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Eigen technische dienst

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

Kinderburgemeester Julius van Wilgenburgh: “Buiten spelen is fijn!”

Lekker en veilig buiten spelen in
Aalsmeer en Kudelstaart
Aalsmeer - Klimmen, klauteren,
glijden of skaten, het kan allemaal op
de speelplaatsen in Aalsmeer en
Kudelstaart. Na een lange winter
hoopt de gemeente dat veel
kinderen in de lente weer lekker naar
buiten gaan. Met de nieuwe Buitenspeelkaart van de gemeente zijn de
speelplaatsen in de buurt bovendien
makkelijk te vinden. Aalsmeer is een
Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)
gemeente. Bewegen en buiten zijn is
voor jongeren van groot belang voor
een gezonde toekomst.
“De speelplaatsen zijn in Aalsmeer en

Kudelstaart nu goed te vinden”, zegt
wethouder Wilma Alink van zorg en
welzijn. “We hopen dat de kinderen
er veel gebruik van gaan maken. Als
gemeente zijn we nu aan het kijken
of speelplaatsen toegankelijker
gemaakt kunnen worden, zodat ook
meer kinderen met een beperking
met hun vrienden en vriendinnen
buiten kunnen spelen”.
Hartstikke handig
Op de buitenspeelkaart is kinderburgemeester Julius van Wilgenburgh te
zien. “Buiten spelen is fijn! Je krijgt

tegelijkertijd beweging en frisse
lucht”, is de boodschap van Julius. “Je
voelt je gewoon lekker als je naar
buiten gaat. Deze buitenspeelkaart
laat zien waar je veilig buiten kunt
spelen. Hartstikke handig!”
Bewegen en leren
Ook wethouder jeugd, onderwijs en
sport, Bart Kabout is goed te spreken
over het initiatief van de Buitenspeelkaart. “Bewegen in de buitenlucht op
een openbare gratis speelplaats, dat
is een optelsom van zaken die wij als
gemeente graag steunen”, zegt hij.

Bovenbouw van de Aardbeienbrug komt terug
Aalsmeer - De bovenbouw van de
Aardbeienbrug is inmiddels op een
locatie aan de Uiterweg gerepareerd. Ook zijn enkele delen
vervangen. De planning is dat de
gerepareerde bovenbouw in de
avond en nacht van woensdag 31
maart op donderdag 1 april tussen
21.00 uur en 05.00 uur wordt teruggeplaatst. Het monteren gebeurt
met een kraan op de weg. Om de
hinder zoveel mogelijk te beperken
worden de werkzaamheden uitgevoerd tijdens de geldende avondklok. Tijdens deze werkzaamheden
is de brug alleen toegankelijk voor
voetgangers en fietsers. De
aannemer heeft weer een
pendelbus beschikbaar. Nood- en
hulpdiensten kunnen er in geval van
een calamiteit wel langs. Voor
vragen kunnen bewoners terecht bij
de projectleiders Albert Mahangi via
06-57440105 of Ton Rohde via
06-57137455.

Aalsmeer: Omg. Aalsmeerderweg (140 kranten)

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
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Miele specialist

Aanrijdingen op de Legmeerdijk
Aalsmeer - Zowel op zondag 21 als
op maandag 22 maart zijn de politie,
brandweer en ambulancedienst
uitgerukt voor aanrijdingen met
letsel op de Legmeerdijk. Rond kwart
voor twaalf zondagochtend is een
scooterrijder gewond geraakt en
naar het ziekenhuis vervoerd na een
botsing met een auto. Het ongeval
vond plaats op de Legmeerdijk ter
hoogte van de bloemenveiling. Even
voor half zeven maandagochtend is
een motorrijder ten val gekomen na
een aanrijding met een auto op de
kruising Legmeerdijk met de N201.
Op deze kruising hebben al diverse
ongelukken plaatsgevonden. Inmiddels is de snelheid al verlaagd van 80

naar 60 kilometer per uur en
besloten is om flitspalen op de kruising te gaan plaatsen. Naar de
oorzaken van de ongevallen is ter
plaatse onderzoek gegaan. Beide
dagen is de weg hiervoor enige tijd
afgesloten geweest.
Foto: Marco Carels

Geld kwijt door oplichting!
Aalsmeer - Een inwoonster is afgelopen dinsdag 23 maart op slinkse
wijze beroofd van haar (spaar)geld. “Ik
ben echt heel voorzichtig, maar ze
gingen zo geraffineerd te werk”,
vertelt de inwoonster die met dit
bericht anderen wil waarschuwen. “Ik
ben ruim 7.000 euro kwijt, een
smerige streek. Ik wil niet dat andere
mensen dit ook overkomt.” De
inwoonster had een mail ontvangen
van de bank met de mededeling dat
zij een nieuwe bankpas zou krijgen.
Haar oude pas moest zij opsturen met
hierbij nog enkele aanvullende gegevens. Er ging een belletje rinkelen en
er werd contact opgenomen met de
bank. De bevestiging werd gegeven
dat dit niet de werkwijze van de bank
is. Aan het einde van de middag kreeg
de inwoonster een telefoontje van,

dacht zij, de bank en dit gesprek
verliep voor haar gevoel heel
vertrouwd. Er werd een afspraak
gemaakt voor de volgende dag
waarbij zelfs de naam werd gegeven
van de persoon waarmee de afspraak
zou zijn. Hier is het fout gegaan, de
fraudeurs hebben de bank- en spaarrekening van de inwoonster weten te
hacken en geheel leeggehaald. Inmiddels heeft de bank de rekeningen van
de inwoonster geblokkeerd en een
nieuwe rekening verzorgd. Maar, het is
en blijft zuur. Zo voorzichtig als de
inwoonster altijd is als het om bankzaken gaat, is dit haar toch overkomen. Laat u niet oplichten en trek
een les uit dit verhaal. Vertrouwt u een
mail of telefoontje over geldzaken
niet? Bel uw bank en vraag om opheldering en meer informatie!
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KERKDIENSTEN

VERSCHIJNT DONDERDAG

28 EN 31 MAART EN 1 APRIL

AALSMEER, KUDELSTAART,
AALSMEERDERBRUG,
RIJSENHOUT
Advertenties, redactie en
centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Openingstijden
ma. t/m wo. van 08.30-17.00 uur
donderdag van 8.30-16.00 uur
Aanleveren van advertentie
Woensdag voor 12.00 uur
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Brigitte Wels
Tel. 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Lisanne en Bas waren uitgenodigd voor een ommetje in ‘hun’ Hornmeer door
Thomas Visser (midden) en Chantal van Hilst-Dekker (niet op de foto).

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 15.00 uur
redactieaalsmeer@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300

Een ommetje met buurtgenoten

Redactie
Jacqueline Kristelijn
Tel. 0297-341900
Tel. 06-37418988

Aalsmeer - In het kader van loop
eens een ommetje met een buurtgenoot zijn er door Participe kaarten
ontwikkeld om een buurtgenoot uit
te nodigen voor een ommetje. In de
Hornmeer liggen deze kaarten bij
supermarkt de Hoogvliet. Afgelopen
weekend kwamen Thomas Visser en
Chantal van Hilst-Dekker in actie. Zij
liepen een ommetje met een jong
gezin die bij hen in de straat woont.
Lisanne en Bas, beiden geboren Aalsmeerders, wonen inmiddels alweer
zes jaar in de Hornmeer.
Het Hornmeerpark is een ideale plek
voor een ommetje van zo’n 20
minuten. Perfect om even in beweging te zijn, elkaar een beetje beter
te leren kennen en om meer te
weten te komen over hoe Lisanne en
Bas de buurt ervaren. Ook Benthe op
haar loopfiets en kleine Sven in de

Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
Onderdeel van
Regio Media Groep B.V.
133e jaargang
Oplage: 17.600
Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient
ondertekend te zijn en voorzien van
naam, adres, telefoonnummer en/of
e-mailadres. Anoniem ingezonden
brieven worden niet in behandeling
genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.
Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent,
dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/of
tekstmateriaal niet beschikbaar wordt
gesteld aan derden. Dus ook niet per
e-mail, fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op www.
meerbode.nl/privacy
Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt
op FSC-Mix papier van verantwoorde
herkomst.
WWW.MEERBODE.NL

Let op: ‘Zonnebloem’-zwendel
Aalsmeer - Op het ogenblik is de
Zonnebloem in het hele land weer
actief om donateurs te werven. Dit
wordt vanuit Breda geregeld. Een
plaatselijke Zonnebloem afdeling
gaat nooit langs de deur om donateurs te werven. Helaas zijn er
mensen, die niet van de Zonnebloem
zijn, en hier gebruik van maken. Ze
bellen aan bij mensen en zeggen dat
ze van de Zonnebloem zijn.
Het zijn altijd twee personen, één
leidt af waardoor de tweede persoon
naar binnen kan om wat spullen weg
te nemen. Dus een waarschuwing:
Laat nooit mensen, die zeggen van

Dit jaar ‘bezoekregeling’ voor
Bloesempark Amsterdamse Bos
Amstelland - De bloei van de Japanse
kersen in het Bloesempark van het
Amsterdamse Bos trekt elk jaar veel
bekijks. Om zo veel mogelijk mensen
van de bloesempracht te laten
genieten én de verspreiding van het
coronavirus tegen te gaan heeft het
Amsterdamse Bos in samenwerking
met de gemeente Amstelveen maatregelen ingesteld. De maatregelen
zijn getroffen om de verblijfsduur van
bezoekers te beperken en 1.5 meter
afstand te bewaren. Zo kan er niet
worden gepicknickt dit jaar, zijn er
geen wc’s, wordt mensen gevraagd zo
veel mogelijk op de fiets en op rustige
momenten (door de week of in de
ochtend) te komen, de aangegeven

kinderwagen voelden zich op hun
gemak in het park. Eerst even langs
de geitjes, helaas nog even vanachter
het hek, en daarna lekker met de
loopfiets over de bruggetjes.
Tijdens het ommetje kwam ter
sprake dat Bas en Lisanne blij zijn
met de buurt. Steeds meer jonge
gezinnen vinden hun weg terug naar
onder andere de Hornmeer. Lisanne
vroeg zich dan ook hardop af of er
niet wat meer aandacht kan worden
besteedt aan de speeltuin bij hen om
de hoek. Leuk om tijdens de wandeling samen tot ideeën te komen om
de woonwijk nóg fijner te maken.
Thomas en Chantal kijken uit naar
het volgende ommetje. Hoe fijn is
het om laagdrempelig een bijdrage
te leveren aan de saamhorigheid van
je eigen buurt en je buren wat beter
te leren kennen.

looproute te volgen en hun verblijfsduur te beperken. Verder gelden de
regels van de Rijksoverheid ook in het
Bos: kom maximaal met twee
personen of het gezin. In het weekeinde begeleiden beheerders en
verkeersregelaars de drukke
momenten. Er zijn maximaal 150
mensen tegelijk in het park toegestaan. Bij grote drukte wordt de maximale verblijfsduur in het park een half
uur.
Wanneer in bloei?
De bloei van het Bloesempark is een
natuurfenomeen dat zich lastig laat
voorspellen. Naar verwachting laten
de eerste bloesems zich in de loop

de Zonnebloem te zijn en vragen of
ze naar binnen mogen, toe in uw/
jouw huis. De wervingsdonateurs
van de Zonnebloem zullen nooit
vragen of zij naar binnen mogen.
Ook dragen zij altijd een Zonnebloem jasje en zij zullen zich altijd
legitimeren!
Als u gast bent van de Zonnebloem
bent u overigens niet verplicht om
ook donateur te zijn. Dit is altijd uw
vrije keuze. Meer weten over de
Zonnebloem of wilt u gast worden?
Neem dan contact op met: Els Schaefers via 0297-342414 of met Lida
Konst via 06-37433782.

van volgende week (week 12) zien. Via
de Facebook en Instagram account
van het Amsterdamse Bos zijn
updates over de bloesem te volgen.
De bloei van de bloesem duurt,
afhankelijk van wind, zon en regen,
ongeveer twee weken.
Bloesembingo
Speciaal voor de lente heeft het
Amsterdamse Bos een bloesembingo
ontwikkeld, want de Japanse kers is
natuurlijk niet de enige lentebloeier.
De bingokaart is te downloaden via
de website. Op www.amsterdamsebos.nl/bloesempark/bloeitijd staat
meer praktische bezoekinformatie,
onder andere over parkeren, paarden
en honden. Deel de mooiste foto’s via
instagram.com/amsterdamsebos of
facebook.com/amsterdamsebos en
tag ze met #bloesempark.

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Zondag 16u. Zoomdienst met
Arno Post (Palmzondag).
Aanmelden: www.cama-aalsmeer.nl.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zondag
10u. Dienst.
Chr. Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag
diensten om 10u. met ds. J.H.
Bonhof en 16.30u. met stud. J.
Verschoof.
Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg
751, Rijsenhout. Zondag dienst
om 10u. met ds. J.A.C. Weij.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. Dienst
met ds. Paul F. Thimm (Palmzondag) 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. Familiedienst met
ds. Teus Prins (Palmzondag).
Witte Donderdag 1 april om
19.30u. dienst met Teus Prins.
Te volgen via http://pgaalsmeer.
nl/kerkdienstgemist.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag
10u. Dienst met ds. G.H. de Ruiter,
Aalsmeer (Palmzondag). Organist: Hugo de Meij. Woensdag
31 maart en donderdag 1 april
19.30u. Halfuursdiensten.
Aanmelden via
hervormdaalsmeer.nl.
- Oosterkerk, Oosteinderweg 269.
Zondag om 10u. Dienst met ds. S.
Zijlstra uit Haarlem (Palmzondag)
Organist: Theo Griekspoor.
Aanmelden via
www.hervormdaalsmeer.nl.
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Zondag 10.30u. Samenkomst via
livestream. Spreker: Pieter-Jan
van der Wolf. Info: www.leg.nl.
RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.
Reserveren verplicht. Zaterdag
17u. Woordcommunieviering
met B. Dullens in Kloosterhof.
Karmelkerk: Zondag 9.30u.
Gezinsviering m.m.v. de Mirakels.

Om 14u. Poolse dienst met
Andrzej. Woensdag 31 maart
17.30u. Kruisweg en H.Mis met
Andrzej. Donderdag 1 april 17u.
Passieliturchie. Maximaal 30 kerkplaatsen. Reserveren voor
vieringen via www.rkkerkaalsmeer.nl. Reserveren Poolse dienst
verloopt via de Poolse Parochie.
Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag
Geen dienst. Online: YouTube
OKKN vieringen.
Roemeens-orthodoxe Parochie
- Zondag 9u. Utrenia en 10.30u.
Heilige Liturgie. Voorganger:
Father Ion. In tent achter de kerk.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat.
Zondag 10u. Online dienst via
www.kerkdienstgemist.nl. Voorganger: ds. Kees v/d Zwaard.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. Dienst met dhr.
W. de Knijff uit Julianadorp
(Palmzondag). Donderdag 1 april
19.30u. Dinst met ds. mw. M. v/d
Zwaag-de Haan uit Ter Aar.
Te volgen via
https://sow-kudelstaart.nl.
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg.
Zondag 11u. Viering m.m.v.
cantors. Maximaal 30 kerkplaatsen. Vooraf reserveren via
sjangeboortesecretariaat@live.nl
of bel 0297-324735.
Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maandag
in gebouw Irene, Kanaalstraat,
Centrum. Vooralsnog geen
bijeenkomsten i.v.m. avondklok.
Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag in
om de twee weken in Ontmoetingsruimte Ons Tweede Thuis,
Jasmijnstraat 33. Voorlopig geannuleerd i.v.m. avondklok.
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten
verzorgen voor Radio Aalsmeer
wekelijks uitzendingen. Dinsdag
van 20 tot 24u. Kabel 99.0 en
ether 105.9.
Een aantal kerken houdt diensten waarbij publiek aanwezig
mag zijn. Vooraf aanmelden is
wel een vereiste en er gelden
diverse RIVM-regels, onder
andere is het dragen van een
mondkapje verplicht. Kijk voor
meer info op de websites van de
kerken.

Participe Amstelland: Wie wil jij
verwennen met Pasen?
Aalsmeer - Na een succesvolle Kerstpakkettenactie wil Participe Amstelland bewoners van Aalsmeer en
Kudelstaart de mogelijkheid geven
om iemand te verwennen met Pasen.
Er zijn daarvoor 75 verwenpakketten
samengesteld, om zo een mooie start
van het voorjaar te geven. Ook deze
keer is Participe Amstelland de
samenwerking aangegaan met De
Oude Veiling, Ons Tweede Thuis,
Mopabloem, Martinez, Hoogvliet en
Albert Heijn om een mooi verwenpakket voor Pasen samen te stellen.
Dit pakket is speciaal voor inwoners
die in het zonnetje gezet mogen
worden, omdat ze bijvoorbeeld altijd
voor anderen klaar staan of een positief duwtje in de rug kunnen
gebruiken. Ken jij iemand in je
familie- of vriendenkring, iemand uit

de buurt of van een vereniging die
een extraatje verdient? Dan is dit een
mooie gelegenheid om diegene te
laten weten dat je aan hem of haar
denkt. Opgeven kan door een mail te
sturen naar d.stam@participe.nu of
naar a.bugala@participe.nu (onder
vermelding van Pasen) of te bellen
naar 0297-326670. En laat weten
waarom deze persoon getrakteerd
mag worden op een verwenpakket.
Aanmelden kan tot 29 maart. De
pakketten kunnen worden opgehaald op donderdag 1 april tussen
12.00 en 15.00 uur bij De Oude
Veiling in de Marktstraat, zodat de
opgever het pakketje zelf langs kan
brengen. Voor het pakket word een
kleine bijdrage gevraagd van 2 euro
die bij afhalen kan worden voldaan.
Bij voorkeur gepast betalen.
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Officiële Mededelingen
GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575, fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale tel.nr: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
AANGEPASTE DIENSTVERLENING
I.V.M. HET CORONAVIRUS COVID19
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een
afspraak maken op tel. 0297-387575. Dit doen wij om het
bezoek aan het raadhuis zo veel mogelijk te spreiden zodat
wij u nu en in de komende periode goed van dienst kunnen
zijn.Regel dringende zaken zoveel mogelijk digitaal. Als dat
om wat voor reden niet kan, overleg dan telefonisch met één
van onze medewerkers of stel uw vraag bij de receptie. Wij
proberen dan samen met u tot een passende oplossing te
komen.Wij doen er alles aan om u goed en snel te woord te
staan. De wachttijden zijn mogelijk wat langer dan normaal.
Wij vragen daarvoor uw begrip.
INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen
gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen
er geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen.
Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijdelijk alleen via de website van de gemeente inzien. Mocht u
niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te zien, kunt
u telefonisch contact opnemen met het algemene tel. van
de gemeente 0297-387575. U kunt dan aangeven om welk
stuk het gaat zodat het u per post kan worden toegezonden.
Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen stukken
uiteraard weer op het gemeentehuis in te zien zijn.
AFVAL
Vanaf dinsdag 24 maart worden maximaal vier klanten tegelijkertijd toegelaten op de milieustraat. Meerlanden vraagt
mensen alleen met volle vrachten te komen, rekening te
houden met extra wachttijden en de instructies van hun medewerkers op te volgen. Medewerkers zullen bezoekers attenderen voldoende afstand te houden. Voor alle informatie
over de dienstverlening van Meerlanden, kunt u terecht op:
www.meerlanden.nl/coronavirus.
SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen
naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar:
servicelijn@aalsmeer.nl .
CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het
weekend via het hoofdnummer: 0297-381777.
SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen:
tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl
WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze
wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen www.wijkoverlegaalsmeer.nl
AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u
bellen naar tel. 0297-387511. Voor een afspraak met een van
de wethouders: tel. 0297-387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.
INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken
over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van
een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De
inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds
ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker
bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297387584/387660 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

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

08.30-12.00 uur
13.00-16.30 uur

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

Voorletters
M.
D.S.C.
S.
D.B.
K.

GeboorteDatum
datum beschikking
05-02-1988
24-05-1974
14-11-2000
25-04-1966
23-01-1993

17-03-2021
17-03-2021
17-03-2021
19-03-2021
19-03-2021

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

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

#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s.

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

GOEDE VRIJDAG
Op Goede Vrijdag (2 april) is het raadhuis op afspraak
geopend.
PASEN
Maandag 5 april (2e Paasdag) zijn het raadhuis en
Afvalbedrijf De Meerlanden gesloten.
Op www.afvalkalender.meerlanden.nl vindt u de
gewijzigde inzameldagen.
SNOEIBOOT 27 MAART
Op zaterdag 27 maart vaart de snoeiboot weer uit voor eilandeigenaren op de Westeinderplassen. Snoeiafval kan worden
ingeleverd:
09.00-12.00 u: Schuilhaven de Winkel aan de Grote Poelzijde
13.00-16.00 u: Baggerdepot Otto aan de doorgang Grote Brug
GEMEENTE AALSMEER  VASTGESTELD
BESTEMMINGSPLAN PARKMEER AALSMEER
Z20071090
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken, ingevolge
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de gemeenteraad van Aalsmeer in de vergadering van 4 maart 2021
het bestemmingsplan ‘Parkmeer’ gewijzigd heeft vastgesteld.
Bij besluit van gelijke datum heeft de gemeenteraad voorts
besloten geen exploitatieplan vast te stellen, daar het verhaal
van kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden anderszins is verzekerd. Het bestemmingsplan
met bijbehorende stukken heeft van 30 oktober t/m 10 december 2020 voor eenieder als ontwerp ter inzage gelegen. Er
zijn geen zienswijzen ingediend.
Doelstelling
Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van maximaal
10 vrijstaande/ halfvrijstaande woningen aan de Stommeerkade in Aalsmeer. Op de achterliggende gronden wordt 13.000
m2 bedrijfsvloeroppervlakte bedrijventerrein (waarvan max.
6500 m2 bebouwd) mogelijk gemaakt voor bedrijven tot maximaal categorie 2 uit de bij de regels behorende bedrijvenlijst.
N.a.v. akoestisch onderzoek voor de beoogde ontwikkeling
zijn er door het college hogere waarden Wet geluidhinder
vastgesteld. Tevens is een beeldkwaliteitsplan opgesteld met
welstandscriteria, dat als aanvulling zal dienen op de welstandsnota.
Plangebied
Het plangebied bevindt in de Stommeer en bevindt zich globaal tussen de Stommeerkade, het Bielzenpad en de Burgemeester Hoffscholteweg.
M.e.r. beoordelingsbesluit
Op grond van het Besluit m.e.r. is het bestemmingsplan een
m.e.r.-beoordelingsplichtig besluit. Ten behoeve van de m.e.rbeoordeling is een aanmeldnotitie opgesteld. Op grond van
deze aanmeldnotitie heeft het college van burgemeester en
wethouders op 20 oktober 2020 besloten dat er geen milieueffectrapport (MER) hoeft te worden opgesteld voor het bestemmingsplan ‘Parkmeer’, aangezien de ontwikkelingen die dit
bestemmingsplan mogelijk maakt geen ‘belangrijke nadelige
gevolgen’ voor het milieu met zich brengen. Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen geen
zelfstandig bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij belanghebbenden hierdoor los van het voor te bereiden besluit (het bestemmingsplan) rechtstreeks in hun belang worden getroffen.
Inzage
Het bestemmingsplan met de daarop betrekking hebbende
stukken, waaronder het besluit om geen exploitatieplan vast
te stellen en het besluit tot vaststelling hogere waarden Wet
geluidhinder ligt gedurende 6 weken met ingang van 26
maart t/m 6 mei 2021 op de volgende wijzen voor een ieder
ter inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl
onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.07P-VG01, en
- de balie Burgerzaken op het gemeentehuis van Aalsmeer,
Raadhuisplein 1.
- de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis, Laan
Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen.
Instellen beroep
Binnen 6 weken na de dag waarop deze besluiten ter inzage
zijn gelegd kan tegen het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan, het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen
alsmede tegen het besluit tot vaststelling van hogere grenswaarden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag beroep worden ingesteld door:
- belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze tegen
het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad of
tegen het ontwerpbesluit hogere grenswaarden bij burgemeester en wethouders kenbaar te maken;
- iedere belanghebbende, voor zover beroep wordt ingesteld tegen wijzigingen die bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn aangebracht.
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan wordt
met het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen voor
de mogelijkheid van beroep aangemerkt als één besluit. Het
beroepschrift moet zijn voorzien van naam en adres van de
indiener, datum, een omschrijving van het besluit waartegen
het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) van het beroep. Voor de behandeling van een beroepschrift is griffierecht

verschuldigd. Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een
verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de
voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad
van State, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Naast het schriftelijk instellen van beroep
is het mogelijk digitaal beroep aan te tekenen bij de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Via de link https://
digitaalloket.raadvanstate.nl/ is het vooralsnog alleen voor
burgers mogelijk om het beroep digitaal in te dienen.
Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in
werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek
om een voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit
niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis.
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze,
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Oosteinderpoelpolder (kad.perc. B 3818 en B 7409), (Z21023176), het aanleggen van een weilanddepot t.b.v. het
tijdelijk opslaan van ‘(Vrij) Verspreidbare baggerspecie’
(conform het BBK)
- Geniedijk 22, 1433 HC, (Z21-022999), het plaatsen van een
dakopbouw, het wijzigen van de bestaande gevels naar
stucwerk en het vervangen van de dakpannen door een
bietenkap
- Oosteinderweg tussen 311 en 313/313a, 1432 AW, (Z21022783), het gedeeltelijk dempen van de kopsloot t.b.v.
tuinaanleg en het aanleggen van een in- en uitrit
- Schweitzerstraat 42, 1433 AG, (Z21-022633), het plaatsen
van een dichte groencontainer op een parkeerplaats voor
de woning
- IJsvogelstraat 3, 1431 VR, (Z21-022518), het plaatsen van
een uitbouw en dakopbouw aan de voorzijde van de woning en het maken van een constructieve doorbraak op de
begane grond
VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE
De beslistermijn is verlengd met zes weken. De beslissing op
de volgende aanvragen zijn met toepassing van artikel 3.9, Lid
2 van de wabo verlengd:
- Karperstraat 42, 1432 PA, (Z20-087175), het maken van een
uitbouw aan de kapperszaak op de begane grond waardoor erboven een dakterras ontstaat. Verzonden: 16 maart
2021
BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten
behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maWET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een
wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze
rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen
die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u
de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt
indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en
Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.3012.00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het
gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via
tel. 0297-387575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken,
na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending
ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag
en donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak
maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over
bouwen en vergunningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes
weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk
een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank
van Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt
ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene
die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene
die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan
contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen
en Handhaving via tel. 020-5404911.
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Officiële Mededelingen
ken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de
onderkant van deze advertentie:
- Aalsmeerderweg 182, 1432 CV, (Z21-007665), het plaatsen
van een smeedijzeren poort tussen twee gestucte penanten op de damwand. Verzonden: 22 maart 2021
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN,
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie:
- Giekstraat 1, 1433 SH, (Z20-087103), het plaatsen van een
dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning. Verzonden: 22 maart 2021
- Oosteinderweg 368a, 1432 BG, (Z20-068024), het uitbrei-

-

-

den van de woning aan de zijgevel en het plaatsen van een
brug. Verzonden: 19 maart 2021
Uiterweg 21, 1431 AA, (Z20-085462), het renoveren van
de buitenzijde van de woning waarbij de kozijnen worden
vervangen/aangepast. Verzonden: 19 maart 2021
Jan Lunenburg Oever 1 en 16 (voorheen Jan Lunenburg
Oever kavel 3 en 14), (Z20-090811), het bouwen van twee
woningen met berging. Verzonden: 19 maart 2021
Vrouwentroostpad 1, 1433 GW, (Z20-088659), het wijzigen
van de voorgevel en het verplaatsen van de voordeur. Verzonden: 18 maart 2021
Uiterweg 263A, 1431 AH, (Z20-089012), het vervangen van
de bestaande terreinverharding door gefundeerde betonverharding. Verzonden: 17 maart 2021
Stommeerkade naast nr. 46 (kad. perc. C 4529) en Wissel
naast nr. 39 (kad. perc. C 5517), (Z21-011570), het verwijderen van een AC (asbestcement)-leiding. Verzonden: 17
maart 2021
Frans de Bieslaan 57 t/m 80 (voorheen Waterhoenstraat

Sectie C, nr. 7380), (Z20-086411), het bouwen van 24
smartwoningen. Verzonden: 15 maart 2021

t/m 30-04-21

VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekendgemaakt in de Staatscourant. U kunt deze verkeersbesluiten raadplegen op www.overheid.nl via de link “Berichten over uw buurt”. Informatie over de
mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift en de
termijn waarbinnen dat mogelijk is vindt u in het verkeersbesluit. Hieronder vindt u een attendering van verkeersbesluiten
die recent in de Staatscourant zijn gepubliceerd.
- Parkeerplaatsen opladen elektrische motorvoertuigen Meertrosstraat, noordelijk deel

t/m 06-05-21

TER INZAGE
t/m 22-04-21

t/m 30-04-21

Ontwerp bestemmingsplan Uiterweg 223225 en ontwerpbesluit Hogere grenswaarde
met bij behorende stukken (Z21- 0019796)

Ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken m.bt. Mr. Jac. Takkade 21, 1432 CB, (OD9695233), (Stal Wennekers) 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 contact met u
opgenomen.
Verzoek tot ontheffing met daarop betrekking 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
Het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan, het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen alsmede het besluit tot
vaststelling van hogere grenswaarden Wet
geluidhinder
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Gesubsidieerd loopbaanadviestraject voor rijksambtenaren
Regio - Ben jij een rijksmedewerker
en wil je aan de slag met je loopbaan? Grijp dan je kans en vraag een
loopbaanadvies aan! Je kunt hiervoor
een subsidie ontvangen via het A+O
fonds Rijk. Het loopbaanadvies helpt
je om jouw plek te vinden op de
arbeidsmarkt. Dat kan bij de rijksoverheid zijn of daarbuiten, maar in
elk geval een plek die past bij jouw
kwaliteiten. Het traject ziet er als
volgt uit. Controleer of je in aanmerking komt voor de subsidie. Ga hiervoor naar https://www.aofondsrijk.
nl/activiteit/loopbaanadvies/ en
beantwoord een aantal vragen.

Binnen een paar minuten weet je of
je aan de voorwaarden voldoet. Na
afloop ontvang je uitleg over de
verdere aanvraag.
Je vraagt een loopbaanadvies aan via
je leidinggevende of via het A+O
fonds Rijk. Via het A+O fonds Rijk kun
je een loopbaanadvies traject
aangaan zonder tussenkomst van je
leidinggevende. Je bepaalt zelf wat je
met het loopbaanadvies doet. Je
kunt het bespreken tijdens je jaarlijkse loopbaangesprek, maar je kunt
het ook voor jezelf houden en je
eigen plan trekken. Jouw resultaten
blijven in ieder geval anoniem. Je

meldt je voor deze regeling aan via
het digitaal dossier van Loopbaanadvies. Je vraagt voor maximaal 1.500
euro, exclusief btw, een subsidie aan
voor een vertrouwelijk loopbaanadvies bij een professionele loopbaandeskundige. Je kiest zelf een professionele loopbaandeskundige. Een
aanvraag voor een vergoeding loopbaanadvies kan uiterlijk tot en met
30 juni 2022.
Vereisten
Je komt in aanmerking voor de
subsidie als je rijksmedewerker bent
en de afgelopen 3 jaar onafgebroken
in dienst van het Rijk bent geweest.
Je mag overigens niet eerder gebruik
hebben gemaakt van de regeling
loopbaanadvies.

Het is alleen mogelijk subsidie te
krijgen voor een loopbaandeskundige die is gecertificeerd voor het
nieuwe keurmerk Register Loopbaan.
Rose-Marie Lucas van Rooskleurig
Coaching is Noloc gecertificeerd
Register Loopbaanprofessional en al
bijna 11 jaar actief in de regio. Haar
deskundige aanpak is persoonlijk,
praktisch en geeft perspectief. Vraag
een vrijblijvend intakegesprek met
haar en maak afspraken over het
loopbaanadvies en hoe je het advies
wilt ontvangen. Je kunt Rose-Marie
makkelijk bereiken door haar een
whatsapp bericht te sturen 06-5313
5015 of via www.rooskleurigcoaching.nl Daaropvolgend ontvang je
een offerte waarin duidelijk staat
waaraan het advies voldoet.

Schriftelijke rapportage
Het beste loopbaanadvies krijg je
door drie gesprekken aan te gaan
van een of anderhalf uur. Het loopbaanadvies wordt in een schriftelijke
rapportage opgeleverd en de bevat
de volgende elementen: Bespreking
uitslag gesprekken en onderzoeken;
Jouw competenties; Je ontwikkelingsmogelijkheden; De mate waarin
jouw potentie volgens het loopbaanadvies en je eigen inzicht daarin op
elkaar aansluiten; Inschatting van
jouw arbeidswaarde; Een persoonlijk
en concreet advies over hoe je met je
carrière om kan gaan.
Meer informatie over de
subsidieregeling is te vinden op
www.loopbaanadvies.aofondsrijk.nl

DE SCHIJNWERPER OP...

Antoon van der Hoorn: “Ik vind
Aalsmeer een mooi dorp”
Door Truus Oudendijk
Aalsmeer - Antoon van der Hoorn is
een ras Aalsmeerder, geboren in
Vrouwentroost en al jaren bewoner
van de Uiterweg. Als ik het gesprek
op zijn betrokkenheid bij de
Pramenrace wil brengen zegt hij:
“Dat is mijn zoon, die heeft dezelfde
naam en dat zorgt nog wel eens
voor verwarring.” Dan houden we
het bij de vraag van Andre van de
Poppe, met wie hij al meer dan
veertig jaar bevriend is. Wat zou hij
graag willen veranderen in Aalsmeer?

nog geen tien jaar later ben ik voor
mijzelf begonnen; een bloemen- en
boekettengroothandel. Toen ik vijfenveertig was, heb ik dit verkocht. Ik
zat in die tijd al in het vastgoed en
dat doe ik nog steeds. Dat is inmiddels ook een heel bedrijf geworden.
Met dit verschil dat ik vroeger heel
veel personeel had en nu nog maar
een paar. Dat bevalt me heel goed.
Het is leuk om in deze sector te
ondernemen; wij verhuren voornamelijk bedrijfspanden; daarvan
bevindt het merendeel zich in Aalsmeer, maar we hebben ook wat
panden in Amstelveen en Uithoorn.”

“Weinig, ik vind Aalsmeer een mooi
dorp en ik heb het hier vreselijk naar
mijn zin. Er is één ding dat ik iets
minder vind en dat is de overlast van
het vliegverkeer. Het afgelopen jaar
valt het mee door corona, maar in
feite wordt het steeds erger. Er zijn
veel inwoners die zich daar behoorlijk aan ergeren. Het zou niet meer
dan normaal zijn dat er vanuit onze
Gemeente eens wat meer tegengas
zou komen richting Schiphol, dit om
zijn burgers te beschermen!

Mis je de bloemenhandel niet?
“Nee, moet ik eerlijk bekennen. Ik
ben dertien jaar geleden uit de
veiling weg gegaan en als ik in de
jaren erna drie keer in het gebouw
ben geweest is het veel. En dan was
het ook nog omdat ik er een klant
had die bij ons wilde huren. Ik heb
ook altijd gezegd: ik doe dit werk
omdat ik ergens mijn brood mee
moet verdienen, en niet omdat ik
nou zo’n bloemenliefhebber ben.”

Hoe is je carrière verlopen?
“Op mijn vijftiende ben ik al op de
bloemenveiling gaan werken, maar

Waarom ben je al zo jong aan het
werk gegaan?
“Nou daar kan ik kort over zijn, dat

moest van mijn vader. Leren ging mij
niet zo goed af, ik was nogal lastig
vroeger en werd van school
gestuurd. En toen zei mijn vader: jij
gaat aan het werk. Maandagochtend
om zes uur ga je met je zwager mee
naar de veiling. Zo is het gegaan. Ik
heb eerst een jaar of acht bij een
exporteur gewerkt en toen de keuze
gemaakt om voor mijzelf te
beginnen. Ik was in die tijd een van
de eersten in de veiling die kant en
klare boeketten ging maken. Dat
liep al snel erg goed. In no time had
ik een groot bedrijf en dat had ik zelf
ook niet verwacht. Maar vastgoed
trok me altijd al en ook in mijn bloementijd kocht en verkocht ik af en
toe een pandje. Dat is steeds verder
uitgebreid en nu bouw en verhuur ik
alleen maar bedrijfshallen.”
Het gaat je relaxed af, zeg je, maar ben
je er elke dag mee bezig? Hoe ziet je
dagindeling eruit?
“Ja, ik ben er inderdaad elke dag
mee bezig. Ik probeer iedere dag om
7 uur te starten, ik vind het fijn om
een vaste structuur in de dag te
hebben. In de regel begin ik met een
rondje langs de panden waaraan
gewerkt wordt; kijken waar de
jongens mee bezig zijn en of ze nog

wat nodig hebben. Vanmorgen heb
ik het nodige materiaal naar ze toe
gebracht en vanmiddag had ik
diverse afspraken met huurders. Om
maar even een dagindeling te
noemen.”

maar ook in Duitsland, Frankrijk en
Italië gehouden. Dan hebben we
nog een bootje waar we af en toe
mee op pad gaan. Laat ik het zo
zeggen: onze vrije tijd kunnen we
goed combineren met het werk.”

Dus er is genoeg ruimte voor vrije tijd.
En wat doe je dan?
“Ineke en ik houden niet van lange
vakanties, maar we maken graag
korte tripjes. Op het ogenblik kan
het even niet, maar normaal gaan
we een paar keer per jaar een lang
weekend naar Spanje. Een leuke
activiteit van Ineke is het organiseren van autorally’s, samen met Nils
van Beek. Als ze die uit gaan zetten,
ben ik de chauffeur. Daar maken we
dan een gezellig weekend of
midweek van, want deze trips
worden niet alleen in Nederland,

Toekomstplannen?
“Ik hoop nog een tijdje door te gaan,
maar ga toekomstgericht wel
denken aan de volgende generatie,
die toch een keer het stokje zal
overnemen.”
Op wie wil jij volgende week
de schijnwerper richten?
“André Braam, hij is één van de
grotere huurders. Wij hebben een
fijne samenwerking. Hij komt iedere
keer ruimte tekort, en huurt dan
weer wat bij. Hoe lang denkt hij daar
mee door te gaan?”
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Tulpen voor leden Aalsmeers
Harmonie en OrgelJoke
Aalsmeer – Sinds repeteren en
optreden door de coronapandemie
een grote uitdaging is geworden,
maakt Aalsmeers Harmonie video’s.
Het hoofddoel van deze projecten is
dat de muzikanten van de Aalsmeerse vereniging bezig blijven en
plezier blijven beleven aan het
maken van muziek. Daarnaast geeft
Aalsmeers Harmonie een mooi visitekaartje af voor iedereen die ook in
deze bijzondere tijd van muziek kan
genieten. De eerste video zag vorig
jaar op Koningsdag het levenslicht.
Daarna volgden meerdere muziekvideo’s met diverse thema’s zoals
Halloween, Kerst, Nieuwjaar en
Valentijnsdag. Bij iedere video zorgt

het Digitale Comité voor weer een
andere creatieve aanpak zodat het
iedere keer weer een uitdaging en
een verrasssing is. Voor de video’s
spelen alle leden individueel thuis
hun eigen partij in met behulp van
een clicktrack van dirigent Maron
Teerds. Van alle ingestuurde partijen
wordt vervolgens door de dirigent
één orkestgeluid gemaakt en het
Digitale Comité zet hier beelden
onder.
Lenteproject
De laatste uitdaging betreft het
Lenteproject van het orkest in
samenwerking met niemand minder
dan OrgelJoke. Joke Meijer is het

afgelopen jaar bekend geworden op
Instagram dankzij haar video’s waarin
zij orgelmuziek speelt. Zij deed vorig
jaar een oproep op sociale media
voor meer bladmuziek, zodat zij weer
eens andere muziek kon spelen. Joke
vertelde dat zij nog maar kort
weduwe was en veel troost en plezier
uit het orgelspelen haalde. Haar
oproep werd een groot succes en
duizenden personen volgen haar nu
op Instagram. Zo ook de leden van
het Digitale Comité van Aalsmeers
Harmonie die hier meteen een mooie
samenwerking in zagen.
Video online
Het nummer dat werd gekozen voor
dit lenteproject is ‘Tulpen uit
Amsterdam’. Voor de video is ook
samengewerkt met Draaiorgelmuseum Perlee uit Amsterdam. Sinds 21
maart is de video online te vinden op
de Facebook pagina van Aalsmeers
Harmonie en op de Instagram pagina
van OrgelJoke. Om de lente ook in
huis te kunnen vieren heeft het
bestuur van het orkest bij alle leden,
de dirgent én bij OrgelJoke een
tulpenboeket bezorgd. Aalsmeers
Harmonie nodigt u allen van harte
uit deze video (en voorgaande
projecten) te bekijken opwww.aalsmeersharmonie.nl en www.facebook.
com/Aalsmeersharmonie. Muziek
van Joke Meijer luisteren en bekijken
kan via www.instagram.com/
orgeljoke.

Online poëzieavond ‘De natuur
is hier’ met Saskia Stehouwer
Amstelland - Op donderdag 22 april
organiseert de Bibliotheek Amstelland een online poëzieavond met
dichter Saskia Stehouwer over
bedreigde planten en dieren en hoe
de mens zich verhoudt tot de natuur.
Het thema van de Maand van de Filosofie is ‘De natuur was hier’.
Meliza de Vries gaat over dit thema in
gesprek met Saskia Stehouwer en
beide dichters zullen gedichten voordragen. Stehouwer bracht drie
bundels uit bij Uitgeverij Marmer.
Haar laatste bundel is geheel handgeschreven en gemaakt van zelfgeschept papier van plantenresten en
fruitafval. Beide dichters maken deel
uit van de Klimaatdichters, die met

poëzie in al haar vormen een
klimaatvriendelijke wereld willen
creëren. De avond kunnen belangstellenden gratis bijwonen via zoom.
Wie zich aanmeldt ontvangt een
week van te voren de link.
Aanmelden kan via: www.amstelland.op-shop.nl.
Zelf een gedicht voordragen in het
programma? Stuur dan een mailtje
naar M.de.Vries@debibliotheekamstelland.nl. Je ontvangt een naam
van een bedreigde plant of dier en
schrijft hierover een gedicht. Je mag
natuurlijk ook zelf een plant of dier
kiezen. Er kunnen maximaal zeven
gedichten voorgedragen worden,
dus wees er snel bij!

Aalsmeer - De start van de workshops voor kinderen van bij Cultuurpunt Aalsmeer is opnieuw uitgesteld.
Afgelopen maandag 22 maart
zouden de workshops starten, maar
corona heeft opnieuw roet in het
eten gegooid. “Hopelijk mogen we
op donderdag 1 april (geen grap) van
start”, zo laat het Cultuurpunt weten.
De docenten staan al een tijdje klaar
om deelnemers nieuwe ervaringen
te laten opdoen. Margot gaat met
boetseerklei aan de slag, Sander
pakt de spuitbussen erbij voor graffiti, Dineke zet instrumenten alvast
klaar en zingt alvast haar stem warm,
Jolijn heeft leuke oefeningen
bedacht voor theater, Rens rapt en
maakt de hele dag muziek en Elize
draait nog een pirouette op haar
balletschoenen. De docenten zijn er
klaar voor. Kijk voor het hele aanbod
aan workshops voor kinderen van de
basisscholen in Aalsmeer en Kudelstaart, voor meer informatie en voor
aanmelding op de website
www.cultuurpuntaalsmeer.nl. Vragen?
Mail naar info@cultuurpuntaalsmeer.nl
of bel 0297-365165.

AGENDA
TOT EN MET 31 MAART:

* Passieronde in Aalsmeerse
kerken. Iedere woensdag van
19.15 tot 19.45u. Zie:
www.kerkpleinaalsmeer.nl
DONDERDAG 25 MAART:

* Instuif in Kudelstaart voor
leerlingen groepen 3 t/m 8
door Team Sportservice op
schoolplein De Rietpluim van
16 tot 16.45u.
ZATERDAG 27 MAART:

* Snoeiboot vaart uit op de
Westeinder voor particulieren.
Van 9 tot 12u. bij Schuilhaven
De Winkel (aan Grote Poelzijde) en van 13 tot 16u. bij
Baggerdepot Otto (doorgang
Grote Brug).
TOT EN MET 2 APRIL:

* Paaswandeling (voor
kinderen)rond kinderboerderij
Boerenvreugd in Hornmeer.
ZATERDAG 3 APRIL:

* Paashaas Muziekbingo café
Op de Hoek, Kudelstaart vanaf
20u.

STAGE
MUSIC SHOP

Dé vioolspecialist

Nieuwe
Valencia
gitaren

De winkel
is weer
open!

vanaf

Welkom na
afspraak:
06-10035173

€99,-

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

AURO-scholen staan stil bij de
week van openbaar onderwijs
Klimaatdichter Saskia Stehouwer.
Foto: Rosa van Ederen

CORONAVIRUS

Weer meer besmettingen in Aalsmeer!
Aalsmeer - Het aantal besmettingen in Nederland
loopt weer op, volgens de deskundigen een teken dat
de derde golf van zich laat spreken. Er wordt aangedrongen op sneller vaccineren. Als Engeland het kan,
moet het in Nederland toch ook lukken om per dag
niet een getal met vier nullen, maar met vijf nullen te
‘prikken’. De persconferentie van Mark Rutte en Hugo
de Jonge was niet verrassend. Geen versoepelingen tot
zeker half april. Eén lichtpuntje, de avondklok wordt
bijgesteld naar tien uur ‘s avonds. Meer tijd om nog
even een ommetje te wandelen of een fietstochtje te
maken. De landelijke stijging van positief getesten laat
zich natuurlijk ook spreken in Aalsmeer en omgeving.
Er zijn weer meer inwoners besmet met het coronavirus. In de periode van 10 tot en met 23 maart 164
inwoners in Aalsmeer (was 143) en daarmee komt het
aantal per 100.000 op 514,8 (was 448,9). Er is 1 inwoner
opgenomen in het ziekenhuis, er zijn gelukkig geen
inwoners overleden. In Uithoorn 144 besmettingen
(was 122) en dit is 488,5 per 100.000 (was 413,9). Geen
ziekenhuisopnames vanuit Uithoorn, wel helaas 1
inwoner overleden. In Amstelveen 439 positief geteste

Workshops bij
Cultuurpunt voor
kinderen vanaf
(hopelijk) 1 april

inwoners (was 309) en dit is 478,9 per 100.000 (was
337,1). Er zijn vijf inwoners van Amstelveen opgenomen met coronaverschijnselen in het ziekenhuis, 1
inwoner is overleden aan het virus. In Haarlemmermeer
796 besmettingen (was 571) en dit is 510,2 per 100.000
(was 366,0). Er worden 2 ziekenhuisopnames gemeld
en 1 overledene.
Qua aantallen staat Aalsmeer nog wel hoog in het
besmettingslijstje, maar de verhoudingen met de drie
omliggende gemeenten zijn kleiner geworden. Na een
groot aantal dagen met 11 tot zelfs 19 besmettingen
per dag, is op de dagafsluiting (dinsdag 23 maart) van
het RIVM het aantal positief geteste inwoners in Aalsmeer gedaald naar ‘slechts’ 5. Hopelijk zet deze daling
door. Nog even doorbijten en volhouden: Hou 1,5
meter afstand, was regelmatig de handen, blijf bij een
verkoudheid thuis, laat je testen bij klachten en draag
een mondkapje in openbare gebouwen. Samen tegen
corona, het moet toch lukken om dit virus onder
controle te krijgen en weer een gezellig ‘normaal’ leven
te hebben!

Aalsmeer - OBS Kudelstaart dalton
in oprichting, OBS Samen Een en
OBS Zuidooster zijn de openbare
scholen in de gemeente, die onderdeel zijn van Stichting AURO. Deze
week wordt stil gestaan bij de week
van het openbaar onderwijs. Gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting zijn de waarden waar het openbaar onderwijs voor staat. Hoe zijn
deze kernwaarden terug te zien in
het onderwijs van de scholen?

zich in alle vrijheid zelf ontwikkelen
als persoon. Dit betekent dat
geleerd moet worden dat niet
iedere vrijheid hetzelfde is. Op de
AURO-scholen leer je in vrijheid je
mening te vormen en te uiten.
Tegelijkertijd leer je waar jouw vrijheid eindigt en waar die van de
ander begint. Dit doceren de leerkrachten niet alleen in burgerschapslessen, maar door alle
vakken heen.

Kernwaarden
Gelijkwaardigheid betekent dat alle
mensen, ondanks hun verschillen,
als even waardevol worden gezien.
Aan kinderen wordt al vanaf de
kleuterklas geleerd dat er
verschillen zijn en dat dit juist
gevierd moet worden. Wat is het
toch mooi om anders te zijn en toch
samen te leven en te leren! Op
AURO-scholen wordt daarom veel
aandacht besteed aan verschillen in
cultuur, visie of seksuele voorkeur
vanuit de kernwaarde dat iedereen
gelijk is. Dit klinkt allemaal heel
vanzelfsprekend, maar het project
van de gelijkwaardigheid is pas
heel recent opgebouwd en vraagt
om onderhoud. Dat gebeurt elke
dag op openbare scholen. Op de
AURO-scholen kunnen kinderen

Ontmoeting
Omdat geleerd kan worden van de
verschillen van elkaar, is er de
nieuwsgierigheid naar het verhaal
van de ander. De AURO-scholen zijn
een plek waar alle verhalen samenkomen en helpen bij de ontwikkeling van je eigen verhaal. Kunstonderwijs kan helpen je verhaal te
vormen, maar ook activiteiten in de
buurt dragen bij aan identiteitsontwikkeling en begrip voor
verschillen. De openbare AUROscholen staan midden in de samenleving en geven kinderen ruimschoots de kans door diverse
ontmoetingen weer een hoofdstuk
aan hun verhaal toe te voegen.
Kudelstaart, Samen Een en de Zuidooster zijn trots deel uit te mogen
maken van de AURO-stichting.
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Theaterworld-eigenaresse Marjo de Vries was één van de blije winnaars.

Centrum maakt winnaars van
verwenpakketten bekend
Aalsmeer - Ondernemersfonds Meer
Aalsmeer heeft flink uitgepakt om
haar klanten te bedanken voor hun
geduld en moeite die ze doen om in
Aalsmeer Centrum te blijven
winkelen. Het bestuur was blij dat de
contactberoepen, zoals de kappers,
schoonheidssalons en tattooshops,
weer open mochten en vond dat ook
zij wel iets extra’s verdienden. De
winactie van een verwenpakket werd
een feit en een kleine driehonderd
mensen hebben hun gegevens
achter gelaten en wilden kans maken
op zo’n behandeling of een
tegoedbon voor een tatoeage.
Mooie woorden
Opvallend was dat het merendeel
van de inzenders de behandeling
aan iemand anders gunden. De
ondernemers waren ontroerd door
de mooie en lieve woorden en gaan

er vanuit dat de behandelingen goed
terecht zijn gekomen. De voorzitter
van de marketingcommissie Sander
ten Seldam (Eyecare Ed Kriek Optiek)
had de eer om samen met kapster
Iris Vermeij (Do My Hair) en schoonheidsspecialiste Iris Eveleens (Skin
Sensation) de prijswinnaars bekend
te maken. Saskia Kraan won een
pedicurebehandeling bij The Nail
CEO voor Karin Reijns. Franka Riesmeijer won voor haar collega een
ontspannende behandeling bij Skin
Sensation. Inge Sprangers gunde
haar zus Joke ter Reehorst een fijne
behandeling en die krijgt ze bij
Trendy Hair. Jeroen Dillewijn wint
voor zijn vrouw Daphne een kappersbehandeling bij Aytul Aydin Hairstyling. Petra van de Bergen gunde
Jolanda Buskermolen een pakket. Zij
mag naar Do my Hair. Ineke van
Maurik won voor Gerda de Kuijer een

ontspannende massage bij AA Wellness House. Ambulancemedewerker
Michiel Smits mag een mooie
tatoeage laten zetten bij Black Lining
Tattooshop die hem aan zijn dochter
doet denken. Petra van den Nouland
won voor haar dochter Lisanne van
den Nouland een reinigende
gezichtsbehandeling bij De Huidkliniek. Jolanda Grandia mag een fijne
kappersbehandeling bij Sendy
Stingray aan Saskia Hulsegge geven.
Brenda Zevenhek won voor haar man
Mattijs Hoffman een verwenmoment
bij Royal Class Barbarshop. Wilma
Heere heeft ervoor gezorgd dat haar
man Bertus de stap naar Dog Star
Tattoos mag gaan maken voor zijn
eerste tattoo. Michelle Endhoven
mag van Nina Visser een ontspannende massage krijgen bij Schoonheidssalon Natuurlijk Aalsmeer.
Carola Huigsloot krijgt van haar
dochter Myrthe een relaxbehandeling bij kapper Tom in de Dorpsstraat.
Nicolette Arkesteijn won voor Helene
Kaslander een lekkere behandeling
bij Qnipsels. Cynthia Methorst krijgt
een fijne behandeling bij Stijl en
Meer voordat haar baby zich
aandient. En Lonneke Ykema heeft
een ontspannende massage of
gezichtsbehandeling gewonnen voor
Marjo de Vries bij Dio Van der
Zwaard. De blije winnaars hebben
allemaal bericht gehad en mogen de
gewonnen pakketten ophalen in
Aalsmeer Centrum. Daarin uiteraard
de bon voor de behandeling, maar
ook spulletjes van de Wereldwinkel,
zoals chocolade en zeep. De kappers,
masseurs, schoonheidsspecialisten,
tattoo artists en pedicures gaan de
klanten vast en zeker in de watten
leggen.

Bitterballenverzekering?
Ik werd uitgenodigd door Fietje (69) om
haar uitvaartwensen vast te komen leggen. “We moeten het nu maar eens gaan
regelen e e. De o e ton laar en een
grote schoenendoos stond op tafel.
“Ik wil alles bij Dunweg en voor alle aanwegen na e en t an een n a en n n
jullie tuin.” “Dat is geen probleem” zei ik. “De
dienst zelf kunnen we bij mooi weer overigens ook in de tuin doen.” “Geweldig,” zei
Fietje, “zorg maar dat je genoeg drankjes en
bitterballen in huis hebt, want ik ken zo veel
mensen.”
Bij het nakijken van de schoenendoos bleek
het allemaal niet zo rooskleurig. De levensverzekering was eerder in slechtere tijden
al uitgekeerd en de andere uitvaartpolissen
waren niet toereikend. “Kan ik niet bij je lenen?” vroeg Fietje schaterlachend. “Nou, dat
wordt lastig, maar je kunt wel geld opzij zetten met ons depositofonds.” “Ja lieve schat,

het is toch vreselijk.” reageerde Fietje. “Die
polis van de RVS, daar kan ik net aan de bitterballen van betalen!”
Sindsdien stortte Fietje geregeld geld in het
depositofonds. Dit hield zij jarenlang vol, tot
het doel bereikt was. Ruim nadat zij gestopt
was met geld reserveren, stopte Fietje ook
met leven. Ze werd 83 jaar.
Op haar uitvaart moest ik haar eigen tekst
voordragen en kondigde ik haar favoriete
nummers aan. Julio Iglesias was haar idool.
Na de uitvaart moesten wij met z’n allen een
toost uitbrengen. Namens Fietje proostte ik
op het leven en het dankwoord was gericht
aan een ieder die iets bijzonders in haar
leven had betekend. Toen ook RVS Verzekeringen aan bod kwam, keken de belangstellenden mij met verbazing aan, maar ik
ging door: “Ik wil graag namens Fietje RVS
Verzekeringen bedanken voor het sponsoren
van de bitterballen.”

Nu voor later
Heeft ú al nagedacht over
uw uitvaartwensen? U kunt
kosteloos ons wensenboekje
‘Nu voor later’ aanvragen.
Wij helpen u graag op weg.

COLUMN TRUUS OUDENDIJK
Corona winkelen
Aalsmeer - “We krijgen teveel kierologen die allemaal vertellen wat wij
niet willen weten.” Een vrije impressie van mijn echtgenoot als reactie op
de mededeling van het RIVM dat ook de open haard een ernstige bedreiging is voor onze gezondheid. Wij zitten op dat moment aan een glaasje
rode wijn en gooien net nog een blokje op het vuur. Zijn ergernis wordt
nog eens extra gevoed door het bericht dat de maatregelen niet versoepeld worden. Met Pasen een drankje op een terras zit er niet in zit. Manlief
vindt dat jongelui weer moeten kunnen feestvieren, voetballen, elkaar
ontmoeten, naar de kroeg gaan. Toen hij zeventien was heeft hij ook de
beest uitgehangen. Maakte de buurt onveilig in zelf gebleekte spijkerbroek, lange haren en op een brommer met een stuur waar hij onderdoor
kon kijken. Zijn moeder liep hem in die tijd straal voorbij op straat: deze
hoort niet bij mij. Ooit opgepakt op het strand bij Bloemendaal, omdat hij
zich in de luilaknacht tussen de relschoppers bevond. Is allemaal goed
gekomen, als er één brave huisvader is, is hij het wel.
Persoonlijk hebben we niet zo’n last van de lockdown en de avondklok. Ik
zie zelfs voordelen; alle bezoek dat we nog krijgen gaat om acht uur de
deur uit of blijft slapen. Dat geeft wel duidelijkheid aan de afspraken.
Ook winkelen heeft momenteel een andere dimensie. In het kader van
mijn voornemen om 5 kilo af te vallen doe ik aan toekomstgericht
denken. Dus ben ik op zoek gegaan naar recepten van taarten en cakes
die ik ga bakken als het doel behaald is. Er was nog een reden voor die
zoektocht; kleinzoon werd drie en in mijn enthousiasme riep ik: oma bakt
wel een taart. En belofte maakt nou eenmaal schuld...
Bijkomend probleem was, dat mijn handmixer het nog steeds doet, maar
het geluid produceert van een drilboor op zaterdagochtend, als iedereen
nog in bed ligt. “Je mag wel eens een nieuwe aanschaffen”, opperde mijn
echtgenoot. Nou ben ik een goed verstaander, dus had ik maar een half
woord nodig als aanmoediging om tijd bij Blokker te boeken. Uit enthousiasme stond ik te vroeg op de stoep, maar mocht toch naar binnen. Ik
kan niet anders zeggen, het voelt riant zo in je eentje in een lege winkel.
Het is alleen jammer dat je maar tien minuten hebt. Maar in die tijd kon ik
rekenen op een personal shopper die mij alle voor- en nadelen van de
diverse keukenmachines uitlegde en mij advies gaf hoe die te gebruiken.
Ik kocht een rode, om de simpele reden dat die er zo vrolijk uitzag en
prachtig kleurde bij mijn theedoeken. Innig gelukkig verliet ik met mijn
rode gevaar het pand. Diezelfde week deed ik nog zo’n actie bij de Hema;
de jarige moest nog een cadeautje. En ook daar kreeg ik persoonlijke
begeleiding. Je hoort mij niet klagen over gesloten winkels. De verjaardagstaart was trouwens prachtig en had alles in zich wat maar ongezond
was; zoals het hoort. Eén grote bom van suiker, fondant, chocoladekoekjes, zilverpillen, botercrème, jam en slagroom. Mét kaarsjes. Ik heb
maar een flink stuk genomen. Afvallen kan altijd nog.
Reageren? Truus@bente.net

• 023 - 563 35 44
• Dunweg.nl/ nu-voor-later

Alexander van der Pijl
Dunweg Uitvaartzorg

Berber’s insectenhotels klaar
voor ‘bezoekers’

Het eerste insectenhotel is afgeleverd bij de Antoniusschool door Berber Veldkamp
(voormalig Kinderburgemeester) en Julius van Wilgenburgh (Kinderburgemeester)
in bijzijn van Antonius-directeur Erik Spaargaren, vier bouwers van het
insectenhotels van Ons Tweede Thuis en wethouder Bart Kabout.

Aalsmeer - De insectenhotels van de
vorige kinderburgemeester Berber
Veldkamp worden vanaf gisteren,
woensdag 24 maart, geplaatst bij alle
basisscholen in Aalsmeer en Kudelstaart. Het initiatief van Berber is tijdens
haar burgemeesterschap al omarmd
door de gemeente, maar kon door de
coronamaatregelen vorig jaar nog niet
worden uitgevoerd. Nu staan of hangen
ze klaar voor bezoek. De hotels zijn
gemaakt door medewerkers van Ons
Tweede Thuis. Het eerste exemplaar
werd woensdagochtend door Berber
zelf overhandigd aan directeur Eric
Spaargaren van De Antoniusschool in

Kudelstaart. “Hartstikke leuk om op
mijn oude basisschool terug te zijn”, zei
Berber. “En mooi dat de insectenhotels
er nu zijn.”
Superbelangrijk
Berber had in haar periode als kinderburgemeester de natuur hoog op haar
lijstje van dingen die ze graag wilde
verbeteren. “Insecten bestuiven fruitbomen en andere planten, ze maken de
bodem beter, zijn voedsel voor vogels
en ruimen dode resten op”, zegt Berber.
“Met de insectenhotels kun je die voor
ons en de natuur superbelangrijke
beestjes van heel dichtbij zien.”

Kleine beestjes, grote rol
Lieveheersbeestjes, vlinders, miljoenpoten, pissebedden, solitaire wilde
bijen, ze kunnen allemaal in de hotels
‘logeren’. Wethouder natuur en milieu
Wilma Alink en wethouder jeugd en
onderwijs Bart Kabout zijn allebei erg
blij met het initiatief. “Het project van
Berber is ook een voorbeeld voor ons
volwassenen”, zegt wethouder Alink.
“We kunnen op deze manier namelijk
allemaal iets goeds doen voor de
natuur in onze eigen directe omgeving.” Wethouder onderwijs Bart
Kabout sluit zich daarbij aan. “Niemand
is ooit te oud om te leren”, zegt hij. “Met
een insectenhotel bij je in de buurt
besef je nog eens extra dat de kleinste
beestjes een grote rol spelen in onze
wereld.”

Buiten spelen is fijn! Je krijgt tegelijkertijd beweging en frisse
lucht. Je voelt je gewoon beter als je naar buiten gaat. Deze
buitenspeelkaart laat zien waar je veilig buiten kunt spelen.
Hartstikke handig”. Kinderburgemeester Julius van Wilgenburgh.

Het is lente! Tĳd om lekker veel buiten te
spelen! Heb je zin om te skaten, te klimmen
en klauteren of om te voetballen? Op deze
kaart vind je alle buitenspeelplekken in
Aalsmeer en Kudelstaart. Dus ga lekker
basketballen, schommelen of op zoek naar
kleine beestjes in een van onze speeltuinen!
Veel plezier en vergeet je waterflesje niet!

Speelplaats

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

voetbalveld

Uiterweg 150
Ringvaartzĳde 43
Stommeerkade 11
(natuurspeeltuin)
Werven 63
Weteringplantsoen
Twĳnderlaan 5
Vlasakkerlaan 25
Grootgarenbaan
Meertrosstraat
Helling 7
Dreef 1A (IKC Triade)
Monteverdilaantje 11
Scarlattilaantje 19
Locatellihof 27
Apollostraat 45
Jupiterstraat 30
Saturnusstraat 20

skatebaan

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

fitness

Meervalstraat 23
Roerdomplaan 1
Rietgorsstraat 33
Fuutlaan 18
Waterhoenstraat 6
Kudelstaartseweg 20
Dreef 7
Atalantalaan 30
Vlinderweg 160
Vlinderweg 64
Dagpauwoogstraat 22/28
Citroenvlinderstraat 44
Citroenvlinderstraat 68
Zandoogjestraat 4/33
Brasemstraat 10
Karperstraat 182
Zeeltstraat 19
Snoekbaarsstraat 1

basketbalveld

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

G. den Hertoglaan 1
Ruisvoornlaan 25
W. Alexanderstraat 101
W. Alexanderstraat 25
Beatrixstraat 82
Nassaustraat 24
Nassaustraat 5
Julianalaan 108
Christinastraat 6
Bernhardstraat 2
Clauslaan 13/17
Wilhelminastraat 16
Christinastraat 20
Kerkweg 23
Kerkweg 24
Boomgaard 48
Boomgaard 23
Gemaalstraat 2

Kĳk voor meer informatie op aalsmeer.nl

54. Helling 1
(OBS Samen Een)
55. Baccarastraat
(voetbal-/basketbalkooi)
56. Catharina Amalialaan
(schoolplein Mikado,
deels openbaar)
57. Vuurdoornstraat 20
58. Goudenregenstraat 10
59. Anjerhof 65
60. Rozenhof 56
61. Rozenhof 25
62. Perronzĳde 8




Waar kan
ik buiten
spelen?
Scan de
code voor
digitale
versie

63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

Baanvak 80
Clematisstraat
Violenweg 38
Violenweg 9
Mendelstraat 61
A.H. Blaauwstraat
(hoek Clusiusstraat)
J.P. Thĳsselaan 13
Berkenlaan 21
Ketelhuis 23
Ketelhuis 69
Linneuslaan 82
Seringenpark

75. Spoorlĳnpad/
Stommeerkade
76. Einsteinstraat 54
77. Marconistraat 33
78. Pasteurstraat 14
79. Amperestraat 60
80. Darwinstraat 8
81. van Leeuwenhoekstraat 9
82. Galileistraat 19
83. Einthovenhof 28
84. Kamerlingh
Onnesweg 126
85. Zeemanshof 31
86. Lorentzhof 11
87. Schweitzerstraat 48/74
88. Schweitzerstraat 80/107
89. Schweitzerstraat 121/128
90. Mĳnsherenweg
(Winkelcentrum)

91. Proosdĳstraat 18
92. Gravin Aleidstraat 6
93. Joke Smitstraat 12
94. Anne Frankstraat 58
95. Geerland 59/87
96. Geerland 84/96
97. Sconedorp 23
98. Rhĳnlandsoord 13
99. van Swietenstraat 23
100. van Heĳningenstraat 102
101. Clantstraat 4
102. Copernicusstraat 9
103. St. Janstraat 18
104. Corry Vonkpad
105. Bakboordstraat 16
106. Giekstraat 14
107. Rastraat 16
108. Bakboordstraat 7
109. Middencirkelstraat 9
110. Bilderdammerweg 125

111. Linksbuitenstraat 14
112. Rechtsachterstraat 12
113. Gaﬀelstraat/
Stuurboordstraat
114. Kompasplein 1
115. Zonnedauwlaan t.o. 25
116. Sterrekrooshof 13
117. Krabbescheerhof 7
118. Fonteinkruithof 40
119. Fonteinkruithof 20
120. Valeriaanhof 5
121. Korfstraat 106
122. Pĳlkruidhof
123. Proosdĳhal/Robend
124. Zonnedauwlaan 63/65
(schoolplein OBS Kudelstaart
en Antoniusschool,
deels openbaar)
125. Schweitzerlaan 136
(KC De Ruimte)
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nieuwe outfit shoppen, geef elkaar
een origineel cadeautje, maak de
tafel extra feestelijk met de lekkerste
dingen of bestel iets speciaals bij de
horeca (ontbijt, lunch of diner) in de
gemeente. “We hebben heel veel
mogelijkheden”, aldus Meer
Aalsmeer.
Zakennieuws kort:
Het restaurant Proef & Meer aan de
Stommeerweg gaat voortaan door
het leven als Christiani, Vino E. Cibo.
Het wordt een plek waar iedereen
welkom is om op authentiek Italiaanse wijze te genieten van een
mooi glas wijn, antipasti en echte
Romeinse pizza’s. De exacte
openingsdatum is nog niet bekend.
En, na een flinke verbouwing (zowel
binnen als buiten) opent Rembrandt
meesterlijk ijs op donderdag 1 april
haar deuren in het Nieuwe Polderhuis aan de Stationsweg.

Aftellen naar Pasen in Centrum
Aalsmeer - Door ondernemend Aalsmeer wordt afgeteld naar de Paasdagen op zondag 4 en maandag 5
april. In het Centrum zijn de paasvlaggen opgehangen en wapperen
uitnodigend naar alle bezoekers. De

coronamaatregelen worden niet
versoepeld, maak het daarom extra
feestelijk in eigen huis. De ondernemers van Meer Aalsmeer hebben tips
om er gezellige Paasdagen van te
maken: Kom op afspraak een mooie,

Jij & Ik winkel maakt doorstart
in huidige pand Ophelialaan
Aalsmeer - Afgelopen december
sloten de deuren van de Jij & Ik
winkel. Om in januari samen te gaan
met Gewoon Doen Bakkerij en
Dienstverlening in De Oude Veiling.
Het sluiten van de winkel heeft bij de
burgers, Stichting Down Town
Ophelia en ondernemers in Aalsmeer
voor grote teleurstelling gezorgd.
Het gemis van de winkel werd vooral
door de ondernemers van de Ophelialaan ervaren en dat bereikte ook
burgemeester en de wethouders.
Begin dit jaar zijn er gesprekken
geweest met Gemeente Aalsmeer en
Stichting Ons Tweede Thuis om te
kijken naar de mogelijkheden voor
een doorstart in het huidige pand.
Vanaf donderdag 1 april, en dat is
geen grap, keren de medewerkers
weer terug in de Jij & Ik winkel en
daarmee ook weer in het straatbeeld
van de Ophelialaan.
De winkel dient als leer- en werkplek,
waar jongeren met een afstand tot
de arbeidsmarkt ervaring op kunnen
doen naar een (betaalde) baan. Dit
gebeurt niet alleen in de winkel,
maar in de afgelopen 2 jaar hebben
zij dit ook gedaan bij diverse winkeliers en ondernemers uit Aalsmeer.
Deze winkeliers geven de medewer-

Puzzel Meerbode: ‘Dwarsliggers
houden de rails recht’
Aalsmeer - Wie mag er deze week ‘in
een vaartje naar het bosvruchtentaartje’? Er is afgelopen week
opnieuw flink gepuzzeld. Bijna 200
inzendingen mocht de redactie
ontvangen. Het taartje van brood- en
banketbakkerij Vooges blijkt behoorlijk ‘beroemd’ te zijn, zelfs vanuit
onder andere Naarden en IJmuiden
kwamen oplossingen binnen. Menig
puzzelaar geeft aan graag het
bosvruchtentaartje aan te willen
snijden en dit hoeft niet persé in de
keuken te gebeuren: “We zitten een
aantal weken zonder keuken, maar
een taartje kun je overal aansnijden”,
aldus Mariska.
De taartjes worden regelmatig
gebruikt om te trakteren, de redactie
kreeg zelfs een uitnodiging om aan
te schuiven bij de koffie met gebak,
en om een dierbaar persoon te

bedanken, omdat hij of zij altijd klaar
staat om hulp te verlenen, boodschappen doet in deze coronatijd of
af en toe een uitje regelt. Verder zijn
al heel wat verjaardagen opgeluisterd met deze specialiteit van brooden banketbakkerij Vooges. Uiteraard
is het winnen van deze lekkernij een
extraatje (“lijkt me heerlijk zo’n
bosvruchtentaartje”), maar menig
inzender geeft aan echt uit te kijken
naar de wekelijkse puzzel. Enkele
reacties: “Ik heb weer heerlijk even de
hersens gekraakt”, “Ik ben gelijk gaan
puzzelen” en “leuke puzzel die ook
duidelijk is te lezen. Ga zo door.” Er
wordt veelal individueel gepuzzeld,
maar regelmatig laten puzzelaars
weten gezellig naar de oplossing te
hebben gezocht met ouderen,
kinderen of een ander familielid.
Met de oplossing van deze week was

KRUISWOORDPUZZEL

1

Verticaal 1. pijnlijk (hachelijk); 2. lengtemaat (afk.); 3. wilde
haver; 4. leep (listig); 5. elfenkoning; 6. bakplaats; 7. adellijke
ongehuwde dame; 8. metselspecie; 9. Japanse munt; 10. oosterlengte (afk.); 11. periode van mooi weer voor de herfst; 16.
sterk ijzerhoudende grondsoort; 18. kerkelijke straf; 20. waterplant; 21. meetkundig lichaam; 23. ondeskundige; 25. bijbelse
reus; 26. welzijn (voorspoed); 27. onstoffelijk deel van de mens;
29. sinterklaaskoek; 32. het verzamelen van postzegels; 34.
Europa (afk.); 36. plaats in Noord-Brabant; 37. scheepsvloer;
39. in elkaar; 40. aandoening van de gewrichten; 42. bekend
gebouw in Londen; 43. plaats in Duitsland; 45. speeltoestel; 46.
middagslaapje; 51. woonboot; 53. waterdoorlatend; 54. behoeftige toestand; 55. schoollokaal; 56. Griekse zuilengang; 57.
spijskaart; 59. schrijfvloeistof; 60. briljant (begaafd); 62. kort
stukje (restje); 63. dichter bij de wind zeilen; 66. meisjesnaam;
67. hertensoort; 69. bladgroente; 71. tijdperk; 73. deel van een
wiel; 74. hoofdkaas; 75. god van de liefde; 78. waardeloze lap;
80. jongensnaam; 82. muzieknoot; 85. opbergruimte.

3

4

5

12
15

Horizontaal 1. Spaanse schilder; 7. goede manieren in de
omgang; 12. dwaas; 13. in het water levend knaagdier; 14.
opstootje; 15. windrichting (afk.); 17. verpakking voor tandpasta;
19. geestdrift; 21. binnenlandse zaken (afk.); 22. tenger; 24.
grote winkel; 27. dierentuin; 28. doorbraak; 30. kloosterzuster;
31. priem; 32. rolprent; 33. plaats in Gelderland; 35. land (staat);
37. aanwijzend voornaamwoord; 38. fijne alcoholische drank;
41. koud en vochtig; 42. deel van een breuk; 44. de gehele filmploeg; 46. donkere kamer (afk.); 47. land in Zuid-Amerika; 48.
erker; 49. toetsing van de kennis; 50. lichtbron; 52. ver (in
samenstelling); 54. hoofdstad van Turkije; 56. ledemaat; 58.
deel van een schip; 61. glansverf; 62. hemelgeest; 64. deel van
gelaat; 65. Nederlandse rivier; 67. mollengang; 68. Nederlandse
Omroep Stichting (afk.); 70. eikenhout van schors ontdoen; 72.
gewicht; 73. land in Zuid-Amerika; 76. vlekkenwater; 77. loofboom; 78. verdriet; 79. verleidelijke vrouw; 81. rivier in NoordBrabant; 82. cilinder; 83. Friese jongensnaam; 84. olie (Engels);
86. volhardende geestkracht; 87. niet afwijkend van het gewone.

2

menigeen het eens: ‘Dwarsliggers
houden de rails recht’.
De winnaar deze week is een puzzelaar van het eerste uur: Jaap van
Leeuwen. De Rietgorsstraat-bewoner
mag op weg naar banketbakkerij
Vooges in de Zijdstraat om ‘zijn’
bosvruchtentaartje op te halen.
Gefeliciteerd en vergeet niet een
legitimatie mee te nemen!

16

22

23

19

29

25

34

39

35

54

37
42

43

46

52

55

56

57

62

66

58

68

73

77

53

63

67

72

59

69

70
75

78

79

De winnaar ontvangt bericht via
de e-mail en kan de gewonnen
prijs afhalen bij
Wittebol Wijn,
onder vermelding van
zijn of haar naam.

71
76

80

83

84

86

60

64

74

82

Mail de oplossing voor
dinsdag 30 maart 2021
16.00 uur naar:
puzzelaalsmeer@meerbode.nl
voorzien van uw naam,
telefoonnummer en e-mailadres.

49

51

61

Lekker puzzelen voor een
2VAKS DOOS PEACOCK,
ZUIDAFRIKA ROOD & WIT
WITTEBOL’S 60JARIGE
JUBILEUMWIJN!

32

41

Corona proof winkelen
De komende tijd zal er alleen nog
gewinkeld kunnen worden op
afspraak, maar ook kan er online
geshopt worden! In de afgelopen
maanden is er door de cliënten van
Activiteitencentrum Mendel hard
gewerkt aan een online webshop,
ottwebshop.nl. Bezoekers vinden in
de webshop producten van verschillende locaties. Deze producten
kunnen worden verstuurd maar
kunnen ook worden afgehaald bij
onder andere Jij & Ik winkel. Natuurlijk hopen de medewerkers snel weer
de deur gewoon open te kunnen
zetten, zodat klanten weer gezellig
binnen kunnen lopen.

De prijs die te winnen is
met deze puzzel wordt
u aangeboden door
Wittebol Wijn
Ophelialaan 116 Aalsmeer.
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65
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33
38

7

13
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28

6

kers de kans en de ruimte om op hun
eigen tempo werkervaring op te
doen buiten de deur. Ook ondernemers uit Aalsmeer en omstreken
zorgen voor leuke klussen en
opdrachten, die bijdragen aan een
zinvolle dagbesteding van de medewerkers. Het komend jaar zal er
samen met de gemeente en de
ondernemers gekeken worden naar
hoe nog meer Jij & Ik medewerkers
mee kunnen participeren in de
maatschappij.
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Ophelialaan 116 Aalsmeer
Tel. (0297) 325837
www.wittebolwijn.nl
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Vijf jaar Uitvaartzorg De Meer
Hoofddorp - Vijf jaar geleden startten
Jacco van der Laarse en Jaap van der
Maarl Uitvaartzorg De Meer. Op
donderdag 1 april hopen zij er met
hun trouwe medewerkers ingetogen
bij stil te staan. Naast Jacco en Jaap is
Marco van Ringelesteijn in dienst als
allround uitvaartverzorger en samen
met facilitaire collega’s Monica Jansen
en Erna Visscher vormen zij het
hechte team van Uitvaartzorg De
Meer. Op de vraag hoe zij binnen vijf
jaar zover zijn gekomen vertellen de
‘jongens’ van De Meer: “Bij het
verzorgen van een uitvaart hebben
steeds meer nabestaanden behoefte
aan een kleinschalige uitvaartorganisatie met ‘korte lijnen’. Daarmee
bedoelen we dat vanaf de melding
van overlijden, het verzorgen en

bespreken tot en met het uitvoeren
van de uitvaart steeds dezelfde
mensen in beeld zijn. Wij verzorgen
de gehele uitvaart in eigen beheer.
We doen zelf (of op verzoek samen
met de nabestaanden) de verzorging,
hebben een eigen kistvoorraad,
verzorgen en printen de rouwbrieven
en liturgieën en hebben eigen rouwauto’s (Cadillac en Mercedes-Benz).
Naast onze eigen opbaarlocaties in
Hoofddorp en Vijfhuizen kunnen wij
bij al onze collega’s in Haarlemmermeer en Aalsmeer terecht. Waar wij al
vanaf het begin van onder de indruk
zijn is dat nabestaanden ons, na ervaring met onze uitvaartverzorging,
durven te recommanderen aan
anderen. En ook menig verpleegkundige, voorganger en verpleeghuisme-

Voor de zomer starten met
afvallen bij Slimness
Mijdrecht - De zomer komt eraan. Dat
betekent dat straks weer de zomerkleding aangetrokken kan worden. Wat
corona kilo’s aangekomen en passen
je zomerse outfits niet meer? Doe dan
mee met afvallen in groepsverband of
kom individueel afvallen bij Slimness.
Op 14 april start er een 10-weekse
cursus met nuttige informatie om
effectief en efficiënt af te vallen. De
cursus start via Zoom, maar zodra het
mogelijk is vindt de cursus in de praktijk plaats. Ieder heeft zijn eigen desk,
dus kan iedereen voldoende afstand
houden volgens de richtlijnen van de
RIVM. De cursus wordt door meerdere
zorgverzekeraars vergoed. De resultaten in een groep zijn vaak hoger,
doordat deelnemers elkaar extra
motiveren. Je kunt altijd een gratis en
vrijblijvende intake inplannen waar je

al je vragen kunt stellen. Wie zich nu
meteen wil opgeven voor de cursus
afvallen in groepsverband of meer
informatie wil, kan de website slimness.nl bezoeken.
‘Afvallen zonder Poespas’
Wil jij afvallen zonder begeleiding?
Dat kan, want Claudia het gezicht
achter Slimness heeft een boek
geschreven ‘Afvallen zonder Poespas!’
Al haar ervaringen zijn nu gebundeld
in dit boek. Dit boek laat jou afvallen
op een simpele manier, zonder
honger en is te koop in de praktijk,
maar ook in elke boekenwinkel en via
bol.com. Dit boek leert je stap voor
stap de juiste gezonde keuzes maken
en er staan ruim 30 slanke, heerlijke
en vooral makkelijke recepten in. Er
zijn inmiddels al 400 boeken

Dag van de Moestuin: Compost
voor volks-en schooltuinen
Rijsenhout - Op Goede Vrijdag, 2
april, organiseert Meerlanden
opnieuw een Dag van de Moestuin.
Buurtmoestuinen, volkstuincomplexen en schooltuinen uit de regio
waar Meerlanden GFT en Etensresten
verwerkt, kunnen deze dag gratis
MeerCompost laten bezorgen. Deze
natuurlijke bodemverbeteraar maakt
Meerlanden zelf in de Groene Energiefabriek van organisch keuken- en

tuinafval (GFT en Etensresten) dat het
afval- en grondstoffenbedrijf inzamelt bij huishoudens en bedrijven in
de regio. Een goed moment aan het
begin van de lente voor de tuinders
om de bodem van hun moestuin
nieuwe energie te geven met
compost.
Aanvragen
Moestuinders die in aanmerking
willen komen voor maximaal 4 m3
MeerCompost sturen uiterlijk 27
maart een e-mail naar moestuinendag@meerlanden.nl. Daarin
vermelden ze de naam van het
complex of buurtinitiatief, de
contactpersoon, het bezorgadres en
de gewenste hoeveelheid compost.
Maximaal 30 initiatieven komen in

dewerker heeft op basis van zijn/haar
ervaring dikwijls een goed woordje
voor ons gedaan. Dat maakt ons stil,
dat mensen die moeite nemen. Daar
kunnen wij niet tegenop adverteren.
Daarnaast hebben wij ook ‘de wind
mee’ gehad door al na het éénjarig
bestaan de jonge ondernemersprijs
van de gemeente Haarlemmermeer te
winnen en een aantal innovatieve
uitvaartkisten mochten bedenken,
zoals de ECO-vlaskist van vlasgras en
de ‘Polderkist’ gemaakt van hout van
bomen die gerooid moesten worden
in de Haarlemmermeer. Ook is er het
absolute besef dat wij een uitvaart
niet alleen verzorgen, maar dat
daarbij elke ‘schakel’ essentieel is om
een waardige uitvaart te verzorgen:
van de koster van de kerk of de aulamedewerker van het crematorium tot
en met de mensen die de koffie
schenken, alleen met teamwerk kom
je tot een mooie en memorabele
uitvaart. Wij zijn dan ook erg dankbaar dat onze medewerkers dag én
nacht voor ons en de nabestaanden
klaarstaan.” Op de vraag hoe zij de
komende vijf jaar voor ogen hebben
zeggen Jacco en Jaap: “Binnen ons
werkgebied hopen wij verder door te
groeien zonder kwaliteit in te leveren
op onze kernwaarden: korte lijnen,
steun en vertrouwen. Hierbij hopen
wij dat mensen die een uitvaartverzorger nodig hebben en voor ons
kiezen dat blijven doen om wie wij
zijn en waar wij voor staan.”

verkocht! Het boek is inclusief
wanneer je meedoet met afvallen in
groepsverband of kiest voor het individuele traject.
Open dag
Zaterdag 10 april tussen 9.00 en 14.00
uur organiseert Slimness een open
dag. Hier kunnen geïnteresseerden
kosteloos hun BMI en middelomtrek
laten meten, krijgen zij informatie
over gezond afvallen en is er de
mogelijkheid om je aan te melden
voor de groepscursus. Het maximum
is wegens corona nu acht personen
per groep. Slimness werkt niet met
eiwit shake’s, zakjes of met pillen dus
geen jojo-effect. Bij Slimness wordt
gewerkt aan een gezondere leefstijl
door gezondere keuzes qua eten te
maken en meer te gaan bewegen.
Slimness is gevestigd aan Bozenhoven 19a in Mijdrecht en is bereikbaar via 06-10903050 en via
info@slimness.nl

aanmerking voor de gratis MeerCompost, op volgorde van aanmelding.
Meerlanden stort de compost met
een vrachtwagen op goed te
bereiken plekken.
Populair
Het idee voor deze actie ontsproot
op de Landelijke Compostdag,
waarop medewerkers van Meerlanden doorgaans in vijftien
gemeenten gratis meer dan 50.000
zakken MeerCompost uitdelen.
Zowel in 2020 als in 2021 is deze
landelijke actiedag geannuleerd.
Toch bleef onder moestuinders vraag
naar de natuurlijke compost uit organisch keuken- en tuinafval en etensresten. Daarom besloot Meerlanden
dit corona-proof evenement ook dit
jaar toch door te laten gaan. “Moestuinieren is de laatste jaren steeds
populairder. Sinds de coronacrisis
heeft dit helemaal een vlucht

Mentor-panel marathon Zaai
een groot succes
Door Janna van Zon
Aalsmeer - Kwaliteit leveren in een
tijd dat het niet mee zit: Zaai toont
daarin leiderschap, door snel te
kunnen schakelen en inventief te
zijn. Natuurlijk was het de bedoeling
om ook dit seizoen de traditionele
mentor-panel avond in één van de
bedrijven van de gevestigde ondernemers te houden. Omdat dit nu
eenmaal niet mogelijk is, werd er
gekozen voor plan B en dat was interessant genoeg voor alle Zaailingen.
Dit jaar konden zij vier onlineavonden vragen stellen aan verschillende ervaren ondernemers. Vier
avonden met een eigen thema. Er
viel dus wat te kiezen. De online
bijeenkomsten waren van zeven tot
half negen te volgen via de zoom.
De week begon maandag met het
thema: ervaring van drie oud-zaailingen. Marcel Pannekoek van
Energie Aalsmeer en de winnaars van
de starters van het jaar 2018 Ab
Baksteen en Marc van der Knaap van
KNAB Interieurbouw. Alle drie
hebben zij door Zaai goed kunnen
oogsten en een bloeiende onderneming opgebouwd. De nuchterheid
van Ab en Marc en de serieuze
adviezen van Marcel: “Blijf goed
plannen! Ook al ben je gestopt met
Zaai, blijf leren en netwerken. Laat
iedereen weten waar je mee bezig
bent en houd het stuur stevig in
handen. Durf keuzes te maken!”
Werden door de toehoorders goed in
de oren geknoopt. Dinsdag: Duurzaam ondernemen, groen denken en
in deze tijd schakelen met online
verkoop. John Celie (Groenland)
hield een boeiend verhaal over
ondernemen in combinatie met
duurzaamheid. Het werd een zeer
geanimeerd gesprek waar Celie zich
een ware mentor toonde met veel
betrokken adviezen. Hij kende alle
aanwezigen bij naam, stelde
persoonlijke vragen die uitgebreid
werden beantwoord. De bewondering voor zijn levensverhaal, de
keuzes die hij had gemaakt en zijn
succesvolle onorthodoxe ondernemerschap sprak de deelnemers zeer
aan. Het werd een avond waar alle
aanwezigen zeer positief op hebben
gereageerd. Ook wethouder Robert
van Rijn schoof deze avond aan: “Wij
moeten elkaar helpen om de disci-

genomen. Wat is ook mooier dan
samen met je gezin of bijvoorbeeld
klasgenoten je eigen groenten en
fruit te telen en op te eten? Zo pluk je
letterlijk de vruchten van het
scheiden van GFT en Etensresten”,
aldus Angeline Kierkels, algemeen
directeur van Meerlanden.
Lokale voedselketen sluiten
Door op de Dag van de Moestuin in
de vraag naar compost te voorzien
sluit Meerlanden samen met bewoners en gemeenten de lokale voedselketen; van organisch afval
opnieuw naar voedsel. Van GFT
wordt compost gemaakt. Door dit
toe te voegen aan de bodem stimuleert het de groei van groente en
fruit op milieuvriendelijke manier. Na
het oogsten – en natuurlijk het eten
– van de gewassen kunnen de
schillen, loof en klokhuizen in de
GFT-afvalcontainer zodat er weer

pline vol te houden.” De wethouder
beschreef zijn ervaring van dit afgelopen jaar. Wat hij het meest gemist
had was het persoonlijke contact
met de ondernemers. “Wat dat
betreft was het een waardeloos jaar.”
Hij beloofde te kijken wat er voor
deze lichting Zaailingen nog later in
het jaar life georganiseerd kan
worden. Woensdag: Financiën, investeringen, verzekering- en bankzaken.
Patricia Reusken had het vooral over
de voordelen van de Rabobank.
Donderdag: Marketing. Jeroen Mäkel
(Aan Marketing) en Davey van Putten
(Fresh-Dev), experts op het gebied
van websites en webshop. Op de veel
gestelde vraag ‘hoe ben of word ik
zichtbaar?’ werden waardevolle
antwoorden gegeven. “Baken jouw
doel af.” Geen onnodig advies, want
juist in deze branche kunnen de
veranderingen grillig en snel gaan.
Lachend werd toegegeven dat
Jeroen en Davey ook dagelijks heel
wat te bestuderen hebben. Het is zo
ingewikkeld dat het je duizelt, toch
blijkt het volgens hen een kwestie
van logisch nadenken.”Zonder expert
te zijn kan je veel problemen zelf
oplossen. Het beste valt te scoren
met een goede tekstschrijver die
jouw verhaal duidelijk en helder
weet te beschrijven. Het zit ‘m niet in
de hoeveelheid volgers, het gaat om
de volgers die jou nodig hebben!”
Regisseur en bedenker van deze
geslaagde mentor-penaal avonden,
Kirsten Verhoef (Syltsupport), wist de
vier avonden prima te begeleiden.
De achteraf gegeven positieve reacties waren daarvan een mooi bewijs.

John Celie over ondernemen in
combinatie met duurzaamheid.

compost van gemaakt kan worden.
Dit gebeurt in de Groene Energiefabriek van Meerlanden door een
combinatie van vergisting en
compostering. Het eindproduct
MeerCompost is een gecertificeerd
product (Keurcompost), vrij van
onkruidzaden en ziektekiemen en
geschikt voor de moestuin.
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Iedereen doet mee in Aalsmeer!

Fracties willen ‘goed gesprek’ over
extra tennisbanen in Sportlaan
Aalsmeer - Rijdende rechter hoeft hij
niet te worden en de scheidsrechtersfluit hoeft hij ook niet ter hand te
nemen, maar verwacht wordt wel dat
wethouder Bart Kabout een belangrijke rol gaat spelen om tennisvereniging All Out en de bewoners van de
Sportlaan nader tot elkaar te laten
komen met uiteindelijk een
compromis tot ieders tevredenheid.
Op verzoek van de fracties Absoluut
Aalsmeer en Judith Keessen werd
afgelopen dinsdag 23 maart in de
digitale vergadering van de raadscommissies gesproken over de
aanleg van twee extra tennisbanen
op het sportcomplex van All Out. De
bewoners in de Sportlaan voelen zich
niet (voldoende) gehoord en vrezen
voor meer overlast van geluid, licht
en verkeer. En grote zorgen zijn er
om het mogelijk verdwijnen van
parkeerplaatsen terwijl er eigenlijk
nu al te weinig parkeergelegenheid
is. Voor het huidige plan zouden ook
vier bomen gekapt worden en
komen er acht lichtmasten bij. De
bewoners stellen voor niet twee,
maar één extra tennisbaan aan te
leggen achter de bestaande banen
en deze negentig graden te draaien.
In dit geval zou het aantal parkeerplaatsen gelijk blijven. Bij de tennisvereniging is echter de wens groot
om twee extra banen te realiseren. In
een vergadering van de vereniging
heeft negentig procent van de leden
van All Out voor deze uitbreiding
gestemd.
Bemiddelen
Twee partijen lijnrecht tegenover
elkaar vraagt om bemiddelen en dit
is ook wat de fracties vroegen aan de
wethouder. “Ga om de tafel én echt
in gesprek”, aldus de fracties. Volgens

de wethouder is er al diverse malen
contact geweest met de bewoners,
maar volgens de fracties zo blijkt niet
tot ieders zin. “Het begint met een
goede participatie”, aldus Absoluut
Aalsmeer. “Wij denken dan ook dat er
nog echt een taak voor de portefeuillehouder is weggelegd om goed in
gesprek met elkaar te gaan. Niet
alleen maar zenden en in problemen
denken, maar juist met elkaar naar
oplossingen kijken.” Erik Abbenheus
was het hier mee eens. “Een presentatie met een PowerPoint is geen
participatie.”
Plan toetsen
De wethouder gaf aan bruggenbouwer te willen worden, maar zei
ook dat nu eerst All Out aan zet is.
Over de uitbreiding is in 2018 al een
positief raadsbesluit genomen. De
tennisvereniging mag dus groeien en
nu wordt gewacht op de presentatie
van dit plan en bijbehorende
rapporten. Dit ‘plaatje’ gaat vervolgens getoetst worden door de
gemeente en krijgt pas groen licht
als het plan voldoet aan alle eisen.
Volgens de wethouder krijgen de
bewoners nog voldoende de ruimte
om hun stem te laten horen.
De fracties gaven aan woongenot
heel belangrijk te vinden, het sportcomplex ligt tot slot in een
woongebied.
Water bij de wijn
Eppo Buskermolen van het CDA: “Wij
gaan niet over het aanleggen van
één of twee banen, er is al een raadsbesluit genomen. Belangrijkste is dat
het inpasbaar moet zijn. Er moet een
oplossing komen qua verkeer,
parkeren, licht en geluid.” Erik Abbenhues van de VVD beaamde dit. “Wij

delen de zorgen van de bewoners,
maar er is een raadsbesluit genomen
voor twee banen en de locatie heeft
de bestemming sport.” Alle fracties
drongen er op aan om de tennisvereniging en de bewoners bijeen te
brengen om met elkaar tot een
oplossing te komen waar alle partijen
zich in kunnen vinden. “Niet goed om
ruzie met de buren te hebben”,
vervolgde Abbenhues. “Met een
beetje water bij de wijn door beide
partijen moet het toch lukken om tot
overeenstemming te komen.” Aan
wethouder Bart Kabout nu de taak
om met alle betrokkenen uit te
nodigen en op één lijn te krijgen. Hij
gaf aan hiertoe bereid te zijn. “Ik voel
het spanningsveld en in die geest wil
ik de rol van bemiddelaar oppakken.”
Verkeer en vervoer
De bewoners laten in een reactie
weten blij te zijn met de tijd en de
energie die de raadsleden hebben
willen besteden aan dit onderwerp.
“Als bewoners worden wij eindelijk
gehoord”, aldus Ton Velzeboer van
het actiecomité bewoners Sportlaan.
“Wij willen graag in gesprek met de
gemeente en de tennisvereniging.”
De bewoners hebben echter niet
veel vertrouwen in wethouder
Kabout als bemiddelaar. “Als bewoners stellen wij voor om wethouder
Robert van Rijn, die onder andere
Verkeer en Vervoer in zijn portefeuille
heeft, te vragen deze rol op zich te
nemen. Hij kijkt er fris tegenaan en
het voorkomen van grotere parkeeren verkeersproblematiek ligt op zijn
terrein.” Wie er gaat bemiddelen
vanuit de gemeente is afwachten, in
ieder geval gaan er contacten gelegd
worden met hopelijk een resultaat
waar iedereen blij mee is.

Aalsmeer - Aalsmeer moet toegankelijk zijn voor iedereen. Zowel fysiek
als sociaal. Daarom is de werkgroep
‘Inclusief en toegankelijk Aalsmeer’
opgericht. Hierin zijn inwoners van
Aalsmeer vertegenwoordigd die een
lichamelijke, visuele of verstandelijke
beperking hebben. Ook leden van de
Adviesraad Sociaal Domein Aalsmeer
en andere betrokken inwoners
nemen deel aan de werkgroep. De
werkgroep wil dat de mogelijkheden
van inwoners van Aalsmeer en
Kudelstaart met een beperking om
mee te doen in de samenleving
vergroot worden. Met de werkgroep
werkt de gemeente aan de doelen
van het VN-verdrag handicap. Het
gaat daarbij niet alleen om een
toegankelijke openbare ruimte, maar
ook over zaken zoals inclusief werkgeverschap en begrijpelijke toegankelijke digitale informatie.
Wethouder Zorg Wilma Alink: “Een
toegankelijke gemeente maak je niet
alleen. Daar hebben we ervaringsdeskundigen voor nodig. Met hen
werken we aan bewustwording en
stimulering van inclusief en toegankelijkheid. Iedereen moet mee
kunnen doen in Aalsmeer.”
Meldpunt toegankelijkheid
Op de website van de gemeente
(www.aalsmeer.nl) staat nu alle informatie over een inclusief en toegankelijk Aalsmeer. Bijvoorbeeld over de
toegankelijkheid van gebouwen,
maar ook waar melding gemaakt kan
worden van belemmeringen in de
openbare ruimte.
Kunt u met uw rolstoel de stoep niet

Wethouder Alink reikt eerste monumentenfolder uit aan Ab Spaargaren.

Deelnemen?
Bent u of kent u een ervaringsdeskundige (Aalsmeerder met een lichamelijke, verstandelijke of visuele
beperking) die wil deelnemen aan de
werkgroep? Aanmelden kan door
een mail te sturen naar toegankelijk@aalsmeer.nl.

Deelnemers werkgroep Aalsmeer: Stefanie van Vliet, Janny Oosterloo, Frits Streijl, Ilse
Zethof, Erwin Smit, Anouschka Bezuijen en Carry Kaan (niet op foto).

Wethouder Alink reikt eerste
monumentenfolder uit
Aalsmeer – De gemeente Aalsmeer
telt op dit moment 46 gemeentelijke, 3 provinciale en 29 Rijksmonumenten. Het is natuurlijk een hele
eer om zo’n monument te bezitten,
maar ook een zorg om het te onderhouden. De gemeente heeft samen
met de Lokale Erfgoedcommissie
een overzichtelijke folder gemaakt
over wat het betekent om eigenaar
te zijn van een monument.
De eerste folder werd op vrijdag 19
maart door wethouder Cultuur
Wilma Alink overhandigd aan Ab
Spaargaren, eigenaar van het

af? Staan er obstakels op een geleidelijn? Deze en andere toegankelijkheidsproblemen kunnen gemeld
worden via: toegankelijk@aalsmeer.
nl.
“Ik hoop dat al onze inwoners willen
helpen door obstakels te melden.
Door te melden los je niet alleen een
probleem op voor jezelf, maar ook
voor een ander”, aldus wethouder
Alink. De werkgroep werkt momenteel aan verbetering van de website
voor mensen met een verstandelijke
beperking.
Suggesties?
De gemeente hoort graag van inwoners of zij voorstellen hebben hoe
een belemmering opgeheven kan
worden of iets verbeterd of verduidelijkt kan worden op bijvoorbeeld de
website van de gemeente. Zo kan
snel aan de slag gegaan worden met
de melding om de toegankelijkheid
te verbeteren. In veel gevallen kan
een probleem binnen een paar
dagen opgelost worden. Soms is een
obstakel niet eenvoudig weg te
nemen, omdat er ingrijpende
aanpassingen voor nodig zijn. Dan
bekijkt de gemeente of het mogelijk
is om dit te schuiven in de meerjarenplanning voor de herinrichting
van de openbare ruimte.

nieuwste gemeentelijk monument
in Aalsmeer: de schoorsteen aan de
Oosteinderweg 53a. Spaargaren: “Ik
woon hier al mijn hele leven en ik
weet niet beter dan dat ie er staat.
Hij neemt een hoop ruimte in
beslag, maar is wel heel bijzonder.”
Wethouder Alink: “Ik wil de familie
Spaargaren en alle andere monumenteigenaren hartelijk bedanken
voor hun goede zorgen voor ons
cultureel erfgoed. Als gemeente
willen wij hen hier waar mogelijk bij
helpen. De folder is een wegwijzer,
maar natuurlijk kunnen zij ook bij

ons terecht met hun vragen en
zorgen. Ook bedank ik de leden van
de Lokale Erfgoedcommissie voor
hun betrokkenheid en bijdrage om
ons culturele erfgoed te behouden.”
Monumentenstatus
In de folder worden vragen beantwoord zoals wat een monumentenstatus voor een eigenaar betekent
en wat er komt kijken bij restauratie
en onderhoud. En waar kan
subsidie voor onderhoud en restauratie van een monument worden
aangevraagd? Alle eigenaren
ontvangen volgende week de
folder per post en deze is vanaf
maandag 22 maart ook te
verkrijgen in het Raadhuis.
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Sportakkoord Aalsmeer zet in op
toegankelijkheid voor iedereen
Aalsmeer - Sport voor iedereen, van
jongs af aan goed bewegen en een
positieve sportcultuur. Zomaar een
greep uit de doelen die gesteld zijn
in het sportakkoord van Aalsmeer.
Het akkoord is een reeks afspraken
tussen verenigingen, sport- en
beweeg-aanbieders en maatschappelijke instellingen en is een uitwerking van het Nationale Sportakkoord.

Negen sociale huurwoningen in
wijkbureau Seringenhorst
Aalsmeer - Bij de gemeente ligt een
aanvraag voor een omgevingsvergunning ter inzage over het transformeren van (het leegstaande) wijkbureau Seringenhorst in de Parklaan
26a en 27. De gemeente Aalsmeer
heeft Eigen Haard gevraagd of de
woningcoöperatie het voormalige
wijkbureau aan de Parklaan 26a/27
wil kopen en verbouwen tot
woningen.
Omdat er een grote vraag is naar
betaalbare woningen in Aalsmeer
heeft Eigen Haard besloten dat te
doen. Er is een plan gemaakt voor
negen sociale huurwoningen. De
negen woningen bestaan uit twee
studio’s van 34 vierkante meter,

twee 2-kamerwoningen van 35 vierkante meter, vier 2-kamerwoningen
van 48 vierkante meter en een
3-kamerwoning van 58 vierkante
meter. De woningen aan het Seringenpark krijgen een tuin met heg.
Het sluit zo mooi aan bij het groen in
het Seringenpark. Er komen geen
doorgangen van de tuinen naar het
park. Op de woning Parklaan 26a
komt een klein dakterras.
In het pand komt een gemeenschappelijke fietsenberging. Het gebouw
wordt geheel duurzaam gemaakt.
Het pand wordt volledig geïsoleerd
en op het dak komen zonnepanelen.
Om het ‘omtoveren’ uit te kunnen
voeren is het wel noodzakelijk dat er

Blikopener Radio is weer terug
op maandag bij Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Bij ‘Echt Esther’ is Catja de
Rijk-Dekker te gast. In 2015 had zij
een hartstilstand en een bijna-doodervaring. Ze heeft besloten deze
ervaring niet voor zichzelf te houden,
maar te delen. Zij heeft deze heftige
gebeurtenis verwoord in een boek
wat binnenkort uit komt en er is
inmiddels een documentaire van
Catja online te zien. Sinds het filmpje
stroomt haar mailbox dagelijks vol
met ervaringen van mensen. Esther
Sparnaaij is benieuwd naar wat er nu
zo anders is in het leven van Catja,
maar ook naar hoe zij mensen als
coach helpt in haar praktijk. Heb je
een vraag voor Catja? Mail deze naar
esther@radioaalsmeer.nl.
Zomertijd bij Sem
Het zal niet verbazen dat, in het
weekend waar de zomertijd ingaat,
Sem van Hest in zijn programma
‘Sem op Zaterdag’ deze zaterdagochtend om 10.00 uur in het teken staat
van die komende zomer. Vrolijk en

zomers het weekend in, met uitzicht
op meer...
Plantaardig boeren
‘Blikopener Radio’ is er weer en vanaf
nu elke twee weken op Radio Aalsmeer. Komende maandag om 18.00
uur is Tom te gast, hij is een boerenzoon die samen met broer Bart de
melkboerderij van hun ouders in een
modern jasje hebben gestoken.
Ze wilden het werk op de boerderij
graag voortzetten, maar dan op hun
manier. In 2016 wisten ze het: geen
koemelk maar plantaardig! In 2017
haalden ze de eerste echte oogst
binnen; soja van Twentse bodem.
Sinds november 2020 is hun sojadrink te verkrijgen. Samen met de
consument en andere Nederlandse
boeren bouwen zij aan een geheel
nieuwe melkweg. ‘Blikopener Radio’
is heel benieuwd hoe dit gaat.
Jaap Overbeek op herhaling
Iedereen hoopt dat de coronamaat-

Melkboeren Tom en Bart over plantaardig boeren bij ‘Blikopener Radio’.

twee bomen gekapt worden. Eigen
Haard heeft omwonenden gevraagd
naar hun voorkeur voor de kleur van
de buitenkant van het gebouw, of de
huidige bruinbeige kleur of blauwtinten. De Welstandscommissie van
de gemeente Aalsmeer neemt de
keuze van de omwonenden mee in
de uiteindelijke beslissing.
Planning
De woningcoöperatie wil na de
zomer (in augustus) starten met de
bouw en verwacht in het eerste
kwartaal van 2022 (maart) de eerste
huurders te mogen begroeten. Kijk
voor meer informatie op de website:
www.eigenhaard.nl.

regelen snel kunnen worden afgebouwd, maar helaas zit dat er op
korte termijn nog niet in. Hierdoor
zijn de programmamakers van de
Aalsmeerse talkshow ‘Door de
Mangel’ nog steeds genoodzaakt
herhalingen uit te zenden. Op
maandag 29 maart terug naar 18 juni
2018. In die uitzending was oud-politicus en belastinginspecteur Jaap
Overbeek te gast. Het presentatieduo
Mylène en Elbert Huijts vroegen aan
de Kudelstaarter wat de drie kernwoorden zijn die bij hem passen.
“Sociaal, betrokken en harmonieus.
Dat laatste werd ook wel eens negatief uitgelegd in mijn beoordelingsgesprekken, maar was bijvoorbeeld
in de politiek wel handig bij het
compromissen sluiten”, vertelde
Overbeek. Maandag 29 maart te
horen vanaf 19.00 uur.‘
Matthäus Passion en Requiem
Bij het begin van de Goede Week
zullen in het programma ‘Intermezzo’
een uur de hoogtepunten van de
Matthäus Passion van Bach klinken.
Het tweede uur zal in het teken staan
van het Requiem van Mozart. Twee
werken waarvan Sem van Hest zowel
de ingetogenheid van verdriet als de
hoop op een mooie toekomst weerspiegeld ziet. In deze tijd wel gepast,
meent hij. Luister mee aanstaande
maandag van 21.00 tot 23.00 uur.
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. Te bekijken op televisie via kanaal 12 van Caiway, kanaal
1389 van KPN/XS4ALL/Telfort of
radioaalsmeer.nl/tv.

Professionals en vrijwilligers
Wethouder sport Bart Kabout zegt
warm te lopen voor het sportakkoord. “Met dit sportakkoord zetten
wij in op toegankelijkheid voor
iedereen, goede infrastructuur,
ontwikkeling van motorische vaardigheden, een positieve cultuur en
vitale aanbieders met voldoende
professionals en vrijwilligers”, zegt
Kabout. “Deze uitgangspunten van
het sportakkoord leiden naar mijn
mening tot positieve ontwikkelingen
die gaan reiken tot ver buiten de
lijnen van de sportvelden. Instellingen en bedrijven kunnen hieraan
bijdragen, maar zullen er ook van
kunnen profiteren.”
Sportformateur
Voor het opstellen van het sportakkoord is de expertise van sportformateur Wouter de Groot van adviesbureau BMC ingeroepen. Hij is de afgelopen maanden om tafel gegaan met
alle partijen die bij de sport een rol
kunnen spelen. “We werden door
corona wat op de proef gesteld voor
wat betreft logistiek, maar ook online
heb ik veel enthousiasme bij alle
betrokkenen ervaren”, zegt De Groot.
“Er wordt zelfs zo goed doorgepakt
dat sommige actiepunten in dit

akkoord al in uitvoering zijn.”
Ook Marten van Maastrigt van ESA
(onder andere beheerder van sportaccommodaties in Aalsmeer en
Kudelstaart) was nauw betrokken bij
de totstandkoming van dit akkoord.
Hij is enthousiast: “Bewegen en
sporten zijn samen met gezonde
voeding de basis voor een gezonde
leefstijl. Met dit lokale sportakkoord
van Aalsmeer zijn er extra middelen
en mogelijkheden om initiatieven te
helpen van start te gaan. Dus grijp
die kans en maak een mooi projectplan, samen met de partner of partners waarmee je het wilt gaan
uitvoeren.”
Inspirerend en uitdagend
De Rijksoverheid heeft gemeenten
gevraagd een eigen lokaal sportakkoord op te stellen dat mensen en
organisaties verbindt en aanzet tot
samenwerking en uitvoering. Dit als
uitvloeisel van het in 2018 opgestelde Nationale Sportakkoord. Het
moet inspireren, prikkelen, uitdagen
en aansluiten bij lokale ambities.
“Dat is ons gelukt“, vindt De Groot.
“We hebben nu al tien concrete
acties geformuleerd, maar iedereen
wordt van harte uitgenodigd om
nieuwe initiatieven te bedenken. Er is
extra budget beschikbaar gesteld
door de rijksoverheid, dus laten we
daar vooral gebruik van maken.”
Voorwaarden
Het sportakkoord en de voorwaarden voor aanvragen zijn te
vinden via de websites van de
gemeente Aalsmeer (www.aalsmeer.
nl) en van zwembad De Waterlelie
(www.dewaterlelieaalsmeer.nl).

Veel platte daken in Aalsmeer
nog zonder zonnepanelen
Aalsmeer - Nederland telt op dit
moment 410 zonneparken die samen
zo’n 600 duizend huishoudens van
elektriciteit kunnen voorzien. De
verwachting is dat het aantal zonneparken de komende jaren sterk zal
stijgen. Maar ondanks dat deze
parken bijdragen aan de energietransitie is niet iedereen er even blij mee.
Uit onderzoek van Motivaction blijkt
dat maar de helft van de mensen
positief is over de komst van een
zonnepark in de omgeving. Tegenstanders van zonneparken vinden
toch vooral dat eerst alle daken vol
met zonnepanelen gelegd moeten
worden. Uit onderzoek van Zonlease.
nl blijkt dat de gemeente Aalsmeer
beschikt over in totaal circa 2.098.000
vierkante meter plat dak. Hierop
kunnen in theorie 525.000 zonnepanelen geplaatst worden. Alle
bedrijven in de gemeente hebben
samen via de SDE+ subsidie onge-

veer 180.000 zonnepanelen geplaatst
in de afgelopen jaren. Dit is zowel op
platte daken, schuine daken en op de
grond. Er zijn dus nog veel daken in
de gemeente zonder zonnepanelen.
Volgens Merijn van de Ven van
Zonlease.nl komt dit vooral omdat
het voor veel bedrijven bijzaak is en
het ontwikkelen van een project best
complex kan zijn. “Daarom hebben
we met Zonlease een standaard
pakket ontwikkeld voor de financiering zodat gebouweigenaren
eenvoudig hun dak vol kunnen
leggen voor een vast bedrag per
maand, dit is een ongekend succes”
De verwachting is dat het aantal
zonnepanelen in Nederland nog
verdrievoudigd tot 2030. In de
gemeente Aalsmeer is subsidie
beschikbaar voor nog eens 120.000
zonnepanelen. Naar verwachting zal
het aantal zonnepanelen dus nog
sterk toenemen.
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Foto: www.kicksfotos.nl (foto via livestream-beelden).

Handbal Nl League: Opnieuw
winst voor Greenpark Heren
Aalsmeer - De handballers van
Greenpark Aalsmeer hebben
opnieuw winst geboekt. Afgelopen
zaterdagmiddag 20 maart was de
uitwedstrijd in Panningen tegen
Herpertz Bevo. De livestream-kijkers
zagen de Aalsmeerse heren winnen
met 28-24 na een bloedspannende
wedstrijd. Greenpark Aalsmeer
opende de score en wist geruime tijd
op voorsprong te blijven. Na ongeveer twintig minuten kwam Bevo
meer in het spel en boog de achterstand om in 15-11 winst. Aalsmeer
leek even moeite te hebben met het

spel van de Limburgers, maar wist
terug te komen tot één puntje
verschil: 15-14 voor Bevo, tevens ruststand. Na de rust opnieuw twee aan
elkaar gewaagde ploegen met een
stand die gelijk op ging. Tien minuten
voor tijd sloeg Aalsmeer met
topscorer Tim Bottinga toe en liep uit
naar 23-26 winst. Toen doelman
Marco Verbeij van Greenpark een
strafschop wist te stoppen was de
wedstrijd zo goed als gespeeld. Aalsmeer bleef scherp en voor Bevo was
de tijd te kort om nog langszij te
komen. Bevo wist nog één maal het

Beachvolleybal in Kudelstaart
Kudelstaart - Het is inmiddels een
zeer bekend sport evenement in
Kudelstaart, het jaarlijkse beachvolleybal toernooi. Met een volle bezetting van 32 teams in de laatste paar
jaren, is dit toernooi uitgegroeid tot
een van de grootste beachvolleybal
toernooien in de omgeving. Afgelopen
jaar kon het toernooi helaas niet doorgaan vanwege corona. Maar de organisatie heeft voor dit jaar maatregelen
getroffen.
Sportbubbel
Zoals bij de grote tennistoernooien, de
Formule 1, het wielrennen en het
schaatsen, is het creëren van een
bubbel een verantwoorde situatie,
waarbij iedereen (sporter en overheid)
zich comfortabel voelt. Wereldwijd

worden er toernooien op deze manier
georganiseerd, waarvoor sporters zich
gezamenlijk op één plaats bevinden.
Ook voor het beachvolleybal toernooi
in Kudelstaart is deze situatie nu uitgewerkt. Voor de deelnemers aan dit
sportieve en gezellige evenement gaat
er een sportbubbel gecreëerd worden.
De deelnemende sporters dienen circa
4 weken in deze sportbubbel te leven,
zodat het toernooi doorgang kan
vinden. In de locaties van het Dorpshuis en de Sint Jan kerk zullen per
team ruimtes ingericht worden voor
de sporters, voorzien van centrale
douches en een gemeenschappelijke
eetruimte. Een snelteststraat wordt in
overleg met de GGD opgezet, zodat de
sporters zich snel kunnen laten testen
op het coronavirus.

Kano instructie op verschillende
niveaus bij Michiel de Ruyter
Door Kim de Vries
Uithoorn – De Uithoornse Roei- en
Kanovereniging Michiel de Ruyter
start vanaf zaterdag 27 maart weer
met de kano instructies. In kleine
groepen worden, volgens de coronaregels, lessen op verschillende
niveaus aangeboden. Er is een groep

voor jeugdleden, beginners die de
basistechnieken van het kanoën
onder de knie willen krijgen en wat
meer gevorderde kanoërs die hun
technieken verder willen ontwikkelen. Altijd al eens willen kanoën?
Dan is dit je kans om te starten!
Michiel de Ruyter biedt de mogelijkheid alle technieken onder de knie te

net te vinden, Greenpark passeerde
nog twee maal de Limburgse keeper.
Eindstand: 24-28 voor Aalsmeer. “Een
lekker potje handbal”, aldus reacties
van kijkers. Geroemd werden vooral
Tim Bottinga, ‘the Flying Dutchman
from Aalsmeer’ scoorde liefst 11 maal,
en Marco Verbeij: Sublieme keeper.
Met de winst op Bevo voert Greenpark Aalsmeer de scorelijst in de
Handbal NL League weer aan en staat
op één met 7 punten na vijf
wedstrijden. Voorzitter Mike van der
Laarse van Greenpark Aalsmeer: “Dik
gewonnen. En we staan boven aan!”
Alleen aan de top bleef Aalsmeer
slechts één dag. De eerste plek moet
sinds zondag 21 maart gedeeld
worden met Kembit Lions. De
Limburgers wonnen in Zwartemeer
van Hurry Up met 34-29 en hebben
nu evenveel punten als Greenpark.
Volendam, waar Aalsmeer afgelopen
16 maart van wist te winnen, verloor
dit weekend (opnieuw) en moest in
Quintus haar meerdere erkennen
(28-24).
Zaterdag thuiswedstrijd
Dit Quintus uit Zuid-Holland is
aanstaande zaterdag 27 maart de
tegenstander van Greenpark Aalsmeer. De wedstrijd wordt thuis in De
Bloemhof gespeeld. Publiek is niet
welkom, maar uiteraard zal ook deze
wedstrijd uitgezonden worden via
livestream.

Looproutes en trainen
Er zullen speciale looproutes worden
uitgetekend om verkeer tussen de
beide locaties mogelijk te maken.
Daarnaast zullen er ook mogelijkheden geboden worden om in deze
periode met het team te trainen in
de Proosdijhal. Omdat de opbouw
van de wedstrijdvelden pas op het
laatste moment kan plaatsvinden, is
deze extra mogelijkheid ingericht.
Er zullen strenge voorschriften opgesteld worden voor de sporters tijdens
deze periode. Er zullen geen mogelijkheden zijn om als sporter buiten
de bubbel te treden, of om bezoek te
ontvangen. Het is vooral belangrijk
dat de mensen zich tolerant naar
elkaar opstellen. Alleen gezamenlijk
kan dit grote evenement georganiseerd worden.
Informatie en inschrijven
Het Kudelstaartse Beachvolleybal
toernooi is de afgelopen jaren
volledig bezet geweest met 32
teams. Het is dus van belang om er
ook dit jaar weer op tijd bij te zijn.
Voor verdere informatie of voor het
inschrijven van een team dient er een
mail gestuurd te worden aan
beach.kudelstaart@gmail.com. Een
team bestaat uit zes deelnemers,
waaronder minimaal één vrouwelijke
deelnemer. De inschrijving voor dit
sportieve evenement start per
01-04-2021.

krijgen. Deze instructies worden elke
zaterdag gegeven met een starttijd
tussen 9.00 en 10.00 uur afhankelijk
van de groep waarin de deelnemers
zitten. Daarnaast zijn er diverse
mogelijkheden om met andere
groepen te varen op andere dagen
en tijden.
Een keer een proefles volgen?
Aanmelden kan via: info@mdr.nu. Er
volgt dan alle benodigde informatie
per mail.

Black Friday in ronde 26 bij AAS
online jeugdschaakcompetitie
Door Ben de Leur
Aalsmeer - Het was een zwarte
avond bij AAS tijdens de 26e ronde
van de online jeugdschaakcompetitie, vier van de vijf zwartspelers
wonnen! Bryan tegen David was de
vierpaardenvariant van het Schots,
onder andere gespeeld door Carlsen
tegen Giri. Vrijwel iedereen slaat met
zwart op d4, maar David kwam met
het verassende d5, hetgeen niet
goed is. In de verwikkelingen die
volgden stond wit zeer goed, maar
wit miste een simpele stukwinst
door penning en toen wit de
dekking van de d-pion opgaf ging
deze verloren en sloeg zwart hard
toe. Twee racepionnen scheurden
naar de overkant en Bryan werd met
twee dames mat gezet. Winst voor
David. Robert tegen Simon was een
miniatuurtje. In een damepionopening miste Simon in de opening
stukwinst. Wit gaf later het cadeautje
terug door een betere voorzetting te
missen. Zwart viel maar eens een
dame aan met een paard en de
dame raakte meteen in paniek en
vluchtte naar d1, waardoor twee
keer slaan op c3 een kwaliteit en een
betere stelling opleverde voor zwart.
Daarna liep wit ook nog in een vork
en gaf Robert op de 12e zet maar op.
Winst voor Simon. Merlijn tegen
ChiaChia was een Russische opening
waarin wit (Merlijn) in een truc liep
en daarna in vele kruispenning en op
de 20e zet mat stond. Weer een punt
voor Chia-Chia. De nieuwe koploper
Christiaan opende de wedstrijd
tegen Pieter met zijn geliefde Engels,
Botwinnik opstelling. Hij stond lange

tijd ietsje beter, maar miste een
tussenzet van Pieter die een pion
won en belangrijker met lopers van
ongelijke kleur, het initiatief kreeg.
De witte stukken stonden zeer ongelukkig en er ging materiaal verloren,
terwijl de aanval doorging. Met een
fraaie matcombinatie won Pieter de
witte dame en daarna duurde de
partij niet lang meer en werd Christiaan verslagen. Door deze uitslag
was er een kans voor Luuk om weer
aan kop te komen. Alleen de tegenstander was Konrad en die was niet
van plan om hier aan mee te werken.
In een d4 opening speelde Luuk het
dubieuze Albins tegengambiet. Op
zet 7 speelde Luuk een theoretisch
nieuwtje, dat helaas ook een behoorlijke fout was. Maar wit speelde
oppervlakkig en gaf zwart kans op
een geweldig verrassende tegenaanval. Maar zwart zag het niet en
rokeerde lang. Dit gaf wit de kans
om alle stukken te ontwikkelen en
de aanval in te zetten. Zwart werd
geheel onder de voet gelopen en
moest op de 30e zet opgeven. Winst
voor Konrad. Hierdoor bleef Christiaan, ondanks verlies, Luuk een
halfje voor, maar Konrad nadert nu
de top op enige afstand, gevolgd
door broer Simon. Het wordt steeds
spannender.
Uitslag ronde 26:
Konrad - Luuk V: 1-0
Christiaan - Pieter: 0-1
Robert - Simon: 0-1
Merlijn - Chia-Chia: 0-1
Bryan - David: 0-1
Marien was vrij. Kijk voor de stand en
alle uitslagen: www.aas.leisb.nl

Team Another Dimension. Van links naar rechts: Laisa, Nathalie, Floortje, Felicia,
Sienna, Milou, Dewi, Amber en Robin.

Team Another Dimension wint
online danswedstrijd UDO
Door Nicôle van der Meer
Aalsmeer - Dance Improvement
deed van het weekend mee aan een
online danswedstrijd van The United
Dance Organisation (UDO). Deze
wereldwijde UDO competitie is een
dansevenement om dansers van alle
leeftijden en met diverse vaardigheden, creativiteit en stijlen de kans
te bieden om te performen. En hopelijk kunnen de dansers hun skills
binnenkort ook weer in persoon met
elkaar meten. Het doel van deze
Nederlandse wedstrijden is om met
deelname en ranking, de nodige
punten te scoren om deel te mogen
nemen aan de Dutch Championships
(NK) op 1 en 2 mei van dit jaar. Het

team Turbulance stuurde het filmpje
in voor hun categorie Team Under 14
en werd vijfde. Dit team bestaat uit
Hailey, Kaya, Sam, Sienna, Sjors en
Philly. Het team Another Dimension
deed mee in de categorie Teams
Over 18. Ook zij stuurde hun filmpje
in dat door de jury werd beoordeeld.
De jury vond de moves van dit team
goed voor de eerste plaats! Het team
bestaat uit Laisa, Nathalie, Floortje,
Felicia, Sienna, Milou, Dewi, Amber
en Robin. Dance Improvement mag
nog steeds gebruik maken van het
terras naast het mooie clubhuis van
Voetbalvereniging Amstelveen
Heemraad. Op deze locatie worden
de lessen voor alle leeftijden en op
diverse niveaus gegeven.

