vragen even te bellen of te mailen. 

Graag tot ziens, wij hebben zin om onze col-
lecties aan je te laten zien!

Van der Schilden Lingerie
Raadhuisplein 10 - Aalsmeer
Tel: 0297-327253
Whatsapp: 06-83250222
www.facebook.com/vanderschilden  
www.instagram.com/vdschildenlingerie 

‘Shiatsu is een oosterse behandelwijze waarbij met 
lichte druk op het lichaam blokkades of stagnaties in 
energiebanen worden opgelost. Drukpunten zitten niet 
altijd op de pijnlijke plek zelf. Het kan zijn, bijvoorbeeld 
bij hoofdpijn, dat alleen de benen worden behandeld.’ 
Dit geldt voor lichamelijke klachten, maar zeker ook op 
mentaal vlak kan Petra helpen. Door het ophe�en van 
de blokkades kunnen klachten een stuk minder wor-
den, waardoor er een significante verbetering is in de 
kwaliteit van het leven. Ellens energie is voelbaar als zij 
vertelt: ‘Ik kan weer sporten, ik slaap beter en zit veel 
beter in mijn vel. Als ik nu toch weer een keer last heb 
dan kan ik er veel beter naar handelen en zit ik niet 
meteen in de put. Ik voel me weerbaarder, sterker en 
ontspannen. Een wereld van verschil! Shiatsu therapie 
en acupunctuur worden grotendeels vergoed door de 
zorgverzekeraar mits je een aanvullend pakket hebt. 
Meer weten of een afspraak maken? Sanbaopraktijk.nl

VAN DER SCHILDEN LINGERIE

Bij Van der Schilden Lingerie denken we graag in mogelijkheden en kansen! Nu de winkels op af-
spraak open zijn en de zomerse collecties in de winkels hangen, ervaren we weer volop hoe mooi 
ons vak is. Klanten adviseren, meedenken en prikkelen kan op deze manier nog beter dan anders 
omdat de klanten verdeeld over de dag komen. 

Ellen Bakker een jonge vrouw van begin dertig kon jarenlang haar werk niet meer naar behoren 
doen. ‘Ik had meer dan acht jaar veel klachten; pijn in mijn heup, nek, schouders en pols. Ik ben 
hiervoor naar diverse artsen en specialisten geweest. Helaas zonder resultaat. Maar Petra van 
der Knaap van San Bao Praktijk hee�, met shiatsu en acupunctuur, mij van mijn klachten afgehol-
pen en nu kan ik weer met een computermuis werken.’

De service en aandacht was 
nog nooit zo exclusief!

SAN BAO PRAKTIJK

Kwaliteit van leven verbeterd 
dankzij shiatsu

MEDISCH

We hebben elke nacht voldoende slaap 
nodig om ons lichaam in goede conditie te 
houden. Wanneer we gedurende de nacht niet 
voldoende tot rust komen, lopen we het risico 
op het ontwikkelen van allerlei gezondheids-
klachten. Maar lang niet voor iedereen is goed 
slapen vanzelfsprekend. Veel mensen hebben 
regelmatig last van slapeloosheid en bij één op 
de tien mensen is zelfs sprake van een chro-
nisch gebrek aan slaap. Wat kun je er zelf aan 
doen om een goede nachtrust te bevorderen?

1.  Zorg voor regelmaat in je leven. Opstaan 
op een vaste tijd en naar bed gaan op een 
vaste tijd resulteert in een goed ritme, 
waardoor je gemakkelijker in slaap zult 
komen. Let er daarbij ook dat je geen tele-
foon of televisie aan hebt staan in de slaap-
kamer, want dat hee� een negatieve 
invloed op je slaapritme. Ook is het slim 
om je lichaam alvast een beetje te helpen, 
door bijvoorbeeld rond 22.00 uur de lichten 
alvast enigszins te dimmen.

2.   Beweeg overdag voldoende. Wanneer je 
overdag goed beweegt, zul je ’s avonds 
beter in slaap vallen. Het meest geschikte 
moment om te gaan sporten is aan het 
einde van de middag of aan het begin van 

de avond. Het is dus niet voor niets dat veel 
sportverenigingen hun trainingen rond 
die tijden concentreren. Natuurlijk ook uit 
praktische overwegingen, maar voor ons 
lichaam is het de beste tijd om fanatiek te 
bewegen.

3.  Ben jij een koukleum, die overdag de ther-
mostaat graag op 21 of 22 graden laat 
staan? Zorg er dan in elk geval voor dat 
deze waarde in de slaapkamer niet bereikt 
wordt. Je zult ongetwijfeld wel eens erva-
ren hebben dat je op een snikhete zomer-
dag nauwelijks in slaap kunt komen. Dat 
komt omdat de ideale omgevingstempe-
ratuur tijdens het slapen een stuk lager 
ligt. Zorg ervoor dat het in de slaapkamer 
niet warmer wordt dan zestien tot achttien 
graden Celsius.

4.  Zet jezelf overdag voldoende in het licht. 
Dat bereik je natuurlijk het beste door 
geruime tijd in de open lucht te vertoe-
ven. Soms is dat niet goed mogelijk, zorg 
er in dat geval voor dat je binnenshuis 
voldoende licht krijgt. Als je werkruimte 
te donker is, wordt het tijd om daar goede 
verlichting aan te brengen, zodat je letter-
lijk in het zonnetje wordt gezet. Je lichaam 
zal dan goed in balans blijven qua dag- en 

nachtritme.
5.  Drink geen alcohol voordat je gaat slapen. 

Weliswaar lijkt het soms alsof je er juist 
beter van gaat slapen, maar dat is een 
misverstand. Je valt misschien wel iets 
gemakkelijker in slaap, maar de kwaliteit 
van je slaap is een stuk minder. Dat komt 
omdat je de essentiële diepe slaapfase door 
alcohol verkort. Het gevolg is dat de kwali-
teit van je slaap in zijn geheel achteruit 
gaat.

6.  Om goed te kunnen slapen heb je een goed 
bed nodig. Dat klinkt logisch, maar wordt 
toch vaak te lichtzinnig opgevat. Het is 
belangrijk om een matras bijvoorbeeld na 
maximaal tien jaar te vervangen en ook 
de kwaliteit van het bed zelf regelmatig 
te controleren. Bedenk daarbij dat je een 
derde van je hele leven slapend doorbrengt, 
dus dat rechtvaardigt grote aandacht voor 
de kwaliteit van je bed.

7.  Ben je gewend dagelijks ko¤e te drin-
ken? Wen jezelf dan aan om maximaal twee 
tot drie kopjes te drinken of schakel over 
op cafeïnevrije ko¤e. Drink in elk geval na 
20.00 uur geen dranken meer die cafeïne 
bevatten, maar probeer dus ook de rest van 
de dag de inname van cafeïne te beperken.

8.  Heb je moeite om ’s avonds in slaap te 
vallen? Probeer dan eens om ongeveer 
een half uur voordat je naar bed gaat een 
smoothie van melk met banaan te consu-
meren. Op die manier krijgt je lichaam stof-
fen binnen die de productie van melato-
nine stimuleert. Dat is het hormoon dat een 
belangrijke rol speelt bij het slaapproces. Er 
bestaan ook melatoninepillen, die een stof 
bevatten waarmee je het eigen melatonine 
in het lichaam kunt versterken.

9.  Een wekker zou je in principe niet nodig 
moeten hebben. Als je namelijk voldoende 
slaap hebt gehad, word je vanzelf wakker. 
Dat is doorgaans al voordat de wekker 
afloopt. Wanneer je door een wekker niet 
wakker wordt, of nog zo slaperig bent dat 
je liever blij� liggen, is je slaap niet goed 
geweest.

10. Bepaalde bezigheden kun je vlak voor het 
slapen gaan beter laten, zoals het bekij-
ken van een thriller of actiefilm, aangezien 
dergelijke films zorgen voor extra adrena-
line in je bloed. Als dat hormoon in hogere 
concentraties aanwezig is, remt dat de 
slaap. Een bezigheid die juist wel aangera-
den wordt vlak voor het slapen gaan, is seks 
hebben.

Zo zorg je voor een goede nachtrust



bij Sijbrants & van Olst Optiek. 
Daarom geven wij t/m 17 april 10% korting 
op de HOYA brillenglazen, tot een maximum 
van € 100,-. (enkelvoudig of multifocaal)
Ook voor zonnebrilglazen!

www.designbril.nl

ALLEEN 
HET 

ALLERBESTE!

volg ons op:

Sijbrants & van Olst Optiek Dorpsstraat 32, Uithoorn | telefoon 0297 540777 
& Sluisplein 1, Ouderkerk a/d Amstel | telefoon 020 4966082 

*vraag naar de voorwaarden

U kunt met of zonder afspraak onze winkels bezoeken.

Sijbrants & van Olst is al ruim 30 jaar 
hét adres voor optimale oogzorg en 
voor een breed aanbod in monturen 
in alle stijlen en prijsklassen. Je vindt 
hier de grootste collectie monturen 
van topmerken in de regio. Naast 
de populaire merken vind je er 
exclusieve designmerken als Theo, 
Paul Smith, Anne & Valentin, Oliver 
Peoples en natuurlijk Lindberg. Maar 
bij goed montuur hoort uiteraard ook 
uitmuntend glaswerk. HOYA glazen 
behoren tot de top.

Het gevoel van vrijheid
Neem bijvoorbeeld de multifocaal glazen van 
HOYA. Zij geven onbeperkt zicht in alle rich-
tingen je ogen kunnen daardoor gemakke-
lijk snel schakelen van dichtbij naar veraf. Je 
hebt dan bijvoorbeeld geen last van hinder-
lijke beeldvertekening bij het traplopen. 
HOYA MYSELF glas is de state-of-the-art 
voor multifocale brillenglazen. Een volledig 
geïndividualiseerde oplossing, exact geme-
ten, berekend en geslepen op basis van jouw 
eigen, unieke kijkgedrag. 100% maatwerk 
dus! Ze gebruiken de meest geavanceerde 

so�ware om jouw wensen optimaal in kaart 
te brengen. HOYA MYSELF past zich aan jou 
aan en niet andersom! Workstyle glazen zijn 
ideaal als je veel werkt met een beeldscherm 
en dus regelmatig wisselen moet tussen 
beeldscherm, toetsenbord en documenten.
Tot en met 17 april gee� Sijbrants & van Olst 
10% korting op HOYA Glazen. Kijk op de 
website voor meer informatie.

Veilig de winkel bezoeken
Sinds corona rondwaart, denken we na 
over dingen waar we vroeger nooit bij stil-

stonden. Muus Sijbrants verteld dat een 
bezoek in de winkel zeer veilig kan.“Kom 
je voor een oog- of lensmeting, maak 
dan een afspraak. Dat maakt het voor ons 
makkelijker om het aantal klanten in de 
winkel te doseren. Wij houden zo goed als 
mogelijk de afstand van 1,5 meter in acht. 
Bij het afstellen van jouw bril moet je hem 
zelf op- en af doen. We maken constant de 
balie, tafel en apparatuur, net als jouw bril 
schoon. Wij werken dus veilig voor jouw, 
als onze gezondheid”. 
Kijk op de website www.designbril.nl

SIJBRANT EN VAN OLST

Voor de optimale oogzorg



Volg gratis webinars en vergroot je kennis 
over voeding en het lichaam

Werk bewust aan je
immuunsysteem, juist nu!

Annette Ter Heijden, orthomoleculair therapeute bij Fysikos Voeding, 
organiseert elke 3 weken een gratis webinar rondom de thema’s 

‘voeding’ en ‘gezondheid’. Als deelnemer van een webinar krijgt u 
handige tips en informatie. Zo vergroot u uw kennis over voeding en het 
lichaam. Met de juiste kennis kunt u betere keuzes maken, keuzes die 

bijdragen aan een sterk immuunsysteem en een betere gezondheid. 

Aanmelden is gratis via www.fysikosvoeding.nl/webinar

Werk bewust aan je

Darmen en schildklierfunctie
Darm en onderzoek
Diabetes Type 2 herstellen
Huid en darmen
Zomer tips

wo 31 maart 
di 20 april 
wo 12 mei

di 1 juni 
wo 23 juni

Agenda

Direct een
 afspraak inplannen? 

Bel 06 478 22 108 of mail
annette@fysikosvoeding.nl

/ fysikosvoeding

Een complex netwerk van systemen
“De maag, darm, lever, alvleesklier en gal 
werken nauwkeurig met elkaar samen om 
voedsel te verteren”, gaat Annette van start. 
“De maag hee� de juist zuurtegraad (pH) no-
dig om de eiwitten voor te verteren. De darm 
hee� op haar beurt hulp nodig van de le-
ver, gal en de alvleesklier om voldoende spijs-
vertering-enzymen te krijgen om de verte-
ring van eiwitten, vetten en koolhydraten 
én de opname te reguleren. De opname van 
de bouwstoen gebeurt vooral in de dun-
ne darm. U begrijpt het al, dit is een complex 
netwerk. Wanneer deze niet goed werkt dan 
kun je een aantal zaken opmerken, denk bij-
voorbeeld aan een opgeblazen gevoel, het la-
ten van windjes of een onaangename geur 
nadat u naar het toilet bent geweest. Of uw 
algehele weerstand verslechterd en u wordt 
ziek. Zeker in deze tijd is het belangrijk om er-
voor te zorgen dat uw immuunsysteem in 
goede conditie is. De juiste voeding en een 
gezonde darmwerking zijn hierbij cruciaal”.

Hoe verbetert u uw darmwerking?
Annette merkt dat de mensen die bij haar ko-
men met darmklachten al heel internet heb-
ben onderzocht om te vinden wat ze nu moe-
ten doen. “Het lastige met voeding en darm-
werking is dat het niet zomaar opgelost is. Je 
moet denken aan een behandelplan die be-

staat uit verschillende stappen. Stap 1 kan 
dan zijn: meer bouwstenen toevoegen (eiwit-
ten, vetten en mineralen) en triggerstoen 
weglaten. Ook zijn er soms schimmels, virus-
sen, bacteriën en/of parasieten aanwezig in 
de darmen waardoor alles wat je al hebt ge-
probeerd niet, nauwelijks of soms zelfs ave-
rechts werkt. Ik begeleid mensen bij het her-
stellen van hun darmwerking en daarmee het 
versterken van hun immuunsysteem. Zo blij-
ven zij gezond en fit.”

Fysikos Voeding & gratis webinars
Annette hee� zich als ex-topsporter veel met 
voeding en voedingsstoen bezig moeten 
houden om optimaal te kunnen presteren. Nu 
is zij werkzaam als orthomoleculair therapeut 
en kijkt naar de stoen die het lichaam op-
neemt. U kunt bij haar terecht met vragen over 
overgewicht, darmklachten, voeding bij sport, 
fibromyalgie, de huid, diabetes, maagklach-
ten, voeding tijdens de zwangerschap, voe-
ding voor baby’s/peuters/kleuters en het im-
muunsysteem. Wanneer u contact wenst voor 
meer informatie stuur dan een e-mail naar an-
nette@fysikosvoeding.nl of bel haar op via +31 
(0)6 47 822 108. Ook organiseert Annette elke 
3 weken een gratis webinar, bekijk de agenda 
via www.fysikosvoeding.nl/webinar

Door Annette ter Heijden

FYSIKOS VOEDING

In de darmen zit een zeer belangrijk deel van het immuunsysteem en de darmwerking is complex. 
Een slechte darmwerking is onaangenaam en hee� een negatief e�ect op het immuunsysteem. 
Gezien de huidige omstandigheden is het onderwerp ‘immuunsysteem’ zeer actueel. Maar velen 
weten niet goed hoe zij hun immuunsysteem sterk kunnen houden. Gelukkig bent u hiervoor bij 
Annette ter Heijden, ex-topsporter en orthomoleculair therapeute, aan het juiste adres. 

Een sterker immuunsysteem 
begint bij de darmen

Xsensible gaat over balans, energie  
en je goed voelen.De oorsprong ligt  
in Japan. Onze balanszool zorgt  
voor een gezonde en natuurlijke 
lichaamshouding.

Balans 
Technologie

De Xsensible balans technologie is ook in de 
Stretchwalker hikingschoenen toegepast.
De nieuwe outdoor modellen zien er niet al-
leen fraai en sportief uit, ze bieden optimaal 
draagcomfort en zorgen voor de juiste li-
chaamshouding. Met een robuuste zool die 
solide grip gee� op elke ondergrond. En met 
geavanceerde Dry-X Waterproof Technology 
die ervoor zorgt dat je voeten droog blijven in 
weer en wind.

Het voetbed is voorzien van een uit memo-
ry foam vervaardigd voetbed. Samen biedt 
dit het maximale comfort tijdens het wan-
delen. Ook zijn deze schoenen uiterst ge-
schikt voor steunzolen. Daarnaast zijn de ge-
wone Stretchwalkers ook volop in alle kleuren 
en maten te koop. De uitgebreide collectie is 
verkrijgbaar bij Smit Schoenen aan de Dorps-
straat in Mijdrecht. Ze zien u graag bij in de 
winkel om eens vrijblijvend te komen passen. 

SMIT SCHOENEN

Hiking collectie van 
Xsensible Stretchwalker

Sinds kort hee� Xsensible ook een Hiking collectie uitgebracht voor zowel dames als heren.
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DE SCHIJNWERPER OP...

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer - De Uiterweg staat zo ongeveer onder water 
als ik op zoek ben naar het huis van André van de 
Poppe. Het lukt me ternauwernood om met droge 
voeten zijn voordeur te bereiken. André is van 
oorsprong een Hoofddorper. 

Wat heeft hem er toe gebracht in Aalsmeer te gaan 
wonen? 
“Als jongen kwam ik hier altijd, ik zat op de middelbare 
detailhandelsschool in Haarlem en had vrienden in 
Aalsmeer. Ook mijn vrouw Ingrid heb ik op school leren 
kennen. Ik was gek op watersport en ik heb hier samen 
met vrienden veel tijd doorgebracht. Het was altijd een 
droom van Ingrid, onze zoon Joey en mijzelf om aan 
het water te wonen en die droom hebben we tien jaar 
geleden kunnen verwezenlijken.” 

En hoe bevalt het?
“Wat Hoofddorp vroeger voor mij was, is Aalsmeer nu. 
Het is echt een dorp; gemoedelijk, toegankelijk. Maar 
ook heel gemêleerd en vol ondernemende mensen, 
een dorp doorspekt van de sierteeltcultuur en met een 
tweeslachtige relatie wat betreft Schiphol. 
Vroeger bestond de Uiterweg uit seringenakkers en 
was het niet bepaald de meest luxe plek om te wonen. 
Als je ziet wat hier de afgelopen jaren is gerealiseerd, 
dat is waanzinnig. Het meest bijzondere van hier 
wonen is: op het moment van thuiskomen, recreëer ik.”
 
Valt er ook iets tegen?
“De weg zelf is werkelijk verschrikkelijk. Na een flinke 
regenbui zwemmen de eenden naar de overkant. Bij 
een reparatie wordt er een stuk asfalt weggehakt en 
komen er een paar bakstenen voor terug. Dat is echt 
een aanfluiting. Glasvezel schijnt hier niet tot de moge-
lijkheden te horen. Ik zit al vier dagen zonder provider 
en dat krijgen ze maar niet opgelost. Overal in Aalsmeer 
wordt enorm geïnvesteerd in het verbeteren van de 
infrastructuur, maar op dit historisch stukje Aalsmeer 
gebeurt vrij weinig op dat gebied. De ergernis weegt 
echter niet op tegen het woongenot.” 

Wat zou de oplossing zijn?
“Het is natuurlijk niet eenvoudig, want het is hier één 
grote sudder, hoe zwaarder de weg, hoe meer hij 
verzakt. De enige manier is alles eruit halen, onderheien 
en een nieuwe weg aanleggen.” 

Gek op watersport zei je, wat doe je? 
“Ik ben ooit begonnen met zeilen en ik heb les gehad 
bij de Zeilschool in Aalsmeer. Mijn vader kocht een zeil-
boot en we gingen vaak met het gezin de Poel op. Later 
ging ik samen met vrienden met een jolletje naar een 
van de eilandjes. Nu heb ik een motorboot en kan ik 
vanuit huis even naar een van de leuke restaurants of 
terrasjes aan het water varen. Dat is natuurlijk fantas-
tisch. Hiervandaan ligt de hele wereld aan je voeten.”

Nog even over je werk, je bent directeur 
van een vleeswaren fabriek?
“Ik stam af van een echte slagersfamilie. Mijn opa had 
een slagerij in Hoofddorp en een groot gezin; vier 
jongens en zes meisjes. De oudste zoon Dirk heeft een 

slagerij hier in de Zijdstraat gehad. Zijn broers hadden 
slagerijen in andere dorpen en mijn vader heeft de 
werkplaats overgenomen. Het ambachtelijke werk, het 
maken van worsten, hammen en vleeswaren. In eerste 
instantie voor zijn broers, later ook voor andere zaken. 
Het is misschien leuk om te noemen dat Offerman - een 
begrip in Aalsmeer - vanuit ons bedrijf is ontstaan. Mijn 
vader heeft zijn bus en koeling gefinancierd en zo is 
Dirk Offerman ooit begonnen. Ons bedrijf is vanuit 
Hoofddorp verhuisd naar Zwanenburg en vervolgens 
naar Uithoorn. In 1982 kwam ik in beeld. In 1994, toen 
mijn vader zestig werd, heb ik het van hem overge-
nomen, samen met mijn jongste broer. Uiteindelijk 
hebben we een nieuwe fabriek in Nieuw Vennep 
gebouwd en in 2006 hebben we collega Kroon Vlees-
waren overgenomen, een bedrijf dat al 150 jaar bestaat. 
We zijn nu bezig het predicaat ‘Koninklijk’ te verwerven. 
‘Koninklijke Kroon’, mooier kan toch niet?”

Het is momenteel een trend om minder vlees te eten, is er 
al een vegetarische variant van de beroemde leverworst?
“Goeie vraag. We hebben het nog niet, maar het is wel 
iets waar ik over nadenk. Ik zit in teams en meetings 
met de ING over vega producten. Het punt is, wil je 
zoiets ontwikkelen dan kan dat niet op dezelfde locatie 
als waar de vleeswaren geproduceerd worden. De 
recepten liggen op de plank, maar er moet een aparte 
fabriek voor gesticht worden. En dat doe je niet 
zomaar.” 

Wie is hier de kok in huis? 
“Mijn vrouw heeft vele talenten, maar koken hoort daar 
niet echt bij. Zelf sta ik graag van tijd tot tijd achter de 
pannen. Geen culinaire hoogstanden, maar een lekkere 
pasta maken of een biefstukje bakken doe ik met veel 
plezier. Aan het eind van de week word ik een beetje 
nerveus, dan vind ik het hoog tijd worden om ergens 
wat te gaan eten. Momenteel kan dat niet, maar dan 
gaan we iets halen. Ik moet de plaatselijke horeca wel 
blijven steunen.” 

Op wie wil jij de schijnwerper richten? 
“Mijn vriend Antoon van de Hoorn, hij is een geboren 
en getogen Aalsmeerder. Ik ben benieuwd wat hij zou 
willen veranderen in Aalsmeer.” 
 

André van de Poppe: “Aalsmeer 
zit vol ondernemende mensen”

Kudelstaart – Al een week ligt op 
een drietal straathoeken van de Graaf 
Willemlaan een enorme berg huis-
afval. Ledikanten, stoelen, kinder-
speelgoed, afgedankt hout, vloer-
delen, kasten, matrassen. Het zijn 
typisch spullen die naar Meerlanden 
moeten. Echter: het ophalen laat op 
zich wachten.
Intussen stoort de buurt zich aan de 
weggegooide huisraad. Het trekt 
‘kijkers’ aan die hopen er nog iets 
bruikbaars uit te vissen en daarnaast 
blokkeert het grofvuil de stoep. Voet-
gangers moeten de weg op om 
erlangs te kunnen. Voor rollatorge-
bruikers en vrouwen met een kinder-
wagen is een extra ‘stoep af-stoep op’ 
ook niet handig.
De grootste ergernis is echter het 
aangezicht: “Het lijkt wel een uitdra-

gerij”, aldus een van de omwo-
nenden. “De kringloop is er niets bij”, 
aldus een ander. Op de kalender van 
Meerlanden staat inderdaad maart 
aangegeven als maand waarin grof-
vuil wordt opgehaald. Maar, dit gaat 
wel op afspraak. Zouden de 
personen die het vuil op de hoek van 
de straat hebben gedeponeerd die 
wetenschap hebben? De buurt 
hoopt niet tot en met 31 maart met 
de ongewilde kringloopspullen 
opgescheept te zitten. Op de nieuws-
site van de Meerbode afgelopen 
donderdag 11 maart maar een 
oproep geplaatst. En wat denkt u?
Dezelfde dag is Meerlanden langs 
gekomen en heeft al het grof vuil 
ingeladen. Ook weer opgelost! Meer-
landen verdient een compliment 
voor deze toch nog snelle actie.

Ergernis voor ‘uitdragerij’ op 3 
straathoeken in Kudelstaart

Regio - Uit onderzoek van SeniorWeb 
blijkt dat maar liefst 51% van de 
ouderen zich tegenwoordig zorgen 
maakt over hun online privacy. Ook 
worden momenteel vier op de tien 
ouderen bang van alle nieuwsbe-
richten over internetcriminaliteit. In 
2017 betrof dit nog drie op tien 
ouderen. Een aanzienlijke stijging. 
Toch laten zij het internet niet links 
liggen.
Ondanks dat velen angst hebben 

voor internetcriminelen en zich 
zorgen maken over hun online veilig-
heid, laten de meeste senioren zich 
hierdoor niet beperken in hun online 
activiteiten. Slechts 9% laat uit angst 
bepaalde zaken. Zij doen met name 
niet aan online bankieren en 
vermijden (dure) online aankopen. 
Ook blijven ze weg van sociale media, 
downloaden ze niets en bezoeken ze 
geen onbekende websites. Men vindt 
dat (soms) wel spijtig, een deelnemer 

Helft van senioren maakt zich 
zorgen over online privacy

reageert met: “Van tijd tot tijd zou ik 
wel eens op een aanbod in willen 
gaan, maar durf het niet omdat ik het 
niet vertrouw. Er komt te veel spam.”

Weinig ervaring 
Om veilig online actief te zijn is het 
beschermen van je privacy belangrijk. 
Uit onderzoek van het CBS bleek 
onlangs dat ouderen hun persoons-
gegevens minder vaak beschermen 
dan jongeren. Van de 65-plussers is 
77% hiermee actief bezig, tegenover 
93% van de mensen die jonger zijn 
dan 65 jaar. Het feit dat zij weinig 
ervaring hebben met internet en 

digitale apparaten speelt hierbij een 
belangrijke rol. Zo ziet SeniorWeb dat 
één op de drie senioren niet weet dat 
de privacy-instellingen van apps 
kunnen worden aangepast of dat zij 
de kennis ontberen om dat zelf te 
doen.

Veilig internetten cruciaal 
Iedereen regelt meer en meer zaken 
online en internetcriminelen worden 
alsmaar slimmer. Hierdoor wordt 
online veiligheid en het beschermen 
van persoonlijke gegevens steeds 
belangrijker én lastiger. Bijna 30% 
van de ouderen vindt veilig inter-

netten tegenwoordig ingewikkeld. Er 
is dan ook veel behoefte aan uitleg 
over het veilig gebruiken van 
internet en het beveiligen van de 
computer, tablet of smartphone. Bij 
SeniorWeb staat daarom de maand 
maart geheel in het teken van dit 
onderwerp. Zo werd er op 4 maart 
een online presentatie over online 
veiligheid en privacy gehouden. Hier 
hadden maar liefst ruim 14.000 seni-
oren zich voor aangemeld. Deze 
presentatie en overige informatie 
over dit onderwerp is te vinden op 
www.seniorweb.nl/
online-veiligheid-en-privacy
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Aalsmeer – De landelijke 
compostdag, die gepland stond op 
zaterdag 27 maart, gaat ook dit jaar 
niet door. Dit besluit volgt uit een 
landelijke rondvraag bij gemeenten, 
afvalinzamelaars en GFT-composter-
bedrijven door de overkoepelende 
brancheorganisatie Vereniging 
Afvalbedrijven. 
Geconcludeerd is dat het organiseren 
van een compostdag niet passend is 
ten aanzien van de landelijk 
geldende richtlijnen rond het 
coronavirus.
Meerlanden en de gemeente Aals-
meer delen deze conclusie: Een acti-
viteit organiseren die aanleiding 
geeft tot extra reisbewegingen en 
mensen bij elkaar brengt, is niet 
verstandig voor bezoekers en de 

medewerkers die deze dag 
organiseren.

Dag van de moestuin
Om gedeeltelijk aan de vraag vanuit 
inwoners voor goede compost voor 
de bodem van hun (moes)tuin tege-
moet te komen, zal de ‘Dag van de 
moestuin’ op Goede Vrijdag 2 april 
wel doorgaan. Hiervoor kunnen eige-
naren en beheerders van moes-, 
volks- en schooltuinen gratis Meer-
Compost aanvragen.
Meerlanden bezorgt op 2 april de 
compost op locatie, zodat hiervoor 
geen extra mensen op de been 
gebracht hoeven te worden. Kijk 
voor meer informatie en het 
aanvragen van compost op www.
meerlanden.nl

Compostdag Meerlanden gaat 
ook dit jaar niet door

Aalsmeer – De inkt van het omzetre-
cord van vorige week is nog nauwe-
lijks droog, of het record is opnieuw 
gebroken. De totale weekomzet bij 
Royal FloraHolland in week 9 (1 tot 5 
maart) bedroeg ruim 162 miljoen, 9,5 
miljoen euro hoger dan in week 8. 
Voor het eerst wordt op onze markt-

plaats de omzetgrens van 1 miljard 
euro al in week 9 bereikt. In andere 
jaren was dat pas in week 11 of 12.
Het betreft de omzet op zowel klok 
als direct. Het gemiddeld prijsniveau 
was wederom hoog. De gemiddelde 
prijs van snijbloemen op de klok lag 
maar liefst 48% hoger dan in 

Royal FloraHolland breekt 
omzetrecord van een week oud 

Door Janna van Zon

Aalsmeer - Niet voor niets heet de 
zeilvermakerij van Gerda Keessen 
Nieuwe Koers. Want dát is wat zij nu 
doet; een nieuwe koers varen! Zij was 
er eens rustig voor gaan zitten, 
maakte een lijst met dat wat zij niet 
meer wilde en wat juist wel. Zij had 
daglicht nodig, groen om zich heen 
en wilde graag iets met haar handen 
maken, maar dat moest dan wel zijn 
nut hebben. Het was de duidelijke 
uitkomst waardoor zij uit het onder-
wijs stapte en een zeilvermakerij 
begon. Achteraf gezien een logische 
keuze, want als kind speelde Gerda al 
in de Zeilmakerij van Jan Jongkind.
Ook kwam zij vaak in huis bij 
Hanneke Tas waar werd gehaakt, 
gebreid, geborduurd en Hanneke 
leerde haar ook spinnen en weven. 
Zij kreeg er - voor haar gevoel - ook 
nog eens twee leuke broertjes; Job 
en Cees bij. Zij kookte - samen met 
vriendin Ursula - die naast bloemiste 
ook zeilmaker is - bij de Binding 
Jeugdkampen. Het zijn allemaal 
ingrediënten die de uiteindelijke 
beslissing van Gerda  hebben 
bepaald. Hoewel zij zich nog steeds 
een echte buurter voelt, woont zij er 
nu niet meer, maar heeft nu wel 
achter haar huis een werkplaats waar 
een industriële naaimachine staat.  
“Deze plek is precies wat ik nodig 
heb; daglicht, groen om mij heen en 
leuk werk dat ik kan laten liggen om 
de volgende dag weer verder te gaan 
waar ik gebleven ben. Ik kan mij echt 
verheugen op een nieuwe dag.”
  
Van oud naar nieuw
Gerda maakt nu nieuwe producten 
uit oude zeilen als tassen, gordijnen, 
hoezen en kussens. Een dag per 
week is ze in de leer bij Ed de 
meubelstofffeerder. “Wat ik leer vindt 
zijn weerslag in mijn producten.”  
Daarnaast  repareert Gerda 

dekzeilen. “Nu de boten weer te 
water gaan heb ik het behoorlijk 
druk”, lacht zij. 

Perfectionisme
‘Het is heel fijn om contact te hebben 
met andere ondernemers. Ik hoop 
ook dat dit zo blijft na april, wanneer 
het coachtraject is afgelopen. Voor 
mij zijn deze regelmatige contacten 
heel inspirerend. Met mijn buddy 
Amanda heb ik het zeer getroffen, wij 
hebben goede gesprekken en advi-
seren elkaar over en weer.” Het was 
even wennen aan de online master-
classes. “Ik zie soms wel op tegen de 
online meeting, maar als wij bezig 
zijn krijg ik er toch veel energie van.” 
Heel veel heeft zij aan het E-book dat 
haar personal coach Anja de Die 
schreef. “Vooral hoe je om moet gaan 
met perfectionisme. Perfectionisme 
kan je zo beperken door nooit 
tevreden te zijn met dat wat je doet. 
Ik heb nu geleerd hoe je er positief 
mee om kunt gaan en dat maakt een 
groot verschil. Zaai is voor mij een 
goede begeleider die mij op weg 
helpt naar een nieuwe koers.”
Neem voor meer informatie contact 
op met Kirsten Verhoef (project-orga-
nisator) via 0297- 366182 of per mail 
kirsten@syltsupport.nl 

Gerda Keessen: “Zaai is voor mij 
een goede begeleider”

Aalsmeer - Op 1 maart 2021 is de 
coaching en begeleidingspraktijk 
kidZbrein gestart in Aalsmeer. 
Speciaal voor leerlingen in groep 5, 6, 
7 en 8 van het basisonderwijs en de 
eerste klassen van het voortgezet 
onderwijs biedt Marjolein Streefland 
professionele begeleiding voor leren 
met plezier én leren met succes in 
Aalsmeer en omgeving.  
“Met veel plezier heb ik 25 jaar in het 
basisonderwijs gewerkt. Ik heb het 
als zeer waardevol ervaren om 
kinderen te begeleiden in hun (leer)
ontwikkeling, hun bijzondere blik op 
de wereld te ontdekken en ieders 
eigen, unieke proces te volgen”, 
vertelt Marjolein. In de loop van de 
tijd ontstond bij haar het verlangen 
om kinderen meer individueel te 
kunnen begeleiden. “Want, wat een 
energie geeft het als een kind na een 
persoonlijk gesprekje, persoonlijke 
aandacht of extra uitleg blij weer 

verder gaat.” kidZbrein is ontstaan 
vanuit Marjolein’s liefde voor 
kinderen, onderwijs en coaching. “Je 
kan het zelf, maar je hoeft het niet 
alleen te doen! Ik vind het een mooi 
cadeau om kinderen inzichten en 
handvatten te kunnen geven door ze 
te léren leren”, vervolgt Marjolein 
enthousiast haar verhaal. “Hoe fijn is 
het om als je begrijpend lezen lastig 
vindt, dit samen, in alle rust, aan te 
kunnen pakken. Of als bij die ene 
soort sommen je ineens weet welke 
stappen je kan nemen. Of te 
ontdekken wat er nu eigenlijk 
gebeurt als je heel boos wordt, waar-
door je er beter mee om leert gaan. 
Ook het inzicht krijgen in hoe 
krachtig je gedachten zijn en hoe je 
die gedachten ook positief kan 
gebruiken is een waardevolle vaar-
digheid waar je een leven lang veel 
aan hebt.” Als gecertificeerd trainer 
Jeugd Breincoach, Ik leer leren, Alle 

Coaching en begeleidingspraktijk 
kidZbrein van start in Aalsmeer

teksten de baas, Strong Kids en met 
jarenlange ervaring in het onderwijs, 
zet Marjolein kinderen (weer) in hun 
kracht. Benieuwd of Marjolein wat 
voor jullie kan betekenen?’
Neem een kijkje op www.kidzbrein.nl 
of stuur een mailtje naar contact@
kidzbrein.nl 

Aalsmeer - De Tuinbouw Battle is 
een uitdagend en leerzaam project 
waar leerlingen zelf op mobiele teelt-
installaties, in hun eigen klaslokaal, 
plantjes kweken die zij vervolgens 
mogen verkopen. Het doel van de 
opbrengst bepalen zij met elkaar. De 
Tuinbouw Battle is een uitdagende 
strijd tussen scholen in de regio. 
Welke school weet de hoogste prijs 
te behalen met de bloemen- plan-
tenteelt?! Deze school wordt beloond 
met de Tuinbouw Battle prijs.

Experts uit de sector
Als onderdeel van het project bege-
leiden experts uit de sector de klas 
en delen zij hun kennis om de leer-
lingen te enthousiasmeren voor het 
sierteeltcluster. Een bedrijfsbezoek 
bij de telers hoort ook bij het 
programma. Corona gooit dit jaar 
roet in het eten en is het bedrijfsbe-
zoek vooralsnog onder voorbehoud 
binnen het programma. 
De leraren krijgen een online 
lespakket inclusief lerarenhandlei-
ding en educatieve filmpjes om hun 
leerlingen gedurende de lesweek te 
helpen met het kweken van bloemen 
en planten. Zowel de mobiele teeltin-

stallatie als het lespakket en het stek-
materiaal worden tijdens de battle 
kosteloos ter beschikking gesteld 
door Greenport Aalsmeer en haar 
partners in het project. 

Ontdek de groene wereld
De Tuinbouw Battle is een uitdagend 
en inspirerend project dat techniek, 
tuinbouw en handel combineert. 
Greenport Aaslmeer is het wereld-
handelscentrum voor bloemen en 
planten. De bedrijven in de regio 
kweken miljoenen bloemen en 
planten die hun weg vinden door 
heel Europa en zelfs ver daarbuiten. 
De noodzaak voor de vergroening 
van steden om klimaatverandering 
tegen te gaan maakt de tuinbouw 
een belangrijke sector voor de 
toekomst. Met dit educatieve en 
uitdagende programma is dit een 
unieke gelegenheid om leerlingen 
kennis te laten maken met deze 
groene en innovatieve wereld zo 
dicht om hen heen.

Al jaren een succes!
Na een aantal jaren met succes uitge-
voerd te zijn in Greenport Noord-
Holland Noord en in 2020 ook in 

Tuinbouw Battle voor scholen 
dit najaar in Aalsmeer

Duin- en Bollenstreek, wordt de Tuin-
bouw Battle vanaf schooljaar 
2021/2022 ook aangeboden aan 
scholen in de regio Aalsmeer. 

Gezocht: vrijwilligers
Dit najaar start de Tuinbouw Battle in 
Aalsmeer. Greenport Aalsmeer is nu 
op zoek naar vrijwilligers die het leuk 
vinden om hieraan mee te doen: 
Heeft u hart voor de sector? Bent u 
een specialist op het gebied van 
bloemen en/of planten kweken? Wilt 
u kinderen graag van alles leren over 
het kweken van bloemen en/of 
planten en het werken in de sector? 
Vindt u het leuk om samen te 
werken? Bent u flexibel en in het 
bezit van een rijbewijs B(E)? Dan is 
Greenport Aalsmeer op zoek naar u! 
Als vrijwilliger bent u de expert die 
de leerlingen van groep 7 en 8 van 
alles leert over het kweken van 
bloemen en planten. Aan de hand 
van filmpjes en lesmateriaal 
ontdekken de kinderen spelender-
wijs van alles over de sierteelt. 
Doet u mee? Neem voor meer infor-
matie contact op met Monique van 
Weerdenburg via monique@green-
portaalsmeer.nl. 
De Tuinbouw Battle wordt mede 
mogelijk gemaakt door Wellant mbo, 
Stimuflori, Holland Rijnland, 
Container Centrale en Rabobank.

dezelfde week vorig jaar. In totaal zijn 
er in week 9 ruim 325 miljoen 
bloemen en planten verkocht. Dat is 
vergelijkbaar met vorig jaar.
Tulp en Roos staken er bovenuit met 
een gemiddelde prijs die respectie-
velijk 39,3 en 45,4 procent hoger was 
dan vorig jaar. De omzet van tuin-
planten was bijna 120% hoger dan in 
week 9 vorig jaar. Viool was de onbe-
twiste koploper. Het tuinplantensei-
zoen lijkt nu echt te zijn begonnen.

Amstelland - Vanaf 1 april 2021 is 
het verplicht om een doorvaart-
vignet voor Amsterdam aan te 
schaffen. Dat geldt ook voor de 
Staande Mastroute door de hoofd-

stad. De nieuwe bepaling vereist 
eveneens een vergoeding voor ieder 
pleziervaartuig dat aanmeert op het 
Amsterdamse binnenwater.
Met de Nota Varen Deel 2 wil de 

Doorvaartvignet vereist voor 
varen door Amsterdam

gemeente Amsterdam de drukte en 
overlast beter monitoren. Het door-
vaartvignet kost 20 euro en is circa 
drie jaar geldig (of zodra het vaartuig 
wordt vervangen). 

Watersporters die met een door-
vaartvignet op het Amsterdamse 
binnenwater varen en besluiten dat 

ze ook willen afmeren, zullen (net als 
nu het geval is) het dagtarief moeten 
betalen. Afmeren in Amsterdams 
binnenwater kost per vaartuig per 
dag 30 euro. 

Vrij toegankelijk
In 2013 is het doorvaartgeld juist 
afgeschaft omdat de kosten niet 

opwogen tegen de inkomsten. Het 
Watersportverbond vindt het dan 
ook vreemd dat de gemeente dit nu 
weer wil invoeren. In de zienswijze 
op de Nota Varen 2 heeft het Water-
sportverbond hier tegen geageerd. 
Het Watersportverbond vindt dat het 
vaarwater in Amsterdam vrij toegan-
kelijk moet zijn voor iedereen.
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal  1. oogharen; 7. grote werkplaats; 12. binnenste
van een vrucht; 13. schelpenproduct (sieraad); 14 deel van
etmaal; 15. noorderbreedte (afk.); 17. wildebeest; 19. brand-
stof; 21. krachteenheid (afk.); 22. dierenverblijf; 24. ontwerper
van gebouwen; 27. rivier in Engeland; 28. rivier in Duitsland;
30. Koreaans automerk; 31. Duitse omroep (afk.); 32. (oud)
betaalmiddel; 33. opstootje; 35. Duits wijngebied; 37. jong dier;
38. splintertangetje; 41. bloeimaand; 42. verlegen; 44. bittere
bespotting; 46. toespraak; 47. Italiaans automerk; 48. middel
om kopen te bevorderen; 49. beendervet; 50. opening (door-
braak); 52. morsdoekje; 54. bewoner van Indonesië; 56. Neder-
landse vakbond (afk.); 58. jeugdig persoon; 61. loot (stek); 62.
familielid; 64. spoedig; 65. zuivelproduct; 67. mannetjesbij; 68.
ontkenning; 70. deel van gebit; 72. (zee)wier; 73. samensteller
van een regering; 76. aanwijzend voornaamwoord; 77. per-
soonlijk voornaamwoord; 78. meisjesnaam; 79. optisch hulp-
middel; 81. sine loco (afk.); 82. vochtig en bedorven; 83. vriend
(Spaans); 84. bitter vocht; 86. achterdocht; 87. Friese sport.

Verticaal  1. radeloosheid; 2. militaire politie (afk.); 3. varken
(Engels); 4. vulkaan op Sicilië; 5. mengsel van cement en zand;
6. kledingstuk; 7. fijn geweven stof (fluweel); 8. wat men steelt;
9. straat (Frans); 10. titel (afk.); 11. soort papegaai; 16. kooppo-
ging; 18. zwaardwalvis; 20. liquid crystal display (afk.); 21.
schrijfgerei; 23. het binnenste van iets; 25. graanstengel; 26.
moeilijk buigzaam; 27. lichte herenoverjas; 29. gerechtsge-
bouw; 32. Franse kaassoort; 34. jongensnaam; 36. Nederland-
se provincie; 37. aangesloten bij een vereniging; 39. eiland in
de Middellandse zee; 40. hoog bouwwerk; 42. het kweken (van
groente); 43. rangtelwoord; 45. buitendijkse grond; 46. Repu-
blik Maluka Selatan (afk.); 51. knaagdier; 53. algemene inspec-
tiedienst (afk.); 54. eiland in Caribische zee; 55. deel van wiel;
56. Amerikaanse boerderij; 57. man (kerel); 59. verbinding in
naaiwerk; 60. sleeën op een hellende baan; 62. groot soort
hagedis; 63. mannelijk hert; 66. ieder; 67. bundeltje haar; 69.
Europa (afk.); 71. muurholte; 73. wereld voetbalbond (afk.); 74.
werelddeel; 75. hoofdstad van Letland; 78. oneffen; 80. lang en
smal stuk hout; 82. milligram (afk.); 85. den lezer heil (Lat. afk.).

De prijs die te winnen is
met deze puzzel wordt 

u aangeboden door
Vooges,

Zijdstraat 79 Aalsmeer.
Lekker puzzelen voor een
BOSVRUCHTENTAARTJE

Mail de oplossing voor 
dinsdag 23 maart 2021 

16.00 uur naar:
puzzelaalsmeer@meerbode.nl

voorzien van uw naam,
telefoonnummer en e-mailadres.

De winnaar ontvangt bericht via
de e-mail en kan de gewonnen
bosvruchtentaartje afhalen bij
Vooges, onder vermelding van

zijn of haar naam.

Aalsmeer • Amstelveen
Mijdrecht • Heemstede

Zijdstraat 79 Aalsmeer
Tel. (0297) 324952

Aalsmeer - Er is weer flink gepuzzeld 
afgelopen week. De wekelijkse 
puzzel wordt gewaardeerd, zo blijkt 
uit reacties van lezers. De puzzel in 
de krant van donderdag 11 maart 
bleek onverwacht wat moeilijker dan 
anders. Er zat een foutje in de oplos-
singszin. “Nummer 87 klopt niet”, 
aldus de makers en inderdaad, er 
kwam een ‘n’ te staan in plaats van de 
benodigde ‘e’. Toch wisten velen de 
juiste uitspraak te vinden en stuurde 

deze in: ‘Van horen zeggen lieg je 
veel’. Maar over de te winnen prijs 
geen leugens. Deze week weer een 
luxe goodiebox van Mooi drogisterij 
Van der Zwaard en hier wordt graag 
voor gepuzzeld. Deze week moet 
Coby van den Ochtend even 
wachten voordat ze gaat puzzelen, 
want er wacht een ritje naar Van der 
Zwaard in de Zijdstraat. Er staat 
namelijk een goodiebox voor je klaar. 
Veel plezier en gefeliciteerd! 

Puzzel: Er zat een foutje in...

Aalsmeer - Het voorbije jaar was 
anders dan anders. Waar bloemen-
dorp Aalsmeer in normale tijden 
toeristen en recreanten verwelkomt, 
bleef het nu stil bij de bekende trek-
pleisters. De maatregelen troffen 
vooral de winkels en de toerisme-, 
horeca- en recreatiesector. Toch 
hebben miljoenen mensen in 2020, 
via Visit Aalsmeer, digitaal kunnen 

genieten van wat Aalsmeer te bieden 
heeft. Daarnaast hebben veel Aals-
meerders leren waarderen dat wat je 
van dichtbij haalt (ook) fijn kan zijn. 

“Trots”
Wethouder recreatie en toerisme 
Robert van Rijn: “Ik ben trots op de 
bereikte resultaten die hoofdzakelijk 
met online promotiecampagnes tot 

4,8 Miljoen weergaven online 
voor ‘Visit Aalsmeer’ 

stand zijn gekomen. Om de onderne-
mers te ondersteunen hebben we 
Visit Aalsmeer gelijk ingezet op Koop 
Meer Lokaal. Ik zie dat deze initia-
tieven hun vruchten afwerpen. Zodra 
het weer kan, verwelkom ik graag 
iedereen in ons mooie Aalsmeer.”

Online kanalen
Visit Aalsmeer zette in 2020 vol in op 
de online mediakanalen om de 
connectie met bezoekers én inwoners 
te verstevigen. Op Facebook, Twitter, 
Instagram en de website VisitAals-
meer.nl was zichtbaar hoe mooi Aals-
meer is. Er werden veel mooie 
beelden gedeeld van zonsopkomst 
tot zonsondergang, watersporters in 
alle weersomstandigheden, de prach-
tige watertoren, weidse vergezichten 
vanaf de toren en de bloemensector 
zoals die alleen in Aalsmeer te zien is. 
Hiermee genereerde Visit Aalsmeer in 
2020 een bereik van 2,6 miljoen 
mensen en 4,8 miljoen weergaven op 
de online kanalen. Door gebruik van 
de hashtag #VisitAalsmeer droegen 
veel mensen bij aan de groei van de 
online mediakanalen van Visit Aals-
meer en daarmee ook aan de bekend-
heid van Aalsmeer.

Aalsmeer - Het aantal coronabesmet-
tingen in Nederland schommelt, de 
ene dag meer positief getesten dan de 
andere dag. Meer zorgen zijn er over 
de stijgende lijn in de ziekenhuisop-
names. Hoe graag iedereen weer naar 
‘normaal’ wil, het coronavirus weet 
helaas nog steeds flink terrein te 
winnen. Ook in Aalsmeer, behoorlijk in 
Aalsmeer zelfs. Een hoge toename van 
positief geteste inwoners afgelopen 
periode. Van 90 inwoners (282,5) naar 
nu liefst 143 (448,9 per 100.000). 
“Gisteren tot vanochtend tien uur het 
alarmerende aantal van 23 besmet-

tingen in Aalsmeer en Kudelstaart, 
nadat het aantal de afgelopen twee 
weken elke dag is opgelopen. Nee, dit 
gaat niet de goede kant op”, twitterde 
wethouder Wilma Alink afgelopen 
zondag. In vergelijking met omlig-
gende gemeenten is Aalsmeer ‘het 
slechtste jongetje van de klas’. In 
Uithoorn 122 (413.9), in Amstelveen 
309 (337.1) en in Haarlemmermeer 571 
(366.0) positief geteste inwoners. 
Overigens is ook in deze drie 
gemeenten het aantal besmettingen 
afgelopen week gestegen. In Aalsmeer 
2 ziekenhuisopnames, in Uithoorn 1, in 

Aalsmeer plust behoorlijk qua 
aantal coronabesmettingen

Amstelveen 5 en in Haarlemmermeer 
2. In Aalsmeer is, net als in Uithoorn, 1 
inwoner overleden aan corona. In 
Amstelveen en Haarlemmermeer 
beiden 0. Willen er nog meer versoe-
pelingen gegeven kunnen worden, 
sinds dinsdag mogen kinderen weer 
schoolzwemmen en is sporten met 
vier personen buiten toegestaan, is 
het echt belangrijk de corona-maatre-
gelen na te leven. Kom op Aalsmeer: 
Hou 1,5 meter afstand, was regelmatig 
de handen, blijf bij een verkoudheid 
thuis, ga testen bij klachten en draag 
een mondkapje in openbare 
gebouwen. Hopelijk kan er dan deze 
zomer heerlijk op een terrasje genoten 
worden van een drankje, het zonnetje 
en elkaar!

Varen tussen de eilanden op de Westeinderplassen. Foto: Joyce Goverde

Aalsmeer - Iedereen kan iets doen! 
Van 11 tot en met 17 april vindt de 
jaarlijkse collecteweek van de Hart-
stichting plaats. Om deze week tot een 
succes te maken, is de Hartstichting op 
zoek naar zoveel mogelijk collec-
tanten. Tijdens de collecteweek halen 
de collectanten geld op voor onder-
zoek naar hart- en vaatziekten. “We 
hebben in 55 jaar al veel bereikt, maar 
we zijn er nog niet. Met het oog op het 
groeiend aantal hart- en vaatpatiënten 
is het noodzakelijk dat wij hart- en 
vaatziekten vroeger kunnen 
herkennen en opsporen én beter 
kunnen behandelen. Want iedereen 
heeft recht op een gezond hart. Een 
hart waarmee je alles uit het leven 
haalt, dat je kracht geeft om te 
groeien, te leven en lief te hebben”, 
aldus de Hartstichting. Collecteren is 
makkelijk! Je loopt in je eigen wijk, en 
het duurt maar twee uurtjes. Geïnte-
resseerden kunnen zich aanmelden via 
Stella Calvetti (scalvetti@hotmail.com). 
Of via www.hartstichting.nl/wordcol-
lectant of bel met 070-3155695.

Hartgezonde samenleving
De Hartstichting werkt aan concrete 
oplossingen om ieders hart zo gezond 
mogelijk te houden, zodat iedereen uit 

het leven kan halen wat erin zit. Stap 
voor stap en op verschillende fronten 
tegelijk, wordt gewerkt aan een hart-
gezonde samenleving. Dat doet de 
Hartstichting samen met medewer-
kers, patiënten, vrijwilligers, donateurs, 
zorgprofessionals, wetenschappers en 
business partners. De ambitie is om 
hart- en vaatziekten zo vroeg mogelijk 
te kunnen herkennen, opsporen én zo 
goed mogelijk te behandelen. Daartoe 
wordt wetenschappelijk onderzoek 
financieel ondersteund, wordt voor-
lichting gegeven en werkt de Hart-
stichting aan vernieuwing in de zorg 
en hulpverlening. Lees meer over de 
doelen en oplossingen op 
www.hartstichting.nl

Hartstichting op zoek naar 
collectanten in Aalsmeer

Gwendy (30) meldde zich in 2016 

spontaan aan als collectant voor de 

Hartstichting: “Na mijn hartoperatie 

wil ik juist blijven collecteren.”
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De Kwakel - Op de zaterdagen 20 en 
27 maart van 14.00 tot 15.30 uur 
organiseert Thamen clinics voor 
jongens en meisjes om kennis te 
maken met honkbal en softbal. 
Kinderen en jongeren tussen de 4 en 
17 jaar oud zijn van harte welkom 
om gratis de fijne kneepjes van de 
sport te leren. Op deze middag leer 
jij hoe jij heel hard een bal kan slaan, 
hoe je ver en goed kunt gooien, hoe 
je met een handschoen een bal 
makkelijk kan vangen en bij 
voldoende opkomst kan er ook nog 
een wedstrijdje gespeeld worden. De 
training is op het complex van 

Thamen aan de Vuurlijn 24 in De 
Kwakel. Interesse? Geef je op via 
TC.Thamen@gmail.com. Zet in de 
mail je naam, leeftijd en 
voorkeursdatum. 
Ook interesse om te honk- of soft-
ballen, maar ben je ouder dan 18 
jaar? Stuur dan ook een e-mail naar 
eerder genoemd e-mail adres en je 
wordt uitgenodigd voor een regu-
liere training.
In verband met de corona richtlijnen 
mogen ouders helaas het veld niet 
op. Er gaan foto’s van de clinics gepu-
blicieerd worden op de website: 
www.thamen.info

Clinics honkbal en softbal voor 
jeugd bij Thamen

Aalsmeer - Zou je basketbal eens 
willen uitproberen, maar weet je niet 
of het iets voor je is? Of vind je 
basketbal al hartstikke leuk, maar wil 
je je (nog) niet binden aan een 
vereniging? Daarvoor heeft Basket-
ball Vereniging Aalsmeer de Basket 
Stars opgericht. Basket Stars verzorgt 
trainingen op de zaterdagochtend 
voor kinderen van 6 tot en met 12 
jaar. Een moment in de week waarop 
je niet hoeft te haasten vanuit school 
en er vaak ook geen andere sporten 
gepland staan. De ervaren trainers 
van de vereniging laten je spelender-
wijs kennismaken met basketbal en 
leren je de basistechnieken van de 
sport. Hoofddoel is dat je lekker spor-
tief met elkaar bezig bent en op een 
laagdrempelige manier kan 
ontdekken of basketbal bij je past. Bij 

Basket Stars word je geen lid en 
betaal je per training. Je mag dus zo 
vaak als je wilt meedoen en je wordt 
pas lid als je zeker weet dat basketbal 
bij je past. Kom je het ook eens 
uitproberen? Neem je broertjes, 
zusjes, vriendjes en vriendinnetjes 
mee en ontdek hoe leuk een Basket 
Stars-training is! De training is elke 
zaterdag van 9.30 tot 10.30 uur bij 
Sportcentrum De Waterlelie aan de 
Dreef. Tijdens de lockdown wordt er 
getraind op het parkeerterrein in 
plaats van in de zaal). Per training 
wordt een bijdrage van 3 euro 
gevraagd. Voor een strippenkaart 
voor tien trainingen wordt 25 euro 
gevraagd. Kijk voor meer informatie 
op de Facebook- of Instagram-pagina 
of bezoek de website: basketstars.
wixsite.com/Aalsmeer

Basket Stars: Basketbalinstuif 
voor kinderen van 6 t/m 12 jaar

Rijsenhout - Complimenten van hun 
ploegleiders afgelopen zondag aan 
wielrenners Owen Geleijn en Nils 
Eekhoff uit Rijsenhout. Geleijn van 
opleidingsteam Jumbo-Visma 
leverde een bijdrage aan de eind-
zege van zijn Nieuw-Zeelandse 
ploeggenoot Finn Fisher-Black in de 
Ronde van Istrië en Nils Eekhoff 
loodste met compagnons van Team 
DSM kopman Tiesj Benoot naar een 
vijfde plek in Parijs-Nice.
Nadat Nils Eekhoff vorige week 
dinsdag met zijn ploeggenoten 
sprinter Cees Bol al aan een ritzege 

had geholpen in derde rit van Parijs-
Nice, reed hij daags nadien een meer 
dan degelijke tijdrit: 49ste, na 14.4 
kilometer op een parcours met klim-
metjes. Hij was 49 seconden trager 
dan winnaar Bissegger uit Zwitser-
land en bijna even snel als toppers 
Benoot, Giro-winnaar Geoghegan 
Hart, Trentin, Latour, Gilbert en 
Durbridge. 
In de drie intensieve slotetappes in 
de Alpen was Eekhoff doorlopend te 
zien in de spits van het peloton als 
steun en toeverlaat van zijn kopman 
Tiesj Benoot. Na gedane arbeid 

Bijdragen Owen Geleijn en Nils 
Eefhoff aan wielersuccessen

Nils Eekhoff (midden) rijdt zich met teamgenoten warm voor de tijdrit van Parijs 

Nice. Foto: @Team DSM

Amstelland - Op 26 juni vindt de 
tweede editie van De Duchenne 40 
plaats. Honderden fietsers leggen 
vanuit verschillende locaties in 
Nederland minimaal 40 kilometer af 
voor Duchenne Parent Project, dat 
belangrijk onderzoek naar betere 
zorg voor Duchenne patiënten 
mogelijk maakt. Duchenne is een 
spierziekte en komt voornamelijk 
voor bij jongens. Door een genfout 

breken hun spieren langzaam af. 
Lopen gaat steeds moeilijker, waar-
door ze al snel een rolstoel nodig 
hebben. Uiteindelijk verzwakken de 
ademhalingsspier en de hartspier. 
Dat maakt de ziekte fataal, de 
jongens worden vaak niet ouder dan 
30 jaar. 
 
Minstens 40 jaar
De Duchenne 40 is een fietsfeest 

Fiets voor jongvolwassenen met 
Duchenne spierdystrofie 

voor iedereen met banden. Alle 
soorten fietsen zijn welkom! Met 
deelname aan De Duchenne 40 
dragen de fietsers bij aan het 
toekomstperspectief van jongvol-
wassenen met Duchenne. De 
Duchenne 40 staat symbool voor de 
progressie die de stichting wil 
boeken: steeds meer kinderen die 
volwassenen worden met banen en 
relaties. Iedereen met Duchenne 
moet minstens 40 jaar kunnen 
worden met een zo hoog mogelijke 
kwaliteit van leven! Met De 
Duchenne 40 wordt geld opgehaald 
voor belangrijk onderzoek naar 
betere medische zorg voor jongvol-
wassenen met Duchenne. Aan het 
einde van de dag wordt het bedrag 
dat is opgehaald voor Duchenne 
Parent Project bekend gemaakt. 

 Ga jij de uitdaging aan? 
Daag jezelf uit en fiets op 26 juni 40, 
80 of 120 kilometer tijdens De 
Duchenne 40! Ga voor meer infor-
matie over het evenement en 
inschrijvingen naar  
www.deduchenne40.nl

haakte hij pas af aan de voet van de 
laatste beklimmingen. Ploegleider 
Marc Reef prees zondag niet alleen 
de werklust van zijn team, maar zag 
ook dat de vorm van zijn renners met 
de dag verbeterde. 
Nils Eekhoff kan nu met vertrouwen 
uitkijken naar de komende kassei-
klassiekers Gent-Wevelgem (28 
maart), Ronde van Vlaanderen (4 
april) en Parijs-Roubaix (11 april).

Massale valpartij
Owen Geleijn moest in de proloog 
van de vierdaagse Ronde van Istrië 
(Kroatië) over slechts 1.1 kilometer 
zes seconden toegeven op zijn 
winnende ploeggenoot Lars Boven. 
In rit twee raakte de 20-jarige Rijsen-
houter vlak voor de streep betrokken 
bij een massale valpartij. Niet minder 
dan 65 renners, op dat moment de 
helft van het peloton, gingen tegen 
de grond of werden opgehouden. 
Geleijn die ook enige tijd gemangeld 
zat in de kluwen van renners en 
fietsen kon de dag erna zijn weg 
gewoon vervolgen en prima werk 
leveren voor zijn teamgenoten. 
In de heuvelritten op zaterdag en 
zondag eindigde hij met beperkte 
achterstand op de winnaars als 60ste 
en 82ste. 
In de eindstand werd Owen Geleijn 
51ste. Er waren in Kroatië 170 renners 
van start gegaan onder wie de 
49-jarige voormalige wereldtopper 
Davide Rebellin.

Aalsmeer - De handballers van 
Greenpark Aalsmeer hebben afge-
lopen dinsdag 16 maart de tweede 
wedstrijd in de Handbal NL League 
gespeeld. Tegenstander was deze 
keer Volendam. Na het verlies tegen 
Kembit Lions in de uitwedstrijd in 
Sittard begin maart was landskam-
pioen Aalsmeer er op gebrand om nu 
wel winst te boeken. 
De twee teams waren aan elkaar 
gewaagd. Er werd over en weer 
gescoord en dit leverde een rust-
stand op van 16-16. Alle lof voor 
Aalsmeer dat te maken had met liefst 
vier geblesseerde spelers. Zo kon 

hoofdtrainer Bert Bouwer niet inter-
national Samir Benghanem inzetten 
en moesten Pepijn Michielsen, Don 
Hartog en Tobias Marx de wedstrijd 
vanaf de kant volgen. Na rust wist 
Volendam op enkele punten voor-
sprong te komen, maar Aalsmeer 
wist goed terug te komen en bracht 
de stand weer gelijk, 27-27. Met nog 
negen seconde op het wedstrijdbord 
kreeg Aalsmeer een strafworp mee. 
Deze werd goed benut door Tim 
Bottinga. Hij ‘parkeerde’ de bal achter 
Volendam-doelman Dennis Schelle-
kens en zette Aalsmeer op winst. 
Eindstand: 28-27. Landskampioen 

Ondanks veel blessures winst 
voor handballers Greenpark

Uitwedstrijd Greenpark Aalsmeer in Volendam. Foto: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer pakt hiermee de leiding 
van Kembit Lions in de Handbal NL 
League terug en staat weer aan kop 
met vijf punten uit vier wedstrijden. 
Volendam volgt op plaats twee met 
evenveel punten, maar een partij 
meer. Voorzitter Mike van der Laarse 
van Greenpark Aalsmeer was 
tevreden over ‘zijn’ team: “Zo veel 
geblesseerden en dan toch winnen. 
Netjes hoor!” 
Aanstaande zaterdag 20 maart wacht 
de volgende wedstrijd voor Green-
park. Aalsmeer gaat op bezoek in 
Panningen om het op te nemen 
tegen Bevo. De eerste thuiswedstrijd, 
in De Bloemhof (zonder publiek), is 
op zaterdag 27 maart. Quintus uit 
Kwintsheul komt hiervoor naar 
Aalsmeer. 

Amstelveen - Ook zo genoten van het natuurijs, smaakte dat naar meer 
en ben je zo enthousiast geworden dat je eigenlijk best vaker zou willen 
schaatsen? Samen met schaatsvereniging De Poelster kan er dit seizoen 
nog één keer op het ijs geschaatst worden. Op zondagavond 21 maart 
van 19.20 tot 20.20 uur organiseert De Poelster voor iedereen die dat wil, 
een gratis introductie clinic (coronaveilig) op de laatste dag dat de Jaap 
Edenbaan dit schaatsseizoen nog geopend is. Geïnteresseerd om mee te 
doen? Je bent van harte welkom! Stuur een email naar poelsterclinics@
poelster.nl onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer en je 
ontvangt een uitnodiging met alle informatie. Let op, er zijn slechts een 
beperkt aantal plaatsen beschikbaar en deze worden op volgorde van 
ontvangst van de email toegewezen.

Nog één keer het ijs op met 
schaatsvereniging De Poelster








