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Ontwikkeling Waterfront bij de
Watertoren opgeschort
Aalsmeer - In de raadsvergadering van 17 september 2020 is door de
gemeenteraad unaniem ingestemd met de verklaring van geen bedenkingen ten behoeve van de omgevingsvergunning buitenplans afwijken
en met het definitief ontwerp voor de herinrichting van het recreatiegebied Waterfront.
Mede dankzij de aanpassingen in het
plan, die middels amendement zijn
gedaan, hebben de 289 zienswijzen
die zijn ingediend op de ontwerpomgevingsvergunning ‘slechts’
geleid tot twee beroepen bij de
rechtbank tegen de verleende omgevingsvergunning voor de afwijkingen
van het bestemmingsplan.
De indieners van de beroepen
hebben ook om een voorlopige
voorziening gevraagd. Aangezien
deze verzoeken om voorlopige voorziening buiten de beroepstermijn
waren ingediend, hebben deze niet
geleid tot een onmiddellijke schorsing van het bestreden besluit (de
omgevingsvergunning).

Vlonder, hek en fietsenstalling
De eerste voorlopige voorziening
diende op 3 februari en is door de
rechtbank afgewezen. De tweede
voorlopige voorziening heeft
gediend op 2 maart. Dit verzoek is
gedeeltelijk toegewezen. De voorzieningenrechter schort het bestreden
besluit op voor zover het de ontwikkeling van het gebied rondom de
Watertoren betreft. Dit betekent dat
de vergunning tot de uitspraak op
het beroep geen afwijkingsmogelijkheid verleent voor realisatie van de
vlonder, de verplaatsing van het hek
en voor de vergroting van de fietsenstalling op het terrein van de
Watertoren.

Wethouder digitaal in gesprek
met Aalsmeerse bedrijven
Aalsmeer - Al eerder sprak
wethouder Robert van Rijn digitaal
met een aantal grote Aalsmeerse
bedrijven over hun uitdagingen in
tijden van corona. In februari en
maart sprak hij vooral met horeca,
winkels en kappers.
In deze 30 minuten gesprekken
stonden twee vragen centraal: Hoe
gaat het in je bedrijf en de sector? En
heb je ideeën die kunnen bijdragen
aan de veerkracht van de economie
van Aalsmeer? Van Rijn sprak met de
eigenaren van Trouw bruidsmode,
Hotel Arkesteijn, Meer Fietsen,
Remco Raadschelders hypotheek

adviseur, Hairstudio Get The Look,
Nico-Optiek, restaurant De Jonge
Heertjes en Alfa Accountants.
Wethouder Robert van Rijn: “Het is
waardevol om deze gesprekken te
voeren met de Aalsmeerse bedrijven.
Uit de gesprekken met deze
bedrijven kreeg ik een divers beeld.
Bij sommige ging het beter, bij
andere bleef het hetzelfde, maar ik
heb ook schrijnende verhalen te
horen gekregen. Vooral dit laatste
raakt mij. Daarom ben ik blij met de
motie van de raad met hierin de
oproep om met maatwerk tot oplossingen te komen voor schrijnende

Na 1 september
Concreet qua uitvoering betekent dit
dat er voorlopig niet geheid kan
worden voor de vlonder/steiger nabij
de Watertoren. Deze werkzaamheden kunnen mogelijk weer opgepakt worden na 1 september.
Volgens de gemeente zijn de financiële consequenties minimaal,
aangezien er toch al werkzaamheden
over het seizoen getild werden.
Beide beroepen worden tegelijkertijd
behandeld door de meervoudige
kamer van de rechtbank.
De rechtbank heeft verzocht om data
van verhindering door te geven in de
periode mei tot en met augustus.
Na een uitspraak inzake deze
beroepen (6 tot 12 weken na behandeling) kan meer duidelijkheid
gegeven worden over het afronden
van de geschorste werkzaamheden
bij en rond de Watertoren.

gevallen die buiten alle regelingen
vallen.”
Herstelplan
Op dit moment werkt de gemeente
samen met ondernemers en Ondernemend Aalsmeer een herstelplan
uit. Hierin wordt vooral ingezoomd
op maatwerk voor de bedrijven die
het hard nodig hebben en het weer
opstarten van bedrijven als er meer
mogelijk wordt.
De komende periode gaat
wethouder Van Rijn in gesprek met
ZZP’ers en kleine zelfstandigen. Op
deze manier kan hij snel schakelen
als er een rol van de gemeente wordt
verwacht. Ook de input van deze
komende gesprekken neemt hij mee
in het herstelplan.
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Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze
Wij zijn met SPOED
op zoek naar serieuze BEZORGERS/STERS
voor de Uiterweg in Aalsmeer (350 kranten) Zeer hoge verdiensten!
Aalsmeer: Omg. Aalsmeerderweg
(140 kranten)| info@verspreidnet.nl
Voor meer informatie:
Tel. 0251-674433

BEZORGERS/STERS

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
WWW.VERSPREIDNET.NL
INFOVERSPREIDNET.NL

SHOPPEN OP AFSPRAAK!
2E PAASDAG OPEN VAN 12.00-17.00 UUR

BIG L AALSMEER
0297 32 11 77
RESERVEREN KAN VAN MAANDAG T/M ZATERDAG
TIJDENS REGULIERE OPENINGSTIJDEN.

LEES MEER IN DEZE KRANT!
BIG L JEANS AALSMEER | JOIN FASHION | WWW.BIGL.NL

ZIJDSTRAAT 73, AALSMEER | MAANDAG T/M ZATERDAG | TEL: 0297 321177
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KERKDIENSTEN

VERSCHIJNT DONDERDAG

1, 2, 3, 4 EN 5 APRIL

AALSMEER, KUDELSTAART,
AALSMEERDERBRUG,
RIJSENHOUT

voorjaar opnieuw groenbonnen
beschikbaar voor de mooiste foto’s
van bloeiende lentetuinen. Natuurlijk
zijn er meer lentebloeiers dan bollen
alleen. Blij met uw/jouw tuin? Maak er
een foto van en stuur deze naar info@
aalsmeer.groei.nl. Als de jury de foto
als de mooiste aanwijst, komt deze in
de Nieuwe Meerbode te staan en
krijgt de maker een groenbon van
Groei & Bloei afdeling Aalsmeer. De
actie loopt tot eind april 2021. PS: Laat
ook even weten waarom u/jij zo trots
bent op de tuin en/of het terras.

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Zoomdiensten. Goede Vrijdag 2
april 19.30u. met Ernie Wesselius.
Zondag 10u. met Maurice
Lubbers (Pasen). Aanmelden:
www.cama-aalsmeer.nl.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag 10u. Dienst.
Chr. Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Goede
Vrijdag 2 april 19.30u. Dienst
met ds. W. van ‘t Spijker. Zondag
Paasdiensten om 10u. en 16.30u.
met ds. J. van Dijken.
Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 751, Rijsenhout. Goede
Vrijdag 2 april 19u. ds. J.A.C. Weij,
gez. dienst in CGK. Zondag Paasdienst om 10u. met ds. J.A.C.
Weij.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. Paasdienst met ds. Paul F. Thimm 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.
Witte Donderdag 1 april om
19.30u. dienst met Teus Prins.
Goede Vrijdag 2 april 19.30u.
Oecumenische dienst in Karmelkerk (www.rkkerkaalsmeer.nl).
Zondag 10u. Paasdienst met ds.
Teus Prins m.m.v Irina Plyassova
(sopraan) en Elena Bazhenova
(alt), begeleiding: organist Theo
Griekspoor. Te volgen via http://
pgAalsmeer.nl/
kerkdienstgemist/
Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat.
Donderdag 1 en zaterdag 3 april
19.30u. Halfuursdiensten. Goede
Vrijdag 2 april 19.30u. Avondmaalsviering met ds. G.H. de
Ruiter. Organist: Henk van
Voorst. Zondag 10u. Paasfeest
met ds. G.H. de Ruiter. Organist:
Rogier Postma. Aanmelden via
hervormdaalsmeer.nl.
- Oosterkerk, Oosteinderweg 269.
Goede Vrijdag 2 april 19u.
Viering Heilig Avondmaal.
Zondag om 10u. Paasdienst met
ds. M.J. Zandbergen. Organist:
Joshua Prins. Aanmelden via
www.hervormdaalsmeer.nl.
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Goede Vrijdag 2 april dienst.
Spreker: Leo Smits. Zondag
10.30u. Familiepaasdienst met
film via livestream. Om 19u.
Jongerendienst Baan7. Info:
www.leg.nl.
RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.
Reserveren verplicht. Vrijdag
14.30u. Kruisweg. Voorganger: B.
Dullens. Zaterdag 17u. Paaswake
met B. Dullens in Kloosterhof.

stelde avondklok. Zet de container
deze dag dus op tijd aan de weg!
Mocht het niet lukken om voor half
tien ‘s avonds al het papier op te halen
gaan de vrijwilligers op zaterdagochtend verder met het inzamelen, dus
laat uw volle container dan gewoon
staan. De handbal afdeling van Sportvereniging RKDES haalt met zes grote

kraakwagens van de firma Nijssen uit
Nieuw-Vennep deze avond het oude
papier op. Gaarne de papiercontainers of dozen papier neerzetten op de
plaats waar ook de vuilcontainers
verzameld dienen te worden. Met de
opbrengst van het oude papier steunt
de Stichting Supporting Kudelstaart
financieel alle Kudelstaartse vereni-

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
Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 15.00 uur
redactieaalsmeer@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Jacqueline Kristelijn
Tel. 0297-341900
Tel. 06-37418988
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.

Demi deelt Paaspakketten van
RIKI stichting uit aan ouderen
Kudelstaart - In Kudelstaart zijn de
vrijwilligers van de Zonnebloem
weer op pad geweest om de Paaspakketten van de RIKI Stichting uit te
delen aan ouderen.
Demi van Berkel wilde graag

meelopen om de oudere mensen blij
te maken en toverde bij velen van
hen een glimlach op het gezicht.
Uiteraard waren alle ouderen ook blij
met deze lekkere traktatie voor de
Paasdagen.

Familiepaasfeest via livestream
bij Levend Evangelie Gemeente
Aalsmeerderbrug - Zondag 4 april is
het Pasen. De Levend Evangelie
Gemeente in Aalsmeerderbrug organiseert dan om 10.30 uur een mooie
Paasochtend voor jong en oud, die
iedereen via de livestream mee kan
beleven. De afgelopen maanden is er
keihard gewerkt aan een bijzondere
Paasfilm die tijdens de dienst te zien
zal zijn. Kinderen, jongeren en volwassenen werken hieraan mee. Centraal
staat de vraag: Wat vieren we met
Pasen? Twee kinderen gaan op zoek

naar het antwoord en ontmoeten op
verschillende plekken in Aalsmeer
Bijbelse personen als Petrus, Pilatus,
Barabbas en Maria. Voor de kijkers is
het opletten, want zij mogen een
raadsel oplossen. Naast de Paasfilm
kan tijdens de dienst ook genoten
worden van mooie Paasliederen en
zal er via Zoom contact zijn met
kijkers thuis. Iedereen wordt van harte
uitgenodigd om Pasen mee te vieren!
De Paasdienst is te zien via youtube.
com/levendevangeliegemeente

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

VERMIST
Waar is Wodan?
Aalsmeer - Sinds 25 februari is
de leuke, vrolijke, ondeugende
Wodan vermist vanaf de Brasemstraat. Wodan is een kleine zwart
witte kater met witte pootjes en
een zwart vlekje op zijn neus.
Wodan is elf maanden oud, niet
schuw. Gecastreerd en gechipt.
Zijn baasjes en zijn broertje
missen hem enorm! Kijken jullie
mee? Wie meer informatie heeft
wordt gevraagd te bellen naar
06-11014926 of 06-50201096.

Groenbonnen van Groei & Bloei
voor bloeiende lentetuinen
Aalsmeer - Nu het zeker is dat ook dit
jaar de Keukenhof niet open gaat,
moet het zien van mooie, bloeiende
bollen maar dichterbij gezocht
worden. De afgelopen herfst riep
Groei & Bloei Aalsmeer op om bollen
in de eigen tuin of op het terras te
poten, zodat er in het voorjaar veel
kleur ontstaat met hyacinten,
narcissen en tulpen. En als het goed is,
fleuren ze nu de tuinen en terrassen
op. Her en der bloeien in de gemeente
krokussen en narcissen, het geeft een
vrolijk gevoel. Groei & Bloei stelt dit

RKDES handbal haalt
vrijdag oud papier
vanaf 17.30 uur op!
Kudelstaart - Aanstaande vrijdagavond 2 april begint het ophalen van
het oude papier in Kudelstaart weer
om 17.30 uur in verband met de inge-

Karmelkerk: Donderdag 1 april
17u. Passieliturgie. Goede
Vrijdag 19.30u. Oecumenische
viering. Zaterdag 19u. Paaswake
m.m.v. cantores. Zondag geen
viering. Maandag om 9.30u. en
woensdag 10.30u. Eucharistievieringen. Maximaal 30 kerkplaatsen. Reserveren voor
vieringen via
www.rkkerkaalsmeer.nl.
Poolse vieringen in Karmelkerk:
Zaterdag om 15u., Zondag om
07u. en 14u. en maandag om
14u. 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.
Goede Vrijdag 2 april 19.30u.
Dienst met ds. A. Christ. Zondag
10u. Online Paasdienst via www.
kerkdienstgemist.nl. Voorganger: ds. R.J. Bakker.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Donderdag 1 april 19.30u. Dienst
met ds. mw. M. v/d Zwaag-de
Haan uit Ter Aar. Goede Vrijdag 2
april Dienst met pastor A.M.
Creemer-Allard. Zondag 10u.
Paasdienst met prop. dhr. R.
Visser uit Amsterdam. Te volgen
via https://sow-kudelstaart.nl.
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg.
Donderdag 1 april 19u. Eucharistieviering. Goede Vrijdag 2 april
15u. Kruisweg met communiekantjes en 19u. Woord en zang
o.l.v. DOP groep. Zondag 11u.
Paasviering m.m.v. kinderkoor
en 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.

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

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
Juliana
Juliana
Juliana

Voorletters
L.F.
L.D.
A.F.

GeboorteDatum
datum beschikking
05-07-2008
11-06-1981
12-01-2003

24-03-2021
24-03-2021
24-03-2021

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.
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.

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

#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s.

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.
VERGADERING DONDERDAG 8 APRIL 2021
Uitnodiging voor het bijwonen van de digitale raadsvergadering op donderdag 8 april 2021. Aanvang 20.00 uur. U kunt de
uitzending volgen via de livestream op de website van de gemeente en/of via tv uitzending van Radio Aalsmeer.
Tijd

Agenda- Onderwerp
punt

20.00

R-1.

20.05

R-2

20.35

R-3

20.50

R-4

21.05

R-5

21.20
21.45

R-6
R-7

1. Opening door de voorzitter,
de heer G.E. Oude Kotte
2. Vaststelling van de agenda
3. Vaststelling van het verslag van de
raadsvergadering van 4 maart 2021
4. Vaststelling van de lijst ingekomen
stukken
5. Bekrachtigen geheimhouding
6. Mededelingen van het college
Beleidsvoorstel fundamentele
herziening toewijzing sociale
huurwoningen
Wijziging van de werkwijze van de
gemeenteraad, raadscommissies en
presidium
Vaststellen profiel voorzitters
raadscommissies en plaatsvervangend
voorzitter van de raad
Benoeming commissievoorzitters en
plaatsvervangend voorzitter van de raad
Moties Vreemd aan de orde van de dag
Vragenkwartier
SLUITING

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis.
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Oosteinderweg 416, 1432 BN, (Z21-024941), het vervangen en vergroten van de dakkapel aan de achterzijde van
de woning
- Stommeerweg 123, 1431 EV, (Z21-024939), het dichtmaken van de onderzijde van de veranda aan de rechterkant
waardoor een berging wordt gecreëerd
- Westeinderplassen kad. perc. H 457, (Z21-024926), het
plaatsen van een blokhut op een recreatie-eiland
- Uiterweg 24, 1431 AN, (Z21-024921), het plaatsen van een
dakkapel, het vervangen van de topgevel-kozijnen en het
wijzigen van het metselwerk in stucwerk en rabathout
- Oosteinderweg 186, 1432 AR, (Z21-024903), het vernieuwen en verhogen van de kap
- Uiterweg 383, 1431 AL, (Z21-024545), het bouwen van een
woning
- Parklaan 1 t/m 23, 1431 EM, (Z21-024267), het plaatsen van
een container, eco-toilet en steigers aan de tuinzijde van
het complex t.b.v. schilderwerk, reinigen stucwerk en vervangen van kitvoegen op de galerijen t/m 21 mei 2021
- Noordpolderweg 21, 1432 JH, (Z21-024059), het nieuw
bouwen van een kantoor en bedrijfsverzamelgebouw en
deze koppelen aan de bestaande bouw, het dempen van
een sloot doormiddel van een duiker t.b.v. het aanleggen
van een in- en uitrit
- IJsvogelstraat 29, 1431 VR, (Z21-023605), het plaatsen van
een dakkapel aan de voorzijde van de woning
- Japanlaan (kad. percelen B 9551,9126,9947,6549,9553 en
6551), (Z21-023491), het aanleggen van een in- en uitrit
- Uiterweg 108 ws1, 1431 AR, (Z21-023170), het legaliseren
van een reeds verplaatste woonark.
INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning
is/zijn ingetrokken:
- Hornweg 316a (kad.perc. B 9528), 1432 GT, (Z21-008458),
het legaliseren van een reeds aangelegde paardenbak.
Verzonden: 25 maart 2021
VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE
De beslistermijn is verlengd met zes weken. De beslissing op
de volgende aanvragen zijn met toepassing van artikel 3.9, Lid
2 van de wabo verlengd:

-

-

Lisdoddestraat 58, 1433 WH, (Z21-010914), het plaatsen
van een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 29 maart 2021
Stommeerkade kad. perceel C nr. 7001, (Z21-010235), het
aanleggen van een weg, verkeerontsluiting en zes in- en
uitritten van en naar het dijklichaam, het aanbrengen van
een duiker en drie uitstroombakken. Verzonden: 29 maart
2021
Geraniumstraat 47-116, (Z21-010981), het inrichten van
een bouwplaats op diverse plekken voor de flats en het
plaatsen van steigers/hoogwerker t.b.v. onderhoudswerkzaamheden van 15 maart t/m 25 juni 2021. Verzonden: 26
maart 2021
Oosteinderweg 473A in Aalsmeer, 1432 BJ, (Z21-011453),
het plaatsen van een houten blokhut als ontvangstgebouw. Verzonden: 24 maart 2021
Oosteinderweg 523, 1432 BK, (Z20-084651), het renoveren
en uitbreiden van de bestaande woning. Verzonden: 23
maart 2021
Ophelialaan 70, 1431 HK, (Z21-007852), het vervangen van
een houten schuur bij een rijksmonument. Verzonden: 23
maart 2021
Uiterweg 294, 1431 AW, (Z21-002571), het aanbrengen
van een onderheide betonvloer. Verzonden: 23 maart 2021

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten
behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de
onderkant van deze advertentie:
- Hornweg naast 244 (kad. perc. B7774 en B7777), (Z21000245), het bouwen van een woning en het aanleggen
van een in- en uitrit. Verzonden: 29 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:
- Mercuriusstraat 48, 1431 XD, (Z20-087177), het aanbrengen van een stalen ligger aan de achterzijde van de woning. De vergunning is van rechtswege toegekend. Verzonden: 29 maart 2021
- Hornweg 315, 1432 GL, (Z20-082486), het plaatsen van beschoeiing en een steiger. Verzonden: 25 maart 2021
- Touwslagerlaan 5, 1431 DE, (Z21-019924), het maken van
een opbouw op de bestaande garage en het maken van
een carport. Verzonden: 24 maart 2021
- Koolwitjestraat 163, 1432 NR, (Z21-010368), het plaatsen
van dakkapellen aan de voor- en achterzijde van de woning. Verzonden: 24 maart 2021
- Clantstraat 30, 1433 NV, (Z21-009226), het vergroten van
bestaand dakterras Verzonden: 24 maart 2021

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een
wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze
rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen
die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u
de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt
indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en
Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.3012.00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het
gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via
tel. 0297-387575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken,
na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending
ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag
en donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak
maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over
bouwen en vergunningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes
weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk
een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank
van Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt
ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene
die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene
die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan
contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen
en Handhaving via tel. 020-5404911.
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1 april 2021

Officiële Mededelingen
MELDING AKKOORD
- Japanlaan t.o.v. nr. 15, 1432 DK (Z20-089838), het starten
van het bedrijf Alex Andersen
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 Julianalaan, bij de noordelijke kruising met de Christinastraat
EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.
EXPLOITATIEVERGUNNING MET TERRAS
AANVRAGEN
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel
2:28 van de APV de volgende exploitatievergunning is aangevraagd:
- Kudelstaartseweg 22 (Z21-023954) On The Rock B.V., ontvangen 24 maart 2021
DRANK EN HORECAVERGUNNING AANVRAGEN
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergunning is aangevraagd:
- Kudelstaartseweg 22 (Z21-024193) On The Rock B.V., ontvangen 24 maart 2021
DRANK EN HORECAVERGUNNING VERLEEND**
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 4 van
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergun-

ning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u
een beroepschrift indienen. Hoe u dat moet doen leest u in het
groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Zwarteweg 90 (Z20-090154) Stichting Cultureel Jongerencentrum Aalsmeer, verzonden 29 maart 2021

TER INZAGE:
t/m 22-04-21
t/m 30-04-21

GELUIDHINDER ONTHEFFING***
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 8:3 van het Bouwbesluit 2012 de
volgende ontheffing is aangevraagd. In het kader van werkzaamheden van 20 tot 23 april 2021, op het perceel vanaf de
Aalsmeerderbrug tot de Van Cleeffkade. Dit verzoek, met de
daarop betrekking hebbende stukken, ligt gedurende 6 weken, tijdens de openingstijden, ter inzage op het gemeentehuis bij de afdeling Veiligheid en Handhaving. Als u tevens een
mondelinge toelichting wenst, dient u eerst een afspraak te
maken met een medewerker van de afdeling. Afspraken kunnen worden gemaakt op dinsdagen en donderdagen tussen
8.30-12.00 uur. Een afspraak maken kan via tel. 0297-387 575.
Een ieder kan met betrekking tot deze verzoeken, binnen zes
weken, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen bij
het betreffende bestuursorgaan. Hoe u dat moet doen leest u
in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

t/m 30-04-21

t/m 06-05-21

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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ingericht in goed overleg met de
direct omwonenden. Er zijn ronde
vormen gebruikt en de ondergrond
bestaat dit keer niet uit rubberen
tegels, maar is kunstgras. Kinderen
zijn enthousiast en hebben de
spelattributen gelijk in gebruik
genomen. De Dorpsraad was van
plan het speeltuintje te openen met
een buurtborrel, helaas kon deze
vanwege de coronamaatregelen niet
doorgaan. Inmiddels wordt er ook
hard gewerkt aan het speeltuintje in
de Pasteurstraat.

Speelplaatsje in Geerland geopend
Kudelstaart - Het is een flinke klus
geweest, maar na twee maanden
werken is het speelplaatsje in Geerland in gebruik genomen door de
kinderen in de buurt. Het groen
wordt de komende weken aangeplant. Veertig jaar geleden werden
de woningen in Geerland opgeleverd. Er kwamen allemaal jonge
gezinnen te wonen. De ontwikkelaar

had daar rekening mee gehouden en
drie speelplaatsjes en een trapveldje
in de wijk ingetekend.
Na 40 jaar was het de hoogste tijd
voor een renovatie. Eén speelplaatsje
was 20 jaar geleden al opgeheven.
De huidige renovatie ging ten koste
van het tweede speeltuintje in Geerland. Het overgebleven centraal
gelegen speeltuintje is nu opnieuw

Renovatie
De gemeenteraad heeft via een
motie het college van b&w opgeroepen een inhaalslag te maken met
de renovatie van de speelplaatsjes in
Aalsmeer en Kudelstaart. Het college
heeft aan deze oproep gehoor
gegeven en extra budget uitgetrokken om speelplaatsjes op te
knappen. Dat kan niet in één jaar
geregeld worden. De Dorpsraad
Kudelstaart wil samen met de
gemeente een prioritering opstellen
van de op te knappen speeltuintjes.
Samen werken aan een mooier
Kudelstaart!

INGEZONDEN
Blijf met of zonder hond van het terrein van HBV Target!
Kudelstaart - Enkele maanden geleden heb ik een
oproep gedaan aan de hondenbezitters van Kudelstaart die er een gewoonte van maken om ons terrein
als uitlaatveld te gebruiken. Het gaat om het schietterrein van handboogvereniging Target op sportpark
Calslagen. Ik moet helaas constateren dat (waarschijnlijk) dezelfde mensen nog steeds misbruik maken van
dit terrein. Ergens kan ik het me ook wel voorstellen,
want een hond die op ons terrein zijn behoefte doet,
doet dit niet op straat alwaar de opruimplicht geldt. Op
ons terrein ziet niemand dat iemand zijn hondje laat
poepen, dus waarom zou je het opruimen?
Buiten het feit dat mensen gewoon weg moeten
blijven van ons terrein zouden ze er al helemaal geen
honden moeten laten poepen. Het is gewoon smerig
als wij daar onze sport beoefenen en op moet letten
waar we lopen. Wij gaan toch ook niet met onze hond
in uw achtertuin! Afgelopen week deed zich een ander
incident voor: een grote loslopende hond schoot kort
voor een schutter langs die actief aan het boogschieten
was. De rode vlaggen op het terrein waren gehesen en

bij de ingangen staan waarschuwingsborden; toch gaat
men nog op gevaar voor eigen leven ons terrein
betreden. Het is een kwestie van tijd dat er een ongeluk
gaat gebeuren; of een hond word geraakt of de honden
bezitter zelf! Wij als handboogschutters willen reeds
voordat dat gebeurt ons onthouden van welke
aansprakelijkheid dan ook.
U weet: een gewaarschuwd mens telt voor twee en
deze brief is niet de eerste om u en uw hond op het
gevaar te wijzen. Wij hebben onze schutters op de
hoogte gebracht van eventueel loslopende honden en
hebben als bestuur dringend geadviseerd om de boog
naar beneden te houden zodra er iets losloopt op het
schietterrein. Onze schutters hebben dikke lijsten met
regels en in deze tijd van corona hebben ze er zelfs nog
meer! Onze oproep nogmaals: blijf van ons terrein; met
of zonder hond! Wij hopen op uw gezond verstand, u
bent verantwoordelijk voor uw huisdier.
Adri van Egmond, namens bestuur HBV Target
info@gcvanegmond.nl

Motie CDA over speeltoestellen
verder uitgewerkt
Aalsmeer – De motie Inlopen achterstanden onderhoud speeltoestellen
van het CDA Aalsmeer-Kudelstaart,
welke tijdens de raadsvergadering
van 5 november is aangenomen, is
door het college verder uitgewerkt.
In de motie riep Eppo Buskermolen
namens het CDA op om in kaart te
brengen hoeveel geld er nodig is om
de achterstanden in onderhoud en
renovatie van de speeltoestellen in te
halen. Aalsmeer en Kudelstaart
kennen relatief veel speelpleinen die
ernstig verouderd zijn en waar
kinderen niet meer goed kunnen
spelen. Daar komt bij dat de
gemeente de afgelopen jaren een
grote achterstand heeft opgebouwd
in het onderhoud van de speeltoestellen. In combinatie met het
huidige tempo van onderhoud zal
renovatie nog jaren duren.

voorkeur heeft. Er wordt de komende
jaren meer geïnvesteerd in het
onderhoud en er worden per jaar
meer speelplaatsen opgeknapt. Deze
spreiding levert ook als voordeel op
dat er meer mogelijkheden ontstaan
om renovaties te combineren met
andere projecten in de buitenruimte.
Goede kwaliteit
Het CDA is blij met deze uitwerking
van het college. De partij is van
mening dat speelplaatsen voor
kinderen niet alleen veilig moeten
zijn, maar ook van goede kwaliteit.
Door meer speelplaatsen per jaar te
renoveren, kan dit versneld gerealiseerd worden. De fractie hoopt dat
Aalsmeer en Kudelstaart snel weer
genoeg speelplaatsen voor kinderen
heeft waar zij veilig en leuk met leeftijdsgenoten kunnen spelen.

Drie scenario’s
Reden genoeg voor de CDA-fractie
om aan de bel te trekken. In de motie
roept zij het college op om met een
plan van aanpak voor de op te
knappen speeltoestellen te komen,
alsook een financieel overzicht van
de kosten die hiermee gemoeid zijn.
Het college heeft uitvoer gegeven
aan deze motie en is met een overzicht gekomen. Er worden drie
scenario’s geschetst, waarvan het
spreiden in de piek van renovaties de

Bank-oplichters ontmaskerd
Aalsmeer - Goed nieuws over de
oplichtingszaak vorige week in deze
krant. Een inwoonster was op slinkse
wijze beroofd van haar (spaar)geld.
Fraudeurs hadden ruim 7.000 euro
buit weten te maken. De inwoonster
deed haar verhaal om andere
mensen te waarschuwen. “Ik wil niet
dat andere mensen dit ook overkomt”, vertelde ze aan de krant. De
bank had de inwoonster direct na de
ontdekking van de diefstal geholpen
met blokkeren van deze rekeningen
en het openen van een nieuwe rekening. De politie is na de aangifte

samen met de bank een verder
onderzoek gestart en met resultaat.
De oplichters zijn ontmaskerd en
kunnen rekenen op een flinke straf.
Maar het mooiste is dat de inwoonster al haar geld terug gekregen
heeft!
Blijft zaak om alert te blijven wat
bankfraude betreft, er worden regelmatig mailtjes verstuurd over onder
ander verouderde passen door
oplichters. Dus, vertrouwt u een mail
of telefoontje over geldzaken niet?
Bel uw bank en vraag om opheldering en meer informatie!
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medewerking krijgt van het Aalsmeerse bedrijf Van Vliet Containers,
gevestigd aan de Rietwijkeroordweg.
Van Vliet heeft een grote container
geplaatst voor het groenafval en
regelt ook het transport hiervan. Een
uitkomst nu er veel snoei- en plantwerk wordt verricht.

Vrijwilligers Sjaak Koningen (links) en Roy Fransen actief in de museumtuin.

Hulp bij verfraaien van de tuin
voor Flower Art Museum
Aalsmeer – Het Flower Art Museum
is als gevolg van de coronaregels
alweer ruim drie maanden gesloten.
Een bittere pil voor het museum,
maar het betekent niet dat alles stil
ligt. Achter de schermen wordt
gewerkt aan verschillende projecten,
waaronder het opknappen en
inrichten van de tuin. De museumtuin bevindt zich op en rond het
gebouw en ligt recht tegenover de

watertoren en de Grote Poel. Het
doel is om de tuin te laten groeien
tot een volwaardig onderdeel van de
museumbeleving. Vorig jaar is al de
kleurrijke Wall of Flowers gerealiseerd en dit jaar is er van mei tot en
met september een groot kunstproject te zien. Vrijwilligers zijn hard
bezig om de tuin te verfraaien en
duurzaam in te richten. Het museum
prijst zich gelukkig dat het hierbij

Vrijdag weer een Mark en Eric
Pubquiz op radio Aalsmeer TV
Aalsmeer – Steeds roepen programmamakers Mark Simoons en Eric
Spaargaren: “Dit was de allerlaatste
pubquiz.” Ontstaan in de coronatijd
en zeer succesvol met veel deelnemers. Maar door het enthousiasme
van de deelnemers en niet te
vergeten, de makers zelf, komt er
vrijdag 2 april toch weer een Mark en
Eric Pubquiz op Radio en TV Aalsmeer. “Vooruit dan, op veler verzoek.”
De Mark en Eric Show start om 19.00
uur en om 19.30 uur start de quiz.
Rond 21.30 uur wordt de winnaar
bekend gemaakt, waarna er tot 22.00
uur lekkere muziek is. De show is live
te volgen via Radio Aalsmeer TV en
het deelnameformulier is te vinden
op: https://ericspaargaren.wixsite.
com/markeneric
Ania te gast bij ‘Echt Esther’
Ania Bugala is donderdag 1 april om
19.00 uur te gast bij ‘Echt Esther’. Zij is
activiteitencoach, projectcoördinator
en vrijwilligerscoördinator bij Participe Amstelland voor Aalsmeer en
Kudelstaart. Ze startte vorig jaar juni,
tussen twee coronagolven door, aan
deze nieuwe uitdaging. Ze is Poolse
en woont al 18 jaar in Nederland.
Presentatrice Esther Sparnaaij
ontvangt haar vanaf 19.00 uur live in
de studio van Radio Aalsmeer. Heb je
een leuke vraag voor deze Poolse
welzijnswerkster en haar aandachtspunten voor Aalsmeer?

Mail jouw vraag dan naar
esther@radioaalsmeer.nl.
‘Aalsmeer by Night XXL’
Donderdag 1 april is er weer een extra
lange ‘Aalsmeer by Night’ op Radio
Aalsmeer! Na de jaren zeventig tot
negentig, duikt presentator Meindert
van der Zwaard deze avond vanaf
20.00 uur in de muziek uit de jaren
nul. Hij draait de leukste en opmerkelijkste muziek uit het tijdperk 2000 tot
2009. Welke artiesten en groepen
scoorden grote hits? Verder deze
avond ‘De plaat en z’n verhaal’ met
Bart van Leeuwen (rond 23.11 uur), ‘De
Tandenpoetsdansplaat’ (rond 23.35
uur) en ‘Aalsmeer Easy’ (laatste
gedeelte) staan ook in het teken van
de muziek uit de Zeros! Volg ‘Aalsmeer
by Night’ op Facebook en luister en
swing donderdagavond ‘van acht tot
middernacht’ gezellig mee.
Pasen bij ‘Sem op Zaterdag’
Op Paaszaterdag een ‘Sem op
Zaterdag’ in het teken van het Paasfeest, hoop en liefde, oorsprong en
bron en daar is muzikaal veel van te
maken. Programmamaker Sem van
Hest neemt tussen 10.00 en 12.00 uur
plaats achter de microfoon van de
lokale omroep.
Historicus in ‘Door de Mangel’
Helaas dalen de besmettingscijfers
nog niet en kunnen de coronamaatre-

Puzzel Meerbode: ‘Niet dromen
is leven zonder hoop’
Aalsmeer - Wie jarig is trakteert en
dat doet Wittebol Wijn deze week.
De slijterij en wijnhandel in de Ophelialaan bestaat 60 jaar en heeft voor
de wekelijkse puzzel in de krant een
tweevaksdoos Peacock jubileumwijn
beschikbaar gesteld. Een flesje rood
en wit uit Zuid-Afrika krijgt de
winnaar van de puzzel en hiervoor

was de animo bijzonder groot. Ver
boven de 200 inzendingen ging de
mailteller deze week. De oplossing
‘Niet dromen is leven zonder hoop’
was de oplossing. “Een waarheid als
een koe”, aldus een puzzelaar. De te
winnen prijs werd regelmatig
meegenomen bij het antwoord: “Ik
droom in stilte om het mooie doosje

Blauwe regen
In de tuin zijn onder meer perenbomen, kersenbomen en coniferen
geplant die het museum gratis kon
ophalen bij Stichting Meer Groen.
Andere onderdelen zijn het laten
begroeien van de pergola met
‘Blauwe regen’ van de Historische
Tuin, de opzet van een wilgentunnel
en het aanvullen van de beplanting
in de daktuin. Eind januari werden al
vier grote stekken geplaatst van de
gekapte schietwilg die naast de
watertoren stond. Hopelijk groeien
hier mooie nieuwe bomen uit.
Het museum is nog op zoek naar
sponsors die willen ondersteunen bij
de verdere inrichting. De tuin is
tijdens de openingstijden van het
museum gratis toegankelijk. Met de
nodige hulp wordt het een heuse
parel aan de Poel. Voor vragen en
info: www.flowerartmuseum.nl of bel
0297-364400.

gelen nog niet worden afgebouwd.
Hierdoor zijn de programmamakers
van de Aalsmeerse talkshow ‘Door de
Mangel’ nog steeds genoodzaakt
herhalingen uit te zenden. Op
maandag 5 april vanaf 19.00 uur terug
naar 25 juni 2018. In die uitzending
was dr. Jan Willem de Wijn te gast. Aan
het presentatieduo Mylène en Elbert
Huijts vertelde hij ronduit over zijn
interesse in de Aalsmeerse historie. De
historicus was weer gaan studeren en
zou niet lang na het interview promoveren op het onderwerp migratie in
Aalsmeer. De oud-voorzitter van de
stichting Oud Aalsmeer omschreef
zichzelf als nieuwsgierig, associatief en
eigenwijs, eigenschappen die goed
van pas komen in zijn speurtocht in
het verleden.
‘RAP’ met wethouder Alink
Op woensdag 7 april om 19.00 uur is
wethouder Wilma Alink te gast bij
‘Radio Aalsmeer Politiek’. Erik Kreike en
Sem van Hest zullen met haar onder
andere spreken over Het Bomenverhaal, de afvalplannen en ook kunst en
cultuur. Bragen voor de wethouder?
Stuur deze naar sem@radioaalsmeer.nl
of bel tijdens de uitzending met
0297-325858
Frequenties en TV
Radio Aalsmeer is te beluisteren via
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de
kabel, digitaal radiokanaal 868
(Caiway), via de website www.radioaalsmeer.nl en op TV te zien via kanaal
12 van Caiway, kanaal 1389 van KPN/
XS4ALL/Telfort of radioaalsmeer.nl/tv.

wijn te winnen, of zijn dromen toch
bedrog?” en “Ik heb wel zin in een
lekker wijntje.” Maar ook werd de link
gelegd naar de tijd van nu, door het
coronavirus en alle hiervoor
genomen maatregelen ziet
menigeen zijn of haar droom voorlopig in rook opgaan. “Een toepasselijk gezegde in deze beladen tijd”
en “In deze tijd dus veel dromen.” De
wekelijkse puzzel krijgt veel waardering. Menig lezer schrijft er wekelijks
naar uit te kijken. En dat is mooi en

AGENDA
DONDERDAG 1 APRIL:

* Instuif in Kudelstaart voor leerlingen groepen 3 t/m 8 door
team Sportservice op schoolplein De Rietpluim van 16 tot
16.45u.
TOT EN MET 2 APRIL:

* Paaswandeling (voor kinderen)
rond kinderboerderij Boerenvreugd in Hornmeer.

VRIJDAG 2 APRIL:

* Pubquiz Mark en Eric op Radio
Aalsmeer TV van 19 tot 22u.
* Joppe Online Pubquiz v/a 20.30u.
ZATERDAG 3 APRIL:

* Paashaas Muziekbingo café Op
de Hoek, Kudelstaart vanaf 20u.
DONDERDAG 8 APRIL:

* Digitale raadsvergadering vanaf
20u. Te volgen via livestream.

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

Dé vioolspecialist

Trakteer
op muziek
tijdens de
Paasdagen!

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

Cultuurfonds steunt in eerste
kwartaal 64 projecten
Regio - Het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland heeft in het eerste
kwartaal van 2021 aan 64 cultuur- en natuurprojecten een financiële
bijdrage toegezegd. Het gaat om een bedrag van in totaal ruim 228.000
euro. Het is elk kwartaal mogelijk om een aanvraag in te dienen. De criteria
waaraan een aanvraag moet voldoen, zijn te vinden op de website van het
Cultuurfonds. Juist in deze moeilijke tijden roept het Cultuurfonds stichtingen en verenigingen op om een aanvraag in te dienen.
Gluren bij de buren
Onder andere ontvangt stichting de Bühne een bedrag van 4.000 euro
voor hun project Gluren bij de Buren. Tijdens dit amateurkunstenfestival
krijgt lokaal podiumtalent de unieke kans om op te treden bij mensen
thuis. In Hilversum, Amstelveen, Bloemendaal en Haarlem stellen zo’n 250
bewoners hun tuin ter beschikking voor optredens van lokaal talent.
Boom in Amsterdam
Stichting CQ Film kan rekenen op 5.000 euro voor de documentaire Boom
in Amsterdam. Deze film is een aaneenschakeling van historische, actuele
en wetenschappelijke verhalen en feiten over de bomen in Amsterdam.
De stad telt meer bomen dan mensen en behoort tot de groenste steden
van de wereld.
Nieuw podium Caprera
Stichting Caprera Openluchttheater & Wandelpark bevindt zich middenin
het Nationaal Park Zuid-Kennemerland en wil cultuur en inspiratie te
bieden aan een breed en divers publiek. Ze ontvangt 5.000 euro voor de
bouw van een nieuw podium voor theatervoorstellingen en workshops
gericht op families. Kijk voor alle toekenningen aan de 64 projecten op de
website van het Cultuurfonds.
Cultuur en natuur
Het Prins Bernhard Cultuurfonds brengt mensen, werelden en ideeën
samen om cultuur en natuur te laten leven. Dankzij bijdragen, fondsen en
prijzen ontstaan nieuwe culturele initiatieven en wordt cultureel erfgoed
behouden. Dat doet het fonds met schenkers en makers, liefhebbers en
experts, bedenkers en beschermers. En met de bijdrages van de BankGiro
Loterij, de Nederlandse Loterij en van diverse donateurs. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland is een van de twaalf provinciale
afdelingen.

ook de bedoeling om ontspanning
te geven. Daarbij een prijs winnen is
natuurlijk meegenomen en die is
deze week voor Antoinette Borghols.
De Kudelstaartse schrijft iedere week
uit te kijken naar de puzzel. Bakkie
koffie of thee en puzzelen maar.
Deze week dus puzzelen met een
wijntje van Wittebol. Antoinette:
Proost en gefeliciteerd. Bij de jubileum slijterij en wijnhandel in de
Ophelialaan116 staat de tweevaksdoos Peacock wijn voor je klaar.

Vergeet bij het in ontvangst nemen
van je prijs niet een legitimatiebewijs
mee te nemen.
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van de bouw van Floradôme op het
milieu geminimaliseerd.” Door het
skelet en schil van het vijf lagen
tellende kantoor uit 2004 in het
geheel te hergebruiken, is circa 62%
C0₂ bespaard ten opzichte van een
volledig nieuw gebouw (dit staat
gelijk aan 1.300 ton C0₂).

Bron en foto: Royal Flora Holland

Duurzaamheid centraal in nieuw
kantoorpand Floradôme
Aalsmeer – Begin deze maand was
de officiële in gebruikname van
Floradôme, het nieuwe kantoorpand
in Aalsmeer van Royal FloraHolland.
Duurzaamheid is voor Royal FloraHolland heel belangrijk. Er wordt
gestreefd naar CO₂-neutraal energieverbruik op de marktplaats en de
bloemenveiling gaat voor circulair
grondstoffengebruik. Dit komt ook
terug in Floradôme met onder
andere hergebruik van aangespoeld
plastic en oude stapelwagens. Om
het energieverbruik zo laag mogelijk
te houden, wordt in Floradôme
duurzame energie opgewekt én
wordt geen gebruik gemaakt van
fossiele brandstoffen. Projectmanager Rudolf Scholtens van Royal
HaskoningDHV somt de voorbeelden op: “Er liggen 52 zonnepanelen op het dak. Is dat in de winter
niet voldoende, dan ontvangen we
energie vanuit een Europees windmolenpark. Overal hangt LEDverlichting, die om 18.00 uur automatisch uitgaat. Het watergebruik
minimaliseren we met waterbesparend sanitair, water-efficiënte vaatwasinstallatie en slimme irrigatiesystemen voor de luifels die het vochtgehalte van het mos-sedum meten.”

Dit levert een energieprestatie op
die ruim 20% lager ligt dan het
bouwbesluit eist én het nieuwe pand
heeft Energielabel A+. Het pand is
ook op andere vlakken heel duurzaam. Een mooi voorbeeld van
toepassing van natuurlijke materialen is bamboe. Perfect voor vloeren,
kasten en plantenbakken. “Bamboe
is nagenoeg een onuitputtelijke
grondstof”, vertelt Rudolf. “Het duurt
wel dertig of veertig jaar voordat een
eik volgroeid is, terwijl bamboe
sneller groeit dan welke plant ook:
tot één meter per dag. We willen
voorkomen dat we schaarse grondstoffen gebruiken.”
Oude spijkerbroeken als isolatie
Daarnaast zijn heel wat materialen
hergebruikt. Bloempotten van oude
autobanden, oude spijkerbroeken als
isolatiemateriaal en zelfs oude
stapelwagens en bledden als decoratiemateriaal. Martijn Vis, programmamanager RE&FM van Royal FloraHolland: “Om tot circulair grondstofgebruik te komen binnen Floradôme,
hebben we zo min mogelijk nieuwe
grondstoffen gebruikt. Door reststromen en hernieuwbare grondstoffen toe te passen, is de impact

oo een nie e o fi ij i
Aalsmeer op Tweede Paasdag
Aalsmeer - Big L Aalsmeer is op
Tweede Paasdag, maandag 5 april,
geopend van 12.00 tot 17.00 uur.

Kom gezellig shoppen! Bel op tijd
naar de winkel voor een afspraak en
scoor jouw/uw nieuwe zomer outfit.

Plastic uit zee wordt vitrage
Met ‘circulair gebruik van grondstoffen’ als motto ging een team
duurzame ontwerpers aan de slag.
Rudolf: “Zo is het tapijt circulair door
het gebruik van econyl, een garen
gemaakt van onder andere oude
visnetten, gebruikt tapijt en restafval
uit de textielindustrie. Ook de vitrage
is gemaakt van circulair garen, op
basis van plastic afval dat aanspoelde
op stranden zoals plastic flessen,
tassen en ook visnetten. Het voordeel hiervan is dat het plastic niet
meer vergaat in de natuur, maar is
verwerkt in een product dat haast
onverslijtbaar is.” Bij de receptie zijn
gerecyclede materialen gebruikt. De
voorzijde van de balie is bijvoorbeeld
van PET-vilt, gemaakt van plastic PETflessen. Rudolf: “Een van de voordelen is dat het vilt geluidswerend
werkt. Daarom tref je dit materiaal
aan op meerdere plekken binnen
Floradôme: als bar-element op de
eerste verdieping, als akoestische
panelen op wanden en in het atrium.”
Bloemenfust bij de entree
Een van de meest tastbare voorbeelden van hergebruik zijn de
stoelen voor de vergaderkamers. Die
zaten nog steeds het lekkerst in de
stoelentest. Met nieuwe stoffering
zijn de stoelen opgeknapt. Dat
scheelt toch weer de aanschaf van
zo’n honderd stoelen. Bijzonder zijn
de plantenwanden op de begane
grond, gemaakt met profielen van
een aantal oude stapelwagens. Ook
bloemenfust is hergebruikt. De
emmers staan onder de monitoren
bij de entree. Martijn: “Betere verwijzingen naar de bloemenveiling in het
kantoorgebouw zijn er bijna niet.

Het ervaren en enthousiaste team
staat deze dag voor alle klanten klaar.
Big L in Aalsmeer is dé kledingwinkel
voor de hele familie waar iedereen
van jong tot oud kan slagen. De
winkel met een totaal oppervlakte
van meer dan 600 vierkante meter is
gevuld met een divers assortiment
van dames-, heren- en kinderkleding
van verschillende (bekende) merken.
Big L heeft een grote variatie aan
casual kleding, heel veel soorten
jeans voor super scherpe prijzen en
regelmatig interessante aanbiedingen! Merken die aangeboden
worden zijn onder andere G-star, LTB,
PME Legend, Only, Pieces, Petrol
Industries en Object. Big L in de Zijdstraat 61 in Aalsmeer-Centrum is
voor het maken van een afspraak
bereikbaar via 0297-321177.

Dunweg Uitvaartzorg: Uw eigen
wensenboekje ‘Nu voor Later’
Hoofddorp - U heeft de regie over
uw eigen leven. Is het dan niet
logisch dat u ook uw eigen uitvaart
regisseert? Dunweg Uitvaartzorg
biedt u daarom kosteloos het
wensenboekje ‘Nu voor Later’.
Wellicht bent u weleens bij een
uitvaart geweest waarvan u dacht:
Zo wil ik het later ook. Of, zo wil ik
het juist niet! Aan te raden is dan
ook, om nu al na te denken over uw
eigen uitvaart. En niet onbelangrijk:
om uw nabestaanden op de hoogte
te brengen van uw wensen. Zij zijn
immers degenen die uw uitvaart
moeten gaan regelen.
Uw Eindregie
Omdat velen het moeilijk vinden om
te praten over de dood en wat
daarbij komt kijken, heeft Dunweg
Uitvaartzorg het wensenboekje ‘Nu
voor Later’ in het leven geroepen.
Hierin kunt u aangeven hoe u uw
laatste afscheid graag wilt hebben.
Ook is er ruimte voor herinneringen
en andere belangrijke, leuke, mooie,

interessante informatie die u wilt
nalaten. Zo helpt dit persoonlijke
wensenboekje niet alleen bij het
vormgeven van uw uitvaart, maar is
het voor uw nabestaanden ook een
mooi aandenken voor wanneer u er
niet meer bent.
Wensen en financiën
Tevens is het altijd mogelijk om een
persoonlijk gesprek met uitvaartconsulent Adri van den Bergh te maken.
Zij brengt samen met u uw uitvaartwensen en de daarbij behorende
kosten in kaart. Tevens kan zij voor u
nagaan of uw financiën toereikend
zijn om het door u geregisseerde
afscheid te kunnen uitvoeren. Zo
niet, dan gaat zij op zoek naar een
oplossing. Dit geeft u gemoedsrust
en ontzorgt uw nabestaanden.
Kijk om vrijblijvend en kosteloos een
wensenboekje aan te vragen (en/of
een afspraak te maken) op
www.dunweg.nl/nu-voor-later
of bel 023-5633544.

ie e peel in in e kenlaan
eindelijk open!
Aalsmeer – Twee jaar geleden deed
de gemeente een oproep voor
ideeën die Aalsmeer nog leefbaarder
moesten maken. Een nieuwe speeltuin was een populair onderwerp op
particpatie.aalsmeer.nl. Het idee van
aanvraagster Anke Marmoush om de
speeltuin in de Berkenlaan te
vernieuwen werd dan ook uitgekozen
om te realiseren. Wethouder Wilma
Alink heeft op 26 maart met een bos
bloemen de aanvrager en de gloednieuwe speeltuin aan de Berkenlaan
bezocht: “De speeltuin is prachtig
geworden, maar het heeft natuurlijk
veel te lang geduurd. In de organisatie zijn er mensen die het Murphy’s
speeltuintje noemen, want alles wat
mis kon gaan door overmacht bij de
aanleg van deze speeltuin, is zo’n
beetje mis gegaan. Ik wil Anke, haar
kinderen en de rest van de buurt dan

ook heel erg bedanken voor al hun
geduld. En ik hoop dat alle kinderen
die hier komen er nog jaren heerlijk
kunnen spelen.”
Stille opening
Op 19 maart zijn de hekken al weggehaald en konden de kinderen de
speeltuin al uitproberen. Komende
week wordt de beplanting bij de
speeltuin nog in orde gemaakt.
Vanwege corona kon de speeltuin
helaas niet officieel geopend worden.
Toch wilde de gemeente de oplevering van de speeltuin niet helemaal
ongemerkt voorbij laten gaan. Naast
het persoonlijke bedankje voor de
aanvraagster bezorgt de lokale
onderneming Promodukties daarom
namens de gemeente een kaartje
met paaseitjes om ook de rest van de
buurt te bedanken.

Pasen met Fairtrade chocolade
Aalsmeer - De Paasdagen staan voor
de deur en eerlijke paaseitjes zoeken
is nog nooit zo makkelijk geweest. Bij
de supermarkten is er volop keus,
want daar is ook de paaschocolade
gemaakt van Fairtrade cacao. Ook op
andere adressen, waaronder de
Wereldwinkel, liggen chocolade
paashazen en -paaseitjes met het
Fairtrade keurmerk in de schappen.

Natuurlijk kunnen ook Tony’s paasrepen gekocht worden. Door het
kopen van eerlijke paasproducten
kunnen cacaoboeren en hun
gezinnen in ontwikkelingslanden
een beter leven krijgen. Let wel bij
een aankoop op het keurmerk!
Kijk voor meer informatie over Fairtrade op de website:
www.fairtradegemeenteaalsmeer.nl

Bloemen van wethouder Wilma Alink voor aanvraagster Anke Marmoush.
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Nieuw in Hornmeer: Desirée
Bloemen en Planten
Door Miranda Breur
Aalsmeer - Een fleurige aanblik
tegenwoordig op het pleintje bij de
Hoogvliet in de Hornmeer. Desirée
Bloemen en Planten is er sinds half
februari gevestigd en dat is op z’n
zachtst gezegd een goede zet.
Desirée Groeneveld vertelt hoe deze
‘uit de hand gelopen hobby’, zoals ze
het zelf noemt, ontstaan is: “Onze
zoon Aiden liep met bloemen langs
de deuren en mijn man Burt had
vanuit zijn eigen bedrijf W. Tuning bv
een keer Phalaenopsis orchideeën
meegenomen. Daar wilde hij niet
mee lopen. Stonden er zo’n zestig
stuks in de gang bij ons thuis. Ik heb
daar een foto van gemaakt, op Facebook gezet en dat ontplofte. Binnen
no-time zat ik aan de keukentafel
bestellingen te schrijven. Het liep
storm. Die eerste week, dat was
begin november, werden er meteen

tweehonderd afgehaald. Ook de
bloemen, die bij de voordeur klaarstonden voor Aiden, werden
verkocht voordat hij ermee kon
lopen. In onze voortuin in de Lunalaan en via social media ging het zijn
eigen leven leiden en aangezien we
geen zin hadden in gedoe met de
gemeente, resulteerde dat in een
ruimte hier. De voormalige drogisterij
van Jan ’t Hart.” Naast de reguliere
openingstijden op vrijdag en
zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur,
waarbij iedereen welkom is, kan er
momenteel op afspraak geshopt
worden. Er komen tijdens dit interview dan ook klanten, die een
afspraak hadden gemaakt binnen,
netjes met mondkapje voor.
Zeer goede kwaliteit
Burt is de inkoper, logistiek planner
en staat in de winkel op zaterdag en
Desirée houdt zich bezig met plan-

Jurylid Rene Gomersbach met eerste prijswinnaars tweedejaars Frans Reeuwijk en
Wessel van Gerven.

Mbo studenten presenteren
onderzoek tijdens pitches
Aalsmeer – Op maandag 29 maart
presenteerden vijftien ietwat
gespannen studenten van het
Wellantcollege mbo Aalsmeer de
onderzoeksresultaten van hun innovatieopdracht voor een deskundige jury
en zo’n tachtig onlinekijkers. Het
Wellantcollege had voor de organisatie de samenwerking gezocht met
de Greenports Aalsmeer, Duin- en
Bollenstreek en Boskoop, die het
evenement in een Dragons Denachtige setting presenteerden. De
Rabobank stelde geldprijzen beschik-

baar voor de winnaars. Een half jaar
lang werkten tweede- en derdejaarsstudenten van de opleidingen Green
Production en International Green
Business aan een door henzelf
gekozen innovatieopdracht. Vanuit
het practoraat Circulaire AgriBusiness
werden onderwerpen uit de tuinbouwsector onderzocht. Dit practoraat heeft als functie om onderwijs en
onderzoek met elkaar te verbinden en
zet ook zelf onderzoek uit ter verbetering van het onderwijs. Studenten
werkten aan authentieke opdrachten

ning, verkoop, service, de marketingkant en social media en een aantal
van de vijf kinderen en een vriendin,
helpen mee waar kan. De enthousiaste onderneemster kijkt en luistert
goed naar haar klanten. “Ik reageer
snel. Behandel mijn klanten zoals ik
zelf behandeld wil worden. En die
interactie is geweldig. We krijgen
zoveel leuke reacties en proberen te
leveren waar vraag naar is. Dat zijn
vooral bloemen, die van zeer goede
kwaliteit zijn en zeker twee weken
blijven staan, maar ook tuingoed,
planten voor binnen en buiten en
accessoires. En nu natuurlijk paasstukjes en -takken. En alles tegen een
eerlijke prijs. Klanten komen van
heinde en verre. Dat zegt genoeg.”
Desirée Bloemen en Planten is te
vinden aan de Beethovenlaan 54 en
te volgen op Instagram en Facebook.
Telefoonnummer is 06-12507315.
“Zoek ons online, maar nog leuker,
kom gezellig langs!”
Aan het einde van het enerverende
interview staan er twee dames voor
winkel met een aantal vragen.
Desirée, die zegt nog onervaren te
zijn, voorziet ze vriendelijk van
gedegen en professioneel advies.
Werk aan de winkel. Zullen de twee
openingsdagen per week genoeg
zijn?

Desirée: “Vandaag, donderdag 1 april,
zijn we een dagje extra open.”

vanuit de beroepspraktijk: de sector
heeft een bepaald probleem,
studenten formuleren een vraagstelling, doen onderzoek en gaan op zoek
naar een antwoord. Dat leverde een
aantal interessante onderzoeken en
resultaten op die in pakkende pitches
aan de jury (de dragons) zijn gepresenteerd. De jury bestond uit Martin
Hogenboom (directeur Vireõ Plant
Sale), Rene Gomersbach (sectorspecialist Tuinbouw Rabobank Groep), Jan
Willem Lut (directeur Sercom Regeltechniek BV), Linda Hoogendoorn
(directeur VarB) en Ilse Zaal (gedeputeerde Landbouw & Economie van de
provincie Noord-Holland).
Broeien
Tweedejaarsstudenten Femke Bras
en Robin Schaap onderzochten het
effect van biostimulanten op de teelt.
Hun inspanningen met inhoudsstoffen van planten van een kwekerij
uit Zuid-Afrika bleken goed voor de
tweede prijs: een bedrag van 125
euro. De eerste prijs voor de tweedejaars, een bedrag van 250 euro, was
voor Frans Reeuwijk, Jimmy Rodenburg en Wessel van Gerven. Zij
deden onderzoek naar een nieuwe
duurzame methode voor het broeien
van hyacinten op water. Zij konden
verschillende voordelen aantonen
van water ten opzichte van de
gebruikelijke potgrond: schoner,
goedkoper en beter voor het imago.

COLUMN TRUUS OUDENDIJK
Project Brit
Aalsmeer - Een van onze
kippen is pierelig. Raar woord
pierelig, maar in ons gezin heel
normaal, het staat gewoon voor
algehele malaise. Wij hebben
een toompje van vier kippen
lopen. Drie zijn van Britse adel;
Columbia Sussex, wit gevederd
met een zwart zoompje en chique witte poten. De vierde is bruin, een
Welsummer, overgebleven van een vorig koppeltje. Oer-Hollands ras
zonder enige aanstellerij. Deze dame gaat al jaren mee en is met
pensioen, want een ei leggen is er niet meer bij. Een van de Britse meiden
ziet er al een tijdje niet uit. Terwijl de andere twee spierwit zijn, is zij een
beetje smoezelig; vuil verenpak en de laatste dagen zondert ze zich af
van de rest. Ze scharrelt wat in de tuin met een hoge rug en ingetrokken
nekje. “Wat moeten we met die kip”, vraag ik aan manlief. Hij weet het ook
niet, dus laten we de vraag nog even in het midden. Meteen de nek
omdraaien is ook zo wat. Als het moet, moet het, maar het is niet bepaald
zijn hobby. We kijken het nog een paar dagen aan en dan maak ik van de
vraag een mededeling: “We moeten wat met die kip.” Ik neem gelijk zelf
maar actie door een afspraak te maken bij de dierenarts. Met kip in de
kattenkooi rijd ik richting Uithoorn, want daar zit op dat moment de
dokter met kippenkennis. Buiten op de stoep voor de praktijk vallen twee
tieners om van het lachen: “kijk nou toch, met een kip naar de dokter”,
gieren ze. Binnen vraagt de assistente: “Hoe oud is ze?” “Geen idee, ik denk
een jaar of drie”. “Heeft ze een naam?” “Nou nee, gewoon kip”, zeg ik. “Je
kunt haar altijd nog Brit noemen”, roept Brit, assistente van het eerste uur,
die net binnen komt lopen. Ik vind het gelijk een goed plan, zeker gezien
haar ras is het een heel toepasselijke naam. Alleen ‘kip’ is zo anoniem als
het er straks op uitdraait dat ik voor haar moet zorgen. En dat doet het.
Brit wordt aan een uitgebreid onderzoek onderworpen met als conclusie:
zeer zieke kip. Ontstoken slijmvliezen all over het kippenlijf. “Twee keer
per dag een half pilletje”, zegt de dokter, “en gooi de eieren weg, want
anders zien we jou straks met gele tanden binnen komen, door de antibiotica.” Twee keer per dag een pilletje. In een kip. Dat is nog een heel
project. “Ze moet ook drinken en eten”, zegt manlief “anders verzwakt ze
teveel. En die krop masseren, anders zakt het niet in haar maag.” Hij is de
bedenker van de strategieën, maar ziet mij als uitvoerder. Brit gaat in
quarantaine in de honden bench. Ik klem haar meerdere malen per dag
onder mijn arm, duim onwrikbaar tussen de snavel, en druppel met een
limonaderietje water naar binnen en vloeibaar kippenvoer met een babylepel. Het slaat natuurlijk nergens op, ik ga naar de landwinkel voor biologische kip op het menu. En dan dit. Brit had natuurlijk, voordat ze een
naam kreeg, gewoon in de soep gemoeten, maar nu is ze officieel huisdier. Ik zou me een kannibaal voelen. Inmiddels heb ik vijftig euro uitgegeven aan consult en medicijnen, dus ik hou nog even vol. Ik zal haar op
de poten krijgen. Ze is me nog heel wat eieren verschuldigd.
Reageren? Truus@bente.net

Rene Gomersbach met eerste prijswinnaar derdejaars Frank Heemskerk.

Personeel
Bij de derdejaars waren het Nick de
Klerk en Thijs Nulkes die hun onderzoek naar meerjarig telen van Alchemilla in West-Italië beloond zagen
met een cheque van 125 euro. De
twee waren voor hun onderzoek
afgereisd naar de kwekerij in de
buurt van Rome om met eigen ogen
vast te stellen hoe de planten
geoogst en getransporteerd worden
en hoe ze meerjarig geteeld kunnen
worden. De meeste indruk in deze
categorie maakte Frank Heemskerk,
die een extra uitdaging had omdat
hij zijn pitch vanwege quarantaine
online moest doen. Hij gooide het
over een geheel andere boeg met
een onderzoek naar werving en
behoud van personeel. Dit had hij
zeer nauwkeurig gedaan bij een
onderneming in het Westland. Hij

kwam met een aantal aanbevelingen
waar het bedrijf voordeel uit kon
halen. Hij won hiermee de eerste
prijs voor de derdejaars, een cheque
van 250 euro.
Baanzekerheid
Volgens Monique van Weerdenburg
van Greenport Aalsmeer was deze
eerste editie van Dragons Den zeer
geslaagd. “De groensector verdient
het om aandacht te krijgen. Er zijn de
komende tijd zoveel mensen nodig
in deze branche, dat de studenten
van Wellantcollege zeker kunnen zijn
van een baan! Mede daarom heeft
Wellantcollege in samenwerking met
Greenports Aalsmeer, Duin- en
Bollenstreek en Boskoop deze
Dragons Den georganiseerd. Maar
ook om te laten zien hoe leuk groene
opleidingen en de sector zijn.”
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DE SCHIJNWERPER OP...

André Braam: “Ik houd van het
directe contact met klanten”
Door Truus Oudendijk
Aalsmeer - André Braam heeft samen met zijn broer en
nog twee compagnons een toeleveringsbedrijf voor de
professionele tuinbouw. Hij huurt daarvoor bedrijfsruimte bij Antoon van der Hoorn. Deze is benieuwd hoe
lang hij van plan is nog verder te groeien?
Richard Kilian, Bianca Tas en Paulien Pannekoek van de Schoonheid van Aalsmeer
gingen met een cheque op bezoek bij hun twee goede doelen.

Schoonheid van Aalsmeer reikt
twee keer 1.800 euro uit!
Aalsmeer - Ondanks alle coronahindernissen die 2020 en 2021
kenmerken, is het de Schoonheid
van Aalsmeer toch gelukt om, samen
met een aantal trouwe winkeliers,
500 kalenders voor 2021 te verkopen.
Dat heeft dan ook een mooi bedrag
opgeleverd (3.600 euro) en zoals
beloofd is dit bedrag doormidden
gedeeld en ter beschikking gesteld
aan de twee doelen die daarvoor
geselecteerd waren. En zo kwam het
dat de initiatiefnemers van de
Schoonheid op bezoek waren bij
Kinderboerderij Boerenvreugd,
terwijl die helaas gesloten is voor
publiek.
Speeltuin Kinderboerderij
Het is mooi om te zien hoe het team
van verzorgers de verblijfsruimtes
van de boerderijdieren netjes en
schoon houdt, de dieren met liefde
omringt en ook het erf van de boerderij nog even aanveegt. Petje af
voor dit team!
In de speeltuin is goed te zien waar
de donatie van 1.800 euro van de
Schoonheid aan besteed zal worden:
Er is een nieuwe bodemlaag nodig
als veilige ondergrond in de speeltuin en de vakken waar het moet
komen zijn al vrij gemaakt.
Er is hoop dat er toch redelijk snel
versoepelingen zullen komen waardoor deze leuke buiten-speel-en
doe-gelegenheid weer een beetje
open kan gaan voor publiek. De
dieren en de medewerkers kijken er
naar uit! Dan zou het mooi zijn als die
bodemlaag er in ligt.

Eendentrapjes
Aansluitend aan het bezoek aan de
kinderboerderij ging het drietal van
de Schoonheid naar Theo Rekelhof,
van de visserij aan de Herenweg, die
de Westeinderplassen en het waterleven door zijn werk echt door en
door kent. Want onder Theo’s leiding
wordt de andere helft van de
opbrengst van de kalenderverkoop
besteed aan de natuur in het Westeinderplassengebied. Theo wist van het
bezoek en had ook al nagedacht over
de besteding van de donatie van
1.800 euro. Als eerste zou het goed
zijn om op meerdere plaatsen
eendentrapjes langs de schoeiingen
te maken. Niet alleen op de Poel, maar
ook in de woonwijken!
De schoeiingen zijn op heel veel
plekken zo hoog en steil, dat eendenkuikens er tegenaan fladderen tot ze
verzuipen of opgegeten worden.
Een ander voorbeeld zijn de kikkervisjes die het water moeten verlaten
wanneer de longen ver genoeg
ontwikkeld zijn. Wanneer dat niet lukt,
verdrinken ze. De Schoonheid van
Aalsmeer zal over dit idee als eerste in
gesprek gaan met de houtwerkplaats
van Ons Tweede Thuis, want het zou
toch mooi zijn als die trapjes ook
gewoon lokaal gemaakt kunnen
worden! Aan alle Aalsmeerders en
Kudelstaarters wordt hierbij een
oproep gedaan om eens goed rond te
kijken in de buurt en om vervolgens
een voorstel te doen waar zo’n
eendentrapje een goed hulpje zou
zijn. Ideeën kunt aangedragen worden
via info@deschoonheidvanaalsmeer.nl

Klussen bij Boerenvreugd
Vind u het leuk om een handje te
helpen bij het uitrijden van de snippers met een kruiwagen? Of heeft u
af en toe een paar uurtjes over voor
een ander klusje op de boerderij?
Neem dan even contact op via de
site van kinderboerderij Boerenvreugd. Er is altijd wat te doen, en
het is er o-zo-gezellig als er geklust
wordt!

Onderwaterleven
En verder heeft Theo aangedragen
om onderin de watertoren iets te
maken, waardoor mensen kennis
kunnen maken met en bewust
worden van het onderwaterleven in
de Westeinderplassen. Daar staat he
team van de Schoonheid van Aalsmeer zeker ook achter en samen
wordt er op korte termijn bekeken
wat er mogelijk is.

“De zaken gaan goed, en we hebben inderdaad steeds
meer bij gehuurd. Ik heb een fantastische relatie met
Antoon. Als we ruimte nodig hebben, of er zijn ideeën
of nieuwe plannen, gaan we samen om de tafel en
wordt het onder het genot van een bakkie koffie en een
goed gesprek altijd weer opgelost. Maar het is niet echt
mijn bedoeling om ieder jaar uit te breiden.”
Wat houdt het bedrijf in en waarom heb je deze keuze
gemaakt?
“Om het kort samen te vatten: alles wat een kweker
nodig heeft om een plantje of stekje te laten groeien,
dat maken wij. Van origine ben ik een kwekerszoon,
maar mijn vader heeft ons altijd vrij gelaten om onze
passie te ontwikkelen en een eigen toekomst uit te stippelen. Dat betekende voor mij dat ik een bakkersopleiding ben gaan volgen en ook twaalf jaar bakker ben
geweest. Maar daarna begon het toch weer te lonken
en ben ik bij mijn vader gaan werken.”
Bakker was toch niet je ding?
“Zeker wel, ik heb er een hoop van geleerd en het gaf
overdag veel vrije tijd omdat je voornamelijk ’s nachts
aan het werk was. Maar toen mijn vader begon met
producten voor de tuinbouw te verkopen, ben ik gaan
helpen. Simpelweg om wat bij te verdienen, omdat ik
een huis wilde kopen. Na een aantal maanden dacht ik:
dat kan beter en samen hebben we aan de keukentafel
wat ideeën bedacht en uitgewerkt. Dat is tot nu toe
succesvol gebleken.”
Heeft je bedrijf ook last van deze pandemie?
“Met gepaste schaamte moet ik bekennen dat ik er
zakelijk gezien niet veel van heb gemerkt. Het is voor
ons een bijzonder goed verlopen jaar geweest. Toen
corona net uitgebroken was, hielden wij ook ons hart
vast. In de beginfase is onze omzet inderdaad gedaald,
maar dat is dubbel en dwars terug gekomen. De markt
paste zich aan, zowel de kweker als de Retail werden
creatiever. De trend om een eigen moestuin in te
richten heeft ons geen windeieren gelegd. Neem als
voorbeeld de moestuintjes van AH, een heel populair
concept. De kokostabletten die daarbij worden
gebruikt komen bij ons vandaan.”

wat op te knappen. Binnenkort mogen we ons weer
laten testen en dan hopen we het normale leven weer
op te kunnen pakken.”
Wat maakt je vak leuk?
“De diversiteit en het contact met de klanten. Ik ben
bepaald geen fortuinzoeker en vind het vooral mooi
om te zien wat je met spullen van moeder natuur voor
de mens kan maken. Dat wordt de komende jaren
alleen maar belangrijker, duurzaamheid in aanmerking
genomen. Zoals we de afgelopen jaren bezig zijn
geweest is op zich niet slecht, maar voor de toekomst
van onze kinderen zullen we toch andere keuzes
moeten maken en op zoek gaan naar zoveel mogelijk
biologische en ecologische oplossingen.”
Je reist veel zeg je, vanwege wat?
“Onder andere voor het bezoeken van onze klanten,
maar we hebben ook nog een bedrijf in Spanje en er is
een samenwerkingsverband in Californië. Onze
compagnons hebben bedrijven in India, Sri-Lanka en
de Dominicaanse republiek; landen waar we onze
grondstoffen vandaan halen. Normaal gesproken ben ik
elke drie weken wel een periode ergens anders op de
wereld.”
Dat is nu wel even anders.
“Dat is het zeker, maar je leert er weer van dat het ook
anders kan.
Toch, als ik mijn gevoel volg en kijk naar de business
waar we in zitten - dat wil zeggen bij de kweker op de
tuin komen om te kijken of we nieuwe producten
kunnen bedenken of dingen verbeteren - dan leent zich
dat niet voor alleen maar een digitaal netwerk.
Maar, ik ben er van overtuigd dat de problemen waar
we nu mee te kampen hebben weer opgelost worden.
Waarschijnlijk wordt het anders dan voorheen, maar ik
kan niet wachten tot we weer van alles mogen.”
Op wie wil jij de schijnwerper richten?
“Op mijn schoonzus Diana Braam; ze is samen met een
vriendin een winkeltje begonnen in Kudelstaart tijdens
de coronacrisis. Hoe gaat ze daar mee om?”

Je zit nu thuis in quarantaine vanwege corona bij je
kinderen. Hoe is dat?
“Mensen die mij kennen weten dat ik een ondernemend type ben, die graag gebruikt maakt van zijn vrijheid. Ik reis veel, dus dit gedwongen thuisblijven valt
niet mee. Het verandert ook de dynamiek in je gezin en
dat is best wel wennen. Er kan een hoop digitaal, maar
ik ben een praktische ondernemer dus ik sta graag op
de werkvloer en ik houd van het directe contact met
mijn klanten.
We zijn nu met zijn allen in quarantaine; alleen de
jongste was echt ziek, maar ze begint gelukkig weer

Aantrekkingskracht Aalsmeer
op drugstelers en -dealers
Aalsmeer – Aalsmeer heeft al vele
jaren aantrekkingskracht op criminele telers en drugsdealers. Volgens
de politie zijn de nabijheid van
Schiphol en de bloemenveiling
belangrijke redenen waarom voor
het dorp Aalsmeer gekozen wordt.
In 1986 werden in twee kassen
hennepplantages aangetroffen met
een straatwaarde van zo’n 1,5
miljoen. De planten werden respectievelijk afgevoerd naar een vuilver-

brandingsoven en ter plekke met gif
bespoten. In 2015 weet de politie en
groep Italianen te arresteren die
jarenlang drugs naar Italië
vervoerden via vrachtwagens met
bloemen. Op 16 maart dit jaar heeft
de politie samen met onder andere
de marechaussee van Schiphol, de
Douane en de Belastingdienst
invallen gedaan in Aalsmeer in
enkele bedrijfspanden vanwege een
onderzoek gericht op distribueren

van drugs uit Zuid-Amerika en crimineel geld witwassen.
De politie zet samen met partners als
gemeentes, bedrijven en marechausse alles op alles in de strijd
tegen drugshandel. Maar, de politie
kan dit niet alleen af. Dus: Heb jij
informatie over illegale (drugs)activiteiten? Meld die. Denk aan een
vreemde chemische stank, afgeplakte ramen of voortdurend een
brommend geluid. Bel 112 als elke
seconde telt, 0900-8844 bij geen
spoed, wel politie. Anoniem een
melding doen mag ook via
0800-7000.
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Maatwerk blijft bij regionale
toewijzing huurwoningen

Afgelopen donderdag is bij de Proosdijhal een groot aantal nieuwe bomen geplant. Foto: www.kicksfotos.nl

Platform Nieuw Aalsmeer gaat
1.000 bomen planten
Aalsmeer – Na de kaalslag van deze
winter, waarbij veel bomen zijn
gekapt in de gemeente, is Nieuw
Aalsmeer een actie gestart om op
diverse locaties in Aalsmeer en
Kudelstaart in totaal 1.000 nieuwe
bomen te planten. De bomen zijn
beschikbaar gesteld door Stichting
Meergroen uit Hoofddorp. Er zijn tien
variëteiten beschikbaar, zoals eiken,
esdoorn, vuilboom, hulst, taxus, wilg,
vlier en lijsterbes.
Locaties gezocht
Platform Nieuw Aalsmeer zoekt hiervoor locaties op zowel particuliere
stukken grond als ook op gemeenschapsgrond. In dat laatste geval

wordt afgestemd met de gemeente
of de locatie beschikbaar is.
Suggestie zijn welkom. Iedereen die
ideeën heeft, wordt gevraagd om die
bij Nieuw Aalsmeer aan te geven,
zodat op korte termijn aan de slag
gegaan kan worden. Nu is tenslotte
het seizoen waarin bomen de grond
ingezet kunnen worden. Meedoen
aan dit project? Of goede tips?
Nieuw Aalsmeer hoort het graag.
Aanmelden kan bij Kees Buskermolen via nieuwaalsmeer@gmail.
com of bel 06-06533181.

dat zich bezighoudt met de duurzame ontwikkeling van de regio Aalsmeer voor de komende 20 jaar.
Nieuw Aalsmeer is ook gestart met
een project voor groene daken in het
dorp. Het platform verkent de mogelijkheden om samen te werken met
dakdekkers (voor technisch advies en
afstemming met het Nationaal
DakenPlan voor lokale leveranciers).
Ook met groene bedrijven in de
regio, zoals tuincentra en hoveniers,
wil het platform graag verbinding
hebben.

Duurzame ontwikkeling
Nieuw Aalsmeer is een platform van
deskundigen en enthousiastelingen

Geïnspireerd raken? Of interesse?
Neem een kijkje op de website:
www.haarlemmermeerwaterproof.nl

Aalsmeer: “Geen nachtvluchten én
minder vluchten via Schiphol”
Aalsmeer - De gemeente heeft aan
de minister en de Tweede Kamer
laten weten dat het afschaffen van
nachtvluchten op Schiphol wordt
omarmd. Tegelijkertijd moet worden
voorkomen dat de nachtvluchten die
nu op primaire banen worden afgehandeld naar de randen van de dag
op de secundaire banen worden
verplaatst. Het feit dat Aalsmeer
wordt gehinderd door drie start- en
landingsbanen speelt daarbij een
grote rol.
Verschuivingen
De boodschap is door de gemeente
verwoord in twee zienswijzen. De
eerste is een reactie op de plannen
van GroenLinks om de Luchtvaartwet
te veranderen, zodat nachtvluchten
afgeschaft kunnen worden. Hiermee
neemt de leefbaarheid voor de
omgeving enorm toe. Die visie van
GroenLinks wordt door de gemeente
onderschreven, maar vraagt wel
aandacht voor ongunstige verschuivingen van vluchten. De tweede
zienswijze is een reactie op het
ontwerp Luchthavenverkeersbesluit
Schiphol (LVB). Daarin verwoordt de
gemeente de zorgen over de
gevolgen van groei naar 500 duizend
vluchten. Voor het afschaffen van
nachtvluchten is het noodzakelijk
rekening te houden met de bijzon-

dere omstandigheden waarmee
Aalsmeer te maken heeft. Als enige
gemeente heeft Aalsmeer overlast
van zowel de Kaagbaan, de Zwanenburgbaan-zuid als de Aalsmeerbaan.
Deze laatste twee zijn de zogeheten
secundaire banen. Dat betekent dat
die in theorie alleen gebruikt worden
als er geen alternatief is.
“Maat is echt al vol”
“Maar met name het aantal vluchten
van de afgelopen jaren op de Aalsmeerbaan laat zien dat deze baan
voor starts bijna net zo vaak wordt
ingezet als de primaire Polderbaan”,
constateert wethouder Schipholzaken Bart Kabout. “Daarmee lijkt
deze baan inmiddels meer op een
primaire baan dan op een secundaire
baan. Wat ons betreft is de maat nu
al echt vol. Hinderbeperking boven
Aalsmeer kan alleen nog met een
afname van het aantal vluchten dat
via Schiphol afgehandeld wordt.
Daarin past het afschaffen van nachtvluchten, maar niet het verplaatsen
ervan naar de secundaire banen die
nu al veel zwaarder belast zijn dan
gewenst.”
Terug naar gezonde balans
De tweede zienswijze is gericht aan
de minister die in het ontwerp Luchthaven Verkeersbesluit Schiphol (LVB)

stelt dat bij een groei naar 500
duizend vluchten vaker secundaire
banen voor starts en landingen
gebruikt moeten worden. In de
zienswijze stelt de gemeente:
“Ondanks de erkenning dat de groei
van het aantal vluchten de afgelopen
jaren onevenredig is opgevangen in
de zogenaamde Zuidoosthoek
(waarmee met name de gemeenten
Aalsmeer en Uithoorn bedoeld
worden), zijn tot op de dag van
vandaag geen maatregelen tot
uitvoering gebracht om de
verstoorde balans te herstellen.
Inmiddels is het punt bereikt dat een
reductie van het aantal vluchten in
de Zuidoosthoek nodig is om weer te
kunnen spreken van een gezonde
balans.”
Gemeenteraad unaniem
De standpunten van het college richting de minister en GroenLinks
worden onderschreven door de
gemeenteraad. In juli 2020 werd
door de raad de boodschap over het
afschaffen van nachtvluchten zonder
verschuiving naar de randen van de
dag unaniem in een raadsmotie
uitgedragen. Eind vorig jaar heeft de
gemeenteraad in een brief aan de
Tweede Kamer en de minister al
gepleit voor reductie van het aantal
vluchten.

Aalsmeer - In de gecombineerde
commissievergadering van dinsdag
23 maart is gesproken over het
beleidsvoorstel fundamentele herziening toewijzing sociale huurwoningen. Al langer zijn er signalen dat
de huidige regels voor de woonruimteverdeling niet voldoen. Met het
voorstel wordt geprobeerd om de
kans te vergroten voor mensen die
dringend een woning nodig hebben.
Ook wordt geprobeerd de positie
van jongeren en starters te verbeteren. Het voorstel is tot stand
gekomen na overleg met meerdere
gemeenten in de regio’s Amstelland
en Meerlanden, Amsterdam en Zaanstreek-Waterland. Dat is mede
gebeurd op basis van een breed
lokaal en regionaal participatietraject. Het voorstel leidde in de
commissievergadering tot veel
vragen van de fracties aan de
wethouder. De algemene mening
van de commissieleden was dat het
voorstel een verbetering is van het
systeem, maar dat het tekort aan
sociale huurwoningen hiermee niet
wordt opgelost. Wethouder Robert
van Rijn beaamde dit. “Het is
complex om met elkaar deze overspannen markt te bedienen.” Hij
benadrukte dat ondanks de regionale aanpak maatwerk niet uit het
oog wordt verloren. “Bij urgente situaties zullen wij bemiddelen.” Veel
speling heeft de gemeente in deze
overigens niet. Aalsmeer heeft de
beschikking over ongeveer twee
noodwoningen. Positief is het feit dat
de wethouder kon melden dat het
verzoek van Aalsmeer om de lokale
toewijzing (eigen inwoners eerst) is
gehonoreerd en wordt verruimd van
25 naar 30 procent. “Heel blij mee,
een boost voor Aalsmeer”, aldus Van
Rijn. In het nieuwe systeem wordt
een actieve houding van woningzoekenden gestimuleerd en een woning
weigeren heeft gevolgen bij een
volgende toewijzing. De commissie
gaf aan positief tegenover het voorstel te staan. “We zien voordelen en
lichtpuntjes”, aldus Erik Abbenheus
van de VVD. “Het voorstel geeft zeker
verbeteringen, maar er is nog veel

werk aan de winkel”, vulde Thirsa van
der Meer van het CDA aan. De
wethouder gaf tot slot aan dat het
college met partner-gemeenten
verder aan de slag gaat om nog beter
de puntjes op de i te zetten. Aan het
nieuwe toewijzingssysteem voor
woningenzoekenen is anderhalf jaar
gewerkt. In de gemeenteraad van
donderdag 8 april wordt over dit
voorstel een besluit genomen.
Wijziging vergaderstructuur
Vervolgens werd een voorstel
besproken om twee reglementen en
een verordening te wijzigen die
betrekking hebben op de werkwijze
en vergaderstructuur van de
gemeenteraad, de raadscommissies
en het presidium. De meerderheid
van de fracties gaf aan positief
tegenover het voorstel te staan.
Desondanks waren er nog vragen en
kanttekeningen, onder andere over
de nieuwe samenstelling van het
presidium en: “Waarom zo’n haast?”,
vroeg Greta Holtrop van Absoluut
Aalsmeer zich af. Fractie René Martijn
stelde voor met besluitvorming te
wachten tot na de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. In het voorstel
verandert de samenstelling van het
presidium en krijgen alleen partijen
die gekozen zijn zitting en dus
mogen René Martijn en Judith
Keessen (beiden uit partijen gestapt
en eigen eenmansfracties opgericht)
niet aan de presidium-tafel plaatsnemen. Enkele fracties gaven aan
moeite te hebben met deze uitsluiting van deelname. Volgens burgemeester Oude Kotte is de nieuwe
werkwijze een efficiënte stap in beter
met elkaar vergaderen. “Het is niet
persoonlijk, het gaat om een beter
vergadersysteem”, vulde Ronald
Fransen van Groen Links aan. “Een
goeie stap”, aldus Nanda Hauet van
de VVD die als extraatje de overweging gaf om geen fractievoorzitters
meer de vergaderingen te laten
leiden. Hier werd positief op gereageerd. Ook over dit voorstel wordt
naar verwachting in de raadsvergadering van 8 april een besluit
genomen.

Coronabesmettingen blijven
stijgen in Aalsmeer
Aalsmeer - Het aantal coronabesmettingen in Nederland is de afgelopen
weken weer flink gestegen. Er hebben
zich weliswaar meer mensen laten
testen, maar qua percentage is het
aantal positief getesten toegenomen.
Ook in Aalsmeer is een behoorlijke
toename vastgesteld. In vergelijking
met omliggende gemeenten staat
Aalsmeer qua percentage op één,
maar hierbij dient gezegd te worden
dat er in Aalsmeer veel migranten bij
elkaar wonen waardoor het aantal
besmettingen snel kan oplopen.
Van 24 tot en met 30 maart zijn 200
inwoners (627,8 per 100.000) positief
getest op het coronavirus. Vorige
periode was dit aantal 164 (+36). Er is
1 inwoner opgenomen in het ziekenhuis ter behandeling tegen het virus.
Er zijn gelukkig geen inwoners
overleden.
In Uithoorn zijn 175 coronabesmettingen (593,7) geconstateerd. Vorige
periode 144 (+31). Er zijn geen ziekenhuis opnames gemeld, wel valt 1
dode te betreuren. In Haarlemmer-

meer zijn de cijfers eveneens omhoog
gegaan. In totaal 952 besmettingen
(610.2) tegen 796 (+156) vorige
periode. Een inwoner wordt in het
ziekenhuis tegen corona behandeld.
Er zijn 4 corona-doden te betreuren.
Amstelveen daarentgen laat een
daling zien. In totaal 409 (446,1)
besmette inwoners tegen 439 (-30)
vorige periode. Er zijn wel 2 inwoners
opgenomen en ook in Amstelveen is
1 inwoner overleden aan het
coronavirus.
Iedereen mag klaar zijn met corona,
maar het is duidelijk dat het virus nog
niet uitgeraasd is. Snel vaccineren lijkt
de enige remedie. Voor wie nog geen
uitnodiging voor het ‘prikken’ heeft
gekregen, maar eigenlijk voor
iedereen, blijft het belangrijk de coronamaatregelen in acht te blijven
nemen: Hou 1,5 meter afstand, was
regelmatig de handen, blijf thuis bij
een verkoudheid, ga testen bij
verschijnselen en draag een mondkapje in openbare gebouwen. Blijf
gezond, samen tegen corona!
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Imkervereniging Amstelland wint
landelijke Biodiversiteitsprijs
Amstelland - Net als veel inwoners
van Amstelveen gaat het ook Imkervereniging Amstelland aan het hart
dat veel groen plaats moet maken
voor de verbreding van de A9. Daar
moet iets beters voor terugkomen,
dachten twee leden van de Imkervereniging Amstelland die ook lid zijn
van de Amstelveense Groenraad. Het
resultaat is het prachtige project
’Bestuivers langs de A9’ dat samen
met Rijkswaterstaat is opgezet. Het
project is door de Nederlandse Bijenhouders Vereniging, NBV, beloond
met een Biodiversiteitsprijs.

“Eerst meer aandacht voor isoleren van woningen.”

Wethouder Alink: “Zorgvuldig en
stapsgewijs naar aardgasvrij”
Aalsmeer - Het rijk heeft opdracht
gegeven aan alle Nederlandse
gemeenten in 2021 een Transitievisie
Warmte op te stellen. In Aalsmeer
wordt dit de Warmtevisie genoemd.
Een Warmtevisie geeft bewoners,
huis- en gebouweigenaren een eerste
beeld van de stappen en het tijdpad
richting aardgasvrij wonen. Ook moet
worden beschreven welke toekomstige warmtevoorziening(en) kansrijk
zijn per buurt of wijk. Daar komt heel
wat bij kijken.
Tijdens het eerste deel van de participatie, de enquête op participatie.aalsmeer.nl, kwamen met zowel via de
enquête als op Facebook veel kritische reacties binnen. Begrijpelijk,
vindt de gemeente. Er is dus meer
informatie nodig. In deze vierdelige
serie over ‘Aalsmeer aardgasvrij’ interviewen we de mensen die bij de
ontwikkeling van de Warmtevisie
betrokken zijn. Vandaag beginnen we
met wethouder Duurzaamheid Wilma
Alink.
Aalsmeer wil fossiel onafhankelijk
worden. Waarom is dat nodig?
“We hebben met elkaar een klimaatprobleem en dat moeten oplossen.
Niet alleen voor onszelf, maar ook
voor onze kinderen en kleinkinderen.
Dat is belangrijk. Daarom streeft de
gemeente Aalsmeer ernaar om een
‘fossiel onafhankelijke gemeente te
worden’. Dat betekent ook dat we op
termijn geen aardgas meer zullen
gebruiken. In de Warmtevisie die we
nu gaan maken, wordt een eerste stap
gezet. De Warmtevisie geeft richting
aan de warmtetransitie in Aalsmeer.
Het is heel belangrijk dat we dit zorgvuldig en stapsgewijs doen, want
aardgasvrij worden heeft een grote
impact op onze inwoners. Iedereen
weet dat alternatieven voor aardgas
nog steeds duurder zijn en dat je flink

moet investeren om je woning of
gebouw aan te kunnen passen.
Daarom is het belangrijk dat we realistisch zijn in het tempo en de manier
waarop. Dus misschien moeten we
eerst meer aandacht hebben voor het
isoleren van woningen, in plaats van
direct doorschakelen naar aardgasvrij.
De Warmtevisie maakt overigens nog
geen definitieve keuzes, maar brengt
in beeld welke buurten met welke
technieken kansrijk zijn om voor 2030
richting aardgasvrij te gaan. Definitieve keuzes worden pas gemaakt in
de zogenaamde wijkuitvoeringsplannen, die we met de bewoners
zullen opstellen na vaststelling van de
Warmtevisie. In zo’n plan besluit de
gemeenteraad uiteindelijk over het
alternatief voor aardgas in die buurt.
En daarna is er zo’n 8 tot 10 jaar de
tijd om dit uit te voeren.”

aan duidelijke informatie over de
plannen en de planning. De Warmtevisie is de eerste belangrijke stap om
die duidelijkheid te kunnen gaan
bieden.”

Dat is nogal wat, veel mensen hebben
vragen en zorgen. Hoe gaat u daarmee
om?
“Wij vinden al die vragen en zorgen
heel belangrijk. We moeten daar rekening mee houden in de planvorming.
We willen een Warmtevisie die past bij
onze gemeente. En ik begrijp die
zorgen van de bewoners ook heel
goed. Ruim 400 bewoners hebben de
enquête ingevuld. Daaruit blijkt
bijvoorbeeld dat veel mensen zich
grote zorgen maken over de kosten.
Dat zagen we ook bij de Facebookreacties. Hoe bewoners dat moeten
gaan betalen is natuurlijk niet alleen
in Aalsmeer, maar ook landelijk een
grote vraag. We gaan ervan uit dat het
Rijk daar oplossingen voor gaat
bieden. Want één ding is duidelijk:
alternatieven voor aardgas zijn
duurder en we hebben de medewerking van onze inwoners en bedrijven
wel nodig. Mensen hebben ook
aangegeven dat ze behoefte hebben

Dorpsgesprekken
Wilt u ook deelnemen aan een van de
dorpsgesprekken? Dan kunt u zich
vast aanmelden via energietransitie@
aalsmeer.nl. Alvast meer lezen? Kijk
dan op participatie.aalsmeer.nl/
projects/warmtevisie. Daarop zijn
vanaf 8 april ook de resultaten van de
enquête te lezen.

Kunnen bewoners nog meepraten over
Aalsmeer aardgasvrij?
“Ja, dat kan. Naast de enquête die we
gehouden hebben, organiseren we
op 20, 22 en 29 april digitale dorpsgesprekken waaraan iedereen die wil
mee kan doen. Dit doen we per
dorpskern: Aalsmeer, Kudelstaart en
Oosteinde. Behalve dat we daar meer
vertellen over de Warmtevisie, luisteren we natuurlijk naar de zorgen,
vragen en ideeën van de deelnemers.
Want dan kunnen we die meenemen
in de planvorming. We hopen dat veel
inwoners bereid zijn om mee te
praten.”

Wethouder Duurzaamheid, Wilma
Alink.

Bed & Breakfast
Buurbouw is het onderdeel van RWS
dat tijdens de werkzaamheden aan de
A9 contacten met bewoners onderhoudt en activiteiten organiseert om
de hinder voor mens, dier en plant
waar mogelijk te beperken. Zo zijn er
wilde bloemen geplant en oude
rozenstruiken verplant. Buurbouw
opperde in het voorjaar van 2020 het
idee om grond waarop tijdelijk geen
werkzaamheden plaatsvonden in te
zaaien met wilde bloemenmengsels
en daarbij insectenhotels op te
hangen en bijenvolken te plaatsen.
Imkervereniging Amstelland werd
gevraagd om advies en ideeën. Jos
Valentin en Aalsmeerder Jan
Westerhof, beiden lid van de Imkervereniging en van Groenraad Amstelveen, vonden dit een goed idee, maar
zo stelden ze: zorg er dan ook voor dat
als de A9 gereed is, wilde bijen en
andere bestuivers blijvend een betere
leefomgeving hebben. Met andere
woorden: ‘Geef de bestuivers Bed &
Breakfast’. Begin daarmee tijdens het
werk door de juiste grond te
gebruiken en door bijenvriendelijke
planten, struiken en bomen te
planten. Het resultaat is een prachtig
project dat drie thema’s omvat: Bestuivers krijgen volop kansen langs de A9.
Bewoners kunnen genieten van de
omgeving. Kinderen en belangstellenden kunnen leren over wilde bijen,
honingbijen en andere bestuivers.
‘Bestuivers langs de A9’
Voor de NBV Biodiversiteitsprijs waren
35 projecten aangemeld. Het project
van Imkervereniging Amstelland
‘Bestuivers langs de A9’ is een van de
zeven projecten die een prijs heeft
gekregen. Door het project en de
adviezen van de imkervereniging
plant RWS een uitgekiende selectie
bloeiende vaste planten, struiken en
bomen langs de A9, worden meerjarige bloemenmengsels ingezaaid en
worden Insectenhotels opgehangen.
Deze hotels worden gemaakt van
bomen die voor de verbouw van de
A9 moesten wijken. Ook worden er
nog zandheuvels aangelegd. Deze
zorgen voor warme droge plekken
voor bodem broedende insecten,
zoals graafbijen en graafwespen.
Tijdens de werkzaamheden wordt,
waar mogelijk, tijdelijke natuur aange-

TONK-regeling: Financiële steun van gemeente voor inwoners
Aalsmeer – De TONK-regeling
biedt financiële ondersteuning bij
noodzakelijke kosten: woonkosten, verzekeringen, vervoer en
kosten voor dieren. Deze noodmaatregel is bedoeld voor bewoners die door de coronacrisis deze
kosten niet meer kunnen betalen.

Wethouder Robert van Rijn: “Een
groep inwoners heeft het financieel zwaar door de coronamaatregelen. Zowel zelfstandig ondernemers als inwoners die hun baan
zijn verloren of met een flexibel
contract en hierdoor minder
kunnen werken. De woonkosten

zijn vaak hoog waardoor mensen
in de problemen komen als hun
inkomen daalt. De TONK-regeling
is er zodat zij hun noodzakelijke
kosten nog kunnen betalen. Ik
hoop dat deze regeling inwoners
steun kan geven om hier doorheen te komen.’’

TONK-uitkering aanvragen
Op de website van de gemeente
Aalsmeer is voor de TONK-uitkering
een speciale pagina aangemaakt:
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Hierop staat
een aanvraagformulier en wordt
meer uitleg gegeven over de voor-

legd, zoals bloemenweides. Zo wordt
al vanaf het begin van de verbouwing
van de A9 voedsel en ruimte geboden
aan bestuivers.
Demonstratiekasten en lessen
Imkervereniging Amstelland heeft
twee demonstratiekasten aangeschaft. Door luikjes te openen kan
iedereen zien hoe de bijen leven. Een
3 meter hoge uitlaat zorgt ervoor dat
de bijen ongestoord in en uit kunnen
vliegen. Ook op het Bijenpark van
Imkervereniging Amstelland wordt
een demonstratiekast geplaatst. Bij de
kasten komen informatiepanelen over
het leven van de bij. Bij de insectenhotels komen panelen die laten zien hoe
ze leven. En dan komen er nog
panelen over planten die stuifmeel
leveren en hoe die in de tuin gebruikt
kunnen worden. Wandelaars kunnen
genieten en tegelijkertijd leren hoe ze
zelf een Bed & Breakfast voor wilde
bijen en andere bestuivers kunnen
creëren in hun tuin. Om dat te stimuleren is al een prachtige folder
gemaakt over het maken van insectenhotels en deze is verkrijgbaar bij
Imkervereniging Amstelland.
200 lessen aan schoolkinderen maken
deel uit van het project. Daarvoor
wordt een leskast aangeschaft waarin
op foto’s het leven van het bijenvolk is
te volgen. En natuurlijk worden ook de
demonstratiekasten en insectenhotels
bij de lessen betrokken. In Vlogs wordt
de ontwikkeling van het nieuwe
natuurgebied langs de A9 in beeld
gebracht.
Samenwerking
Het is de eerste keer dat in Nederland
een imkervereniging op deze manier
samenwerkt met Rijkswaterstaat. Een
belangrijk deel van de kosten van het
29.700 euro kostende project, zoals de
insectenhotels, twee demonstratiekasten en de informatieborden,
worden gedragen door RSW.
De demonstratiekast op het bijenpark
en een deel van de educatieve activiteiten zijn voor rekening van Imkervereniging Amstelland. Daaraan wordt
de NBV Biodiversiteitsprijs prijs van
7.000 euro besteed. Voor de resterende 6.300 euro zoekt Imkervereniging Amstelland nog sponsors.

De demonstratiekast die op het
Bijenpark van Imkervereniging
Amstelland staat.

waarden. Tot 1 augustus 2021 kan
een aanvraag ingediend worden,
voor de periode van 1 januari 2021
tot en met 30 juni 2021. Aanvragen
kan met terugwerkende kracht
vanaf januari 2021. Kijk voor meer
informatie op www.aalsmeer.nl/
tonk of neem telefonisch contact op
met het Sociaal Loket via
0297-387575.
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Luke en wethouder openen
zebrapad bij Antoniusschool

Groep 7 OBS Kudelstaart voor
verkeerstheorie geslaagd!
Kudelstaart - Dinsdag 30 maart
deed groep 7 van OBS Kudelstaart
mee aan het theoretisch verkeersexamen van Veilig Verkeer Neder-

land. In de weken voorafgaand aan
het examen werd er thuis en op
school al hard geoefend, er werden
proefexamens gemaakt en de leer-

Cultuureducatie bij De Ruimte
Kudelstaart - Een hele strenge caissière, een ietwat domme automobilist en een belangrijke burgemeester;
allemaal rollen in de toneelstukjes
van groep 4 van Kindcentrum De
Ruimte in Kudelstaart afgelopen
week. De kinderen hebben opdracht

gekregen ietwat lastige situaties uit
te spelen in het dagelijks leven. Wat
doe je als je bij de kassa staat en je
bent je geld vergeten? Of je pinpas
werkt niet? Wie helpt je dan, wie
verliest zijn geduld, wie blijft aardig?
De kinderen mochten zelf oplos-

lingen deden in de klas een verkeersbordenbingo. Alles om ervoor te
zorgen dat ze op en top voorbereid
het examen in gingen. En met succes.
Alle kinderen zijn geslaagd! Op 18
mei gaan de kinderen de theorie in
de praktijk brengen met het praktisch verkeersexamen.

singen bedenken en uitspelen. Na
wat oefening hebben ze voor elkaar
opgetreden. Er zijn bijzondere oplossingen bedacht en deze sloten
prachtig aan bij de Kanjertraining;
hoe ga je met elkaar om en hoe los je
het op als het even niet lekker loopt?
De theaterlessen maken deel uit van
het project ‘Kunst’ wat nu in de
onderbouw tot veel prachtige werkstukken leidt! En niet helemaal
toevallig. Het team van De Ruimte
werkt samen met kunstenaar Femke
Kempkes en Cultuureducatie Amstelland aan het funderen van kunst- en
cultuuronderwijs op de school, zodat
het een vast onderdeel van het curriculum wordt voor de kinderen.
Theater, muziek, dans, techniek en
ook natuurlessen gaan een vast
onderdeel van de schoolcarrière van
de leerlingen van De Ruimte worden.
De leerlingen van groep 4 waren het
er over eens: “We willen dit nog veel
vaker doen!”

Croissantjes wint met ‘golden
goal’ FCA Paashazentoernooi
Door Ruud Meijer
Aalsmeer - Zaterdag 27 maart was
het een gezellige drukte bij FC Aalsmeer in de Beethovenlaan. Er
stonden weer diverse onderlinge
jeugdwedstrijden op het
programma. De club had voor hun
jonge meiden leden ( MO12, MO13
en MO15 ) een paashazentoernooi in
elkaar gedraaid. Veld twee was in vier
kwarten gedeeld. In die vier kwarten
werden wedstrijdjes gespeeld van
een kwartier 6 tegen 6. De diverse
teams waren met elkaar gemixt,

zodat je niet meteen het sterkste
team had. Om de teams uit elkaar te
houden had elk team een naam
gekregen, zoals: de Paaskuikens, de
Luxe Paasstollen, de Chocolade Paaseitjes en de Croissantjes. Half elf
begonnen de wedstrijden, er werd
pittig maar sportief gespeeld. De
winnaars speelden tegen de andere
winnaars en de verliezers tegen
andere verliezers totdat de twee
sterkste teams over bleven .De finale
werd gespeeld tussen de Paaskuikens en de Croissantjes. Al snel na de
aftrap scoorde Jet voor de Paaskui-

Croissantjes wint Paashazentoernooi. Van links naar rechts: Coach Lee, Noa, Carice,
Daniëlle, Vida, Roos, Renske en Dione. Foto: Ruud Meijer

Aalsmeer - Woensdag 24 maart
opende Luke samen met wethouder
Robert van Rijn het nieuwe zebrapad
bij de Antoniusschool in Kudelstaart.
Aan Luke was de eer om het lint door
te knippen en hiermee de zebra officieel te open.
Luke zit in de kinderraad en vond dat
de auto’s te hard langs zijn school
aan de Zonnedauwlaan rijden.
Daarom vroeg hij aan de wethouder
Verkeer, Robert van Rijn, of hier iets
aan gedaan kon worden. Samen met
de wethouder, de verkeersdeskundige van de gemeente en Luke is

eerst ter plekke gekeken naar de
beste oplossing. Na dit bezoek werd
besloten om een zebrapad aan te
leggen en de belijning bij het
fietspad aan te passen.
Wethouder Robert van Rijn:
“Verkeersveiligheid is belangrijk.
Zeker voor schoolgaande kinderen.
Mooi om te zien hoe betrokken Luke
en de hele kinderraad is. Nadat we
zijn wezen kijken kon de zebra
worden aangelegd. En woensdag is
deze officieel geopend door Luke.
Ook de extra belijning bij het
fietspad is aangepast.”

Luke op ‘zijn’ zebrapad bij de Antoniusschool en wethouder Robert van Rijn.

Weekaatje gaat (weer) niet door
Aalsmeer - Helaas, het Weekaatje
voor kinderen tijdens Pinksteren gaat
niet door. “Jammer genoeg hebben
wij recentelijk besloten dit jaar weer
geen Weekaatje te organiseren. Er
zijn op dit moment te veel onzekerheden om zo’n groot evenement te
laten plaatsvinden”, laat de organisatie weten in een bericht.
Op 23 en 24 mei is het Pinksteren. Al
vele jaren wordt deze dagen het
bekende kampeerweekend voor
kinderen gehouden op het terrein
van de voetbalvereniging. Vorig jaar
kon het evenement geen doorgang
vinden door corona en ook dit keer is
de pandemie de oorzaak. Het is
momenteel nog onduidelijk wat er
over twee maanden wel of niet kan
ofwel of het virus de kop ingedrukt is

of dan nog steeds sterk om zich heen
grijpt. “Begrijpelijk”, reageren enkele
‘fans’ van het Weekaatje. “Wel heel
verdrietig voor de kinderen.”
Eendags evenement
Een lichtpuntje in deze dan: “Wij
zitten echter niet stil en denken na
over het organiseren van een
eendaags evenement”, gaat de organisatie verder. “Dit evenement zal aan
het begin van het nieuwe seizoen op
en rond het complex van FC Aalsmeer een uitdagende invulling
krijgen.”
Een geweldig initiatief, toch nog iets
leuks voor de kinderen om naar uit te
kijken! Meer informatie volgt de
komende maanden op de website
van het Weekaatje.

Vida vliegt als een speer langs een
tegenstander. Foto: Ruud Meijer

kens 1-0, het werd snel 1-1, 2-1, 2-2
en twee minuten voor tijd stond het
3-2 voor de Paaskuikens. Vlak voor
tijd wisten de croissantjes 3-3 te
scoren. De organisatie besloot voor
een golden goal, wie het eerst
scoorde werd de toernooi winnaar.
Na even gerust te hebben werd de
wedstrijd hervat. Na een mooie
aanval van de Croissantjes was het
Daniëlle die de bal snoeihard tegen
de touwen van het Paaskuiken doel
schoot 4-3. Na even gezellig
babbelen met elkaar kregen alle
deelnemers een zakje paaseitjes, het
winnende team kreeg als extraatje
een chocolade paashaasje. Deze
lekkernijen werden uitgereikt door
de goed werkende organisatie,
bestaande uit Hans Kwaks, Tonmai
Prent en assistent Kevin Overmars.
Iedereen ging met een tevreden
gevoel huiswaarts.

“Bij Boerenvreugd kan tot en met aanstaande vrijdag 2 april meegedaan worden aan
een speurtocht buiten rondom de kinderboerderij in de Hornmeer. Heel leuk om
met (klein)kinderen te doen”, aldus de tip van fotograaf Ria Scheewe.
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Foto’s: www.kicksfotos.nl

an al pnie
in voo
Greenpark Aalsmeer (39-21)
Aalsmeer - De handbal heren van
Greenpark Aalsmeer hebben

zaterdag avond 27 maart, gewonnen
van Quintus met een ruime marge:

39-21. In de eerste helft had Aalsmeer al de overhand, maar Quintus
wist goed stand te houden. De rust
gingen de teams in met 16-11 voor
Greenpark. Na de break kwamen de
mannen van Aalsmeer op stoom en
scoorden er lustig op los. Coach Bert
Bouwer gaf deze wedstrijd ook de
jonge talenten van Greenpark de
kans om te spelen. En met succes,
Jesse van der Linden en Donny Vink
waren samen goed voor eenderde
van het aantal doelpunten, respectievelijk 7 en 6 keer de keeper gepasseerd. Met de 7 treffers werd Jesse
zelfs topscorer van de wedstrijd.
Met deze winst behoud Aalsmeer
haar koppositie in de HandbalNL
League. Kembit Lions blijft Greenpark volgen. De handballers uit
Limburg wonnen zaterdagavond in
Volendam van Volendam met 31-22.
Ook Bevo weet zich in de race te
houden. De wedstrijd tegen Hurry
Up afgelopen zondag in Drenthe
werd door Bevo gewonnen met
30-27.
Zaterdag uit tegen Hurry Up
Komende zaterdag 3 april is Hurry Up
de tegenstander van Greenpark Aalsmeer. Voor Hurry Up is het een thuiswedstrijd, Aalsmeer reist af naar
Zwartemeer. Ook deze wedstrijd, die
om 19.00 uur aanvangt in sporthal
De Eendracht, wordt zonder publiek
gespeeld, maar is uiteraard via
livestream te volgen.

Benghanem, Bottinga én Verbeij
in voorlopige selectie TeamNL
Aalsmeer - Na de spectaculaire winst
van de TeamNL Handbalheren op
Polen, komt de ploeg van bondscoach Erlingur Richardsson eind april
bij elkaar voor de ontknoping in de
kwalificatie voor het EK 2022. Nederland neemt het in de laatste speelronde op tegen Turkije en Polen.
Richardsson heeft 35 spelers opgenomen in de voorlopige selectie. De
definitieve selectie wordt uiterlijk 14
april bekendgemaakt. Op donderdag
29 april spelen de TeamNL Handbalheren de uitwedstrijd tegen Turkije.
Om 18.00 uur (17.00 uur Nederlandse
tijd) start de wedstrijd in het Turkse
Eskisehir. Drie dagen later, op 2 mei,
sluit de ploeg de kwalificatie af tegen
Polen. In het Topsportcentrum in
Almere klinkt het beginsignaal om
18.00 uur.
Tweede keer
Het Nederlands team heeft goede
kansen zich voor de tweede keer in
de geschiedenis te plaatsen voor het

Europees kampioenschap. Bij winst
op Turkije en een zege van Slovenië
op Polen later op de avond, is Nederland, met nog een duel te spelen,
zeker van de tweede plaats in de
poule.
Mocht dit scenario niet uitkomen,
dan zal de thuiswedstrijd tegen
Polen de beslissing brengen. De
formatie van bondscoach Erlingur
Richardsson staat momenteel
tweede in groep 5. De nummers één
en twee en de vier beste nummers
drie uit alle acht poules plaatsen zich
voor het EK 2022. Dankzij de knap
behaalde resultaten, overwinning op
Polen en gelijk spel tegen Slovenië,
heeft Nederland ook een goede
uitgangspositie voor de beste
nummers drie klassering.
Het EK wordt van 13 tot en met 30
januari 2022 georganiseerd in gastlanden Hongarije en Slowakije.
Aalsmeerse deelname
Bondscoach Erlinger Richardsson

an e fie en voo
Aalsmeer - Sebastiaan Sargis uit
Aalsmeer en Lars Groen uit Rijswijk
zijn respectievelijk 23 en 21 jaar oud
en zijn spontane en sportieve
studenten. De twee hebben elkaar 6
jaar geleden leren kennen bij Zeilschool Aalsmeer en vanaf dat

lini lo n

moment trekken Sebastiaan en Lars
veel met elkaar op. “Wij zijn erg goed
in het uitvoeren van spontane
ideeën. Zo zijn wij nog geen jaar
geleden op een zelf gerenoveerde,
40 jaar oude tandem ‘ineens’ vanaf de
Zeilschool op de fiets gestapt om in
drie dagen naar Calais te fietsen”,
vertellen de studenten. “Een grote
overeenkomst tussen alle activiteiten
is vaak dat het grootste deel van de
mensen om ons heen zegt dat het
niet mogelijk is. Laten wij daar nou
juist net die inspiratiebron uit halen
om het toch te doen slagen”,
vervolgen de twee. Mede dankzij de
fietstocht naar Calais vinden Sebas-

heeft voor de voorselectie opnieuw
geput uit de talenten van Greenpark
Aalsmeer handbal. Dit keer is echter
niet alleen Samir Benghanem opgeroepen om (mogelijk) deel uit te
maken van het Nederlands handbalteam. De bondscoach heeft ook Tim
Bottinga geselecteerd. De Greenpark-aanvaller heeft vast indruk
gemaakt na zijn geweldige spel twee
weken geleden in de wedstrijd voor
de HandbalNL League tegen Bevo,
waar hij liefst elf maal scoorde.
Greenpark Aalsmeer kan trots zijn op
haar sterke heren 1 team, want ook
doelman Marco Verbeij is opgenomen in de voorlopige selectie.
En dan hebben ook nog drie oudspelers van handbalvereniging Aalsmeer een uitnodiging gekregen om
paraat te staan. Het zijn geen onbekenden voor Richardsson. Zowel
Jeffrey Boomhouwer als Lars Kooij
zijn eerder in de speellijst opgenomen. Beiden handballen momenteel in het buitenland, respectievelijk
in Duitsland en in Denemarken. En
dit keer is ook Niko Blaauw, nu
spelend in Duitsland, op de voorselectie-lijst gezet.

tiaan en Lars dat ze nu klaar zijn voor
een volgende stap. Na een korte tijd
wikken en wegen kwamen zij op het
idee om geld in te gaan zamelen
voor een goed doel. Dat willen
Sebastiaan en Lars doen in het teken
van ‘hun’ tandemfietsen. Voor het
goede doel hebben de twee
vrienden gekozen voor de Cliniclowns. Onder de naam Tandem NL
gaan Sebastiaan en Lars geld inzamelen voor de vrijwilligers die
kinderen in ziekenhuizen opvrolijken
met hun rode neuzen en in clownspakken! De twee studenten hebben
zich ingeschreven voor de Alpentocht en laten zich sponsoren om
geld op te halen voor de Cliniclowns.
Op 4 september 2021 fietsen Sebas-

Nils Eekhoff (midden) controleert een aanval van de Belg Victor Campenaerts (links)
op de top van de Knokteberg in de E3-prijs. Beeld: Eurosport

Eerste top tien voor renner
en eleijn in loveni
Door Jacques de Jonge
Rijsenhout - Wielrenner Owen
Geleijn uit Rijsenhout is afgelopen
zondag zevende geworden in de GP
Adria Mobil in Slovenië. Het is de
eerste top tien klassering voor het
talent van opleidingsteam JumboVisma in een UCI-wedstrijd. Geleijn
verzamelde daarmee ook zijn eerste
UCI-punten (5) als belofterenner. De
wedstrijd werd in finishplaats Novo
Mesto na 180 kilometer beslist in een
heuvelopwaartse sprint van een
leidend peloton van 34 renners.
Nederlander Marijn van den Berg van
het Franse jongerenteam GroupamaFDJ was van hen de snelste. Voor de
categorie-2 race op de UCI-kalender
waren 171 deelnemers van start
gegaan.
Slijtageslag Nils Eekhoff
Full-prof Nils Eekhoff trotseerde afgelopen zondag stormwind en waaiers
in de klassieker Gent-Wevelgem. Tot
60 kilometer voor het einde van de
250 kilometer lange afmattende race
kon de renner van Team DSM de

beteren van de koers volgen, maar
bij een tempoversnelling van renners
van Deceuninck-Quick Step moest hij
passen. De Rijsenhouter reed de
wedstrijd wel uit in een groep van 44
andere overlevers van de slijtageslag,
onder meer met zijn landgenoten
Terpstra, Eenkhoorn en Van Emden.
In de uitslag werd hij 81ste. Van de
173 gestarte renners arriveerden er
negentig in Wevelgem. Twee dagen
voorafgaand aan Gent-Wevelgem
had de Rijsenhouter in de E3-prijs,
ook in Vlaanderen, gewerkt voor zijn
kopman Tiesj Benoot. Op de beklimming van de Knokteberg was hij nog
op kop van het peloton te zien,
daarna zat zijn taak er op. Kort voor
de aankomst in finishplaats Harelbeke kneep hij in de remmen.
Komende zondag 4 april staat voor
Nils Eekhoff de Ronde van Vlaanderen op het programma. Het kan
voor hem de laatste race van het
klassieke voorseizoen zijn nu het
doorgaan van Parijs-Roubaix onzeker
is in verband met het grote aantal
corona besmettingen in
Noord-Frankrijk.

aa ei oen af e lo en
e ie ainin
e
ij en
Kudelstaart - Op zaterdag 27 maart
is door de schaatstrainingsgroep
VZOD het schaatsseizoen 20/21 op
passende wijze afgesloten met een
serie trainingswedstrijden voor de
jeugd. Er werden afstanden gereden
van 100, 300, 500 en 1500 meter en
de jeugd heeft zo de vorderingen
van het afgelopen seizoen kunnen
laten zien. Ondanks corona was het
een mooi schaatsseizoen en is er veel
gereden. Helaas geen officiële
wedstrijden dit jaar, maar toch is er

tiaan en Lars de berg van Val-Thorens
op. Een helse tocht van maar liefst 37
kilometer met een helling van 5 tot
9% omhoog. “Natuurlijk doen we dat
niet zoals iedereen op de racefiets,
maar net als naar Calais: op de
tandem. Dit is nog nooit vertoond!
Het is de grootste uitdaging ooit die
wij aangaan met elkaar”, besluiten
Sebastiaan en Lars hun verhaal. Het
sportieve tweetal hoopt natuurlijk
een mooi bedrag bijeen te krijgen
voor de Cliniclowns. Uiteraard gaat
dit niet lukken zonder uw/jouw
sponsoring. Meer weten? Stuur een
email naar: teamtandemnl@gmail.
com of neem telefonisch contact op
via 06-51455996.
Nader kennis maken en/of de twee

e

elke week volop geschaatst en dat
hadden niet alle bestuursleden
verwacht bij aanvang van het
seizoen. Trainers en vrijwilligers
worden wederom bedankt voor alle
inzet!
Skeelerbaan open
Inmiddels is het lente en gaat de
skeelerbaan in Kudelstaart weer
open. Vanaf dinsdag 6 april zal er
weer wekelijks geskeelerd worden.
Inschrijven kan via www.stgvzod.nl.

Sebastiaan Sargis en Lars Groen op
hun tandem. Foto: Alisa Visser

volgen? Op facebook plaatsen Sebastiaan en Lars wekelijks berichten:
https://www.facebook.com/Tandeml
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Podcast Jouw Noord-Holland
beantwoordt allerlei vragen
Regio - Hoe weet een vos waar hij de
weg moet oversteken? Waar kunnen
we wonen als we allemaal 100
worden? En hoe slim is een slim
verkeerslicht eigenlijk? De provincie
Noord-Holland beantwoordt deze en
andere prangende vragen in haar
allereerste podcast. De eerste drie
afleveringen van de 10-delige serie
‘Jouw Noord-Holland’ zijn sinds 25
maart te beluisteren. In de reeks
zoekt podcastmaker Rolien Magendans het antwoord op de meest
uiteenlopende vragen over de
provincie. De ene keer trekt ze met
een ecoloog de natuur in, de andere

keer gaat ze op reportage met
verkeersdeskundigen.
Zo neemt de podcast Jouw NoordHolland de luisteraar op een toegankelijke manier mee in belangrijke
onderwerpen die spelen in de
provincie Noord-Holland. Van natuur
tot wonen en van mobiliteit tot circulaire economie. In de serie komen
telkens een of meer experts aan het
woord die samen het antwoord op
de vraag geven.
In gesprek met inwoners
Luisteraars krijgen ook de mogelijkheid om zelf vragen in te sturen. De

leukste vragen komen terug in een
aflevering. Inwoners kunnen hun
vraag stellen op www.noord-holland.
nl/podcast en zich hier gratis abonneren op de podcast. Ook zijn op
deze plek de afleveringen te beluisteren. In aflevering 1 wordt de vraag
beantwoord ‘Hoe weet een vos waar
hij de weg moet oversteken?’ In aflevering 2 komt de vraag aan de orde
‘Hoe slim is een slim verkeerslicht
eigenlijk?’ En in aflevering 3 is de
vraag ‘Waar gaan we wonen als we
allemaal 100 worden?’ Aflevering 4
van Jouw Noord-Holland verschijnt
op donderdag 8 april. Vervolgens
komt er elke twee weken op
donderdag een nieuwe aflevering
online. De podcast is te beluisteren
via www.noord-holland.nl/podcast.

Extra sponsorgeld voor festivals en
evenementen in Noord-Holland
Regio - De provincie stelt voor 2021 een bedrag van
400.000 euro beschikbaar om bovenregionale culturele
en sportieve evenementen te sponsoren. Op dit
moment kunnen er bijna geen evenementen plaatsvinden, maar evenementorganisaties houden er rekening mee dat er in de tweede helft van 2021 wel weer
publieksevenementen mogelijk zijn. Om meer jongeren
te kunnen bereiken kunnen nu ook festivals een sponsoraanvraag indienen.
Evenementen zijn belangrijk
De provincie sponsort jaarlijks veel terugkerende
evenementen, zoals Bevrijdingspop Haarlem, het Dam
tot-Dam weekend en MOOOISTE landschapsfestival.
Veel van deze evenementen konden afgelopen jaar
niet doorgaan en ook 2021 is een onzeker jaar voor de
sector. Omdat evenementen belangrijk zijn voor de
regionale economie en sociale cohesie maakt de
provincie extra sponsorgelden vrij voor grotere culturele en sportieve evenementen.

Veel jongeren missen de sociale contacten die zij hadden
voor de coronacrisis. Een bezoek aan een evenement
helpt hem om weer met elkaar in contact te komen. Om
in deze maatschappelijke behoefte te kunnen voorzien,
wil de provincie dit jaar ook meer festivals gaan
sponsoren.
Culturele en sportieve evenementen met een bovenregionale uitstraling die een divers publiek trekken kunnen
in aanmerking komen voor extra sponsoring. De
provincie Noord-Holland gaat op zoek naar evenementen die voldoen aan de sponsorvoorwaarden, maar
evenementenorganisaties kunnen zelf ook contact
opnemen als zij denken in aanmerking te komen.
Belangrijke voorwaarden zijn dat een deel van de sponsorbijdrage moet worden ingezet voor verduurzaming
van het evenement en inclusiviteit. De regeling is geldig
voor evenementen tot en met 1 januari 2022. Het budget
is beperkt, dus organisaties kunnen zich het beste zo snel
mogelijk aanmelden! Meer informatie is te vinden op:
www.noordholland.nl

Meer subsidie voor verduurzamen
van sportaccommodaties
Regio - De provinciale subsidieregeling voor verduurzaming van sportaccommodaties is een groot succes. De
provincie maakt 350.000 euro extra
vrij om kleine fysieke besparings- en
verduurzamingsmaatregelen in sportaccommodatie mogelijk te maken. Dit
bedrag komt uit het Economisch
Herstel- en Duurzaamheidsfonds. De
150.000 euro die de provincie begin
2021 beschikbaar stelde bleek onvoldoende om alle aanvragen te honoreren. Begin maart konden verenigingen maximaal 10.000 euro
subsidie aanvragen om hun
gebouwen te verduurzamen. In totaal
was er 150.000 euro beschikbaar. In
de eerste week na openstelling van

de regeling ontving de provincie al 22
aanvragen. Gedeputeerde Zita Pels: “
Met deze bijdrage helpen wij sportverenigingen te verduurzamen en
hun lasten iets te verlichten. Wij zijn
positief verrast door het grote aantal
aanvragen. Wij juichen het toe dat
verenigingen in deze zware tijd toch
graag willen investeren in bijvoorbeeld ledverlichting, zonnepanelen
en isolatie. Er komen nog steeds
aanvragen binnen en daarom stellen
wij extra geld beschikbaar: 350.000
euro. Dit bedrag komt uit het Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds. Wij zetten het fonds onder
andere in om maatschappelijk vastgoed te verduurzamen.” Verenigingen

kunnen maximaal een bedrag van
10.000 euro aanvragen. Het toegekende subsidiebedrag mag maximaal
50% bedragen van het totale bedrag
dat nodig is voor de verduurzamingsmaatregelen. Meer informatie over de
subsidieregeling Verduurzaming
sportaccommodaties Noord-Holland
2021 is te vinden op de website www.
noord-holland.nl
Economisch herstel
De provincie Noord-Holland stelt 100
miljoen euro beschikbaar om de
economische en maatschappelijke
effecten als gevolg van de uitbraak
van corona te verzachten. NoordHolland helpt inwoners en organisaties bij verduurzaming en versterken
en vernieuwen van de economie. De
uitwerking van de besteding van het
fonds is in volle gang.

Meld ondermijning in uw/jouw buurt bij de politie!
Aalsmeer – Ondermijning is een belangrijk thema bij
de politie. Ondermijnende activiteiten verzwakken en
misbruiken de maatschappij. Voorbeelden van ondermijning zijn onder andere (maar niet alleen) mensenhandel, drugshandel, woonfraude, heling en stelselmatige intimidatie om anderen aan te zetten tot criminele
activiteiten.
Om effectief tegen ondermijning op te treden, kan de
politie niet zonder uw/jouw hulp. Er is daarom een
checklist samengesteld met signalen die kunnen
duiden op ondermijnende activiteiten. Stankoverlast
door vreemde geur, beslagen of afgeplakte ramen,

bouw- en sjouwactiviteiten op vreemde (nachtelijke)
tijdstippen, drugsafval op straat en onder andere niet
of nauwelijks contact mogen hebben met de buitenwereld zijn enkele signalen van ondermijning. Bekijk de
volledige checklist op www.politie.nl
Mocht u een of meerdere signalen herkennen in uw
omgeving, dan kunt u dit melden via 0900-8844 of
maak anoniem een melding via 0800-7000. Het is ook
mogelijk melding te doen via www.politie.nl of www.
meldmisdaadanoniem.nl. Vermeld daarbij kentekens,
signalementen (leeftijd, lengte, etc), tijdstippen en
locaties (straatnaam, huisnummer en plaats).

ChiaChia slaat toe in 27e ronde
online schaakcompetitie jeugd
Door Ben de Leur
Aalsmeer - In de 27e ronde van de
online Aas jeugdschaakcompetitie
werden weer vijf spannende partijen
gespeeld. De partij Brian tegen Merlijn
was de Glek-variant van het vierpaardenspel. Maar wel een vreemde uitvoering, namelijk de ‘ik geef drie stukken
weg’ variant waardoor zwart in een
paar zetten veel materiaal voorkwam
en het daarna weer net zo snel
teruggaf. Uiteindelijk deed wit nog een
loper in de aanbieding en nu liet
Merlijn niet meer los en gaf mat op de
36e zet. Winst voor Bryan. Robert tegen
David was een miniatuurtje van 13
zetten. In een Tweepaardenspel, klassieke variant wist zwart de theorie niet
op de vijfde zet en de witte stukken
kwamen binnen. Zwart probeerde een
tegenactie met de dame, maar de
achterstand in ontwikkeling was te
groot en met een heel fraaie combinatie kon Robert mat geven met paard
en dame en pakte de winst. In de strijd
om de topposities speelde Marien
tegen Luuk V. Het begon met een
rustige Siciliaan waarin zwart beter
kwam te staan en door een combinatie
met twee pionnen won. Maar het was
een dubbelpion op de a-lijn en lopers
van ongelijke kleur. Een eindspel met
een grote remisemarge, maar dan
moet je niet de achterste pion slaan!
Marien zag tot zijn ontzetting de
voorste pion doorhollen naar Dame en
gaf op. Winst voor Luuk V. Konrad
opende d4 tegen Christiaan die het
dubieuze Albins tegengambiet

speelde. En niet de beste variant voor
zwart koos. Wit kwam een pion voor,
maar miste stukwinst. Langzaam
vergrote wit de druk op de zwarte stelling en ook ruilen hielp zwart niet.
Christiaan dacht een pion te winnen,
maar miste een witte tussenzet en
kwam in een nare penning die een
toren kostte. Konrad kwam binnentanken met de zware jongens en Christiaan ging mat. Winst voor Konrad. En
dan de klapper van de avond Nederlands kampioen Simon Rudolph tegen
ChiaChia. Simon speelde het Schots, zo
bekend geworden omdat Gary
Kasparov dit vaak speelde. ChiaChia
koos voor een rustige voortzetting die
wit een klein voordeel gaf. Met c5 viel
zwart de witte dame aan, op zich een
verzwakking van d6, maar Simon ging
met zijn dame naar het verkeerde veld
en werd onmiddellijk aangevallen door
een zwart paard. In een serie van
krachtzetten en combinaties won ChiaChia drie pionnen, rookte de witte
koning uit en bleef wit zitten met een
niet ontwikkelde damevleugel. Een
nieuwe scherpe aanval gaf dame tegen
torenwinst en onder opoffering van
een loper werd ook de toren op a1
aangevallen en gaf wit op! Winst voor
ChiaChia. Luuk en Christiaan wisselden
weer van plaats, Luuk nu eerste met 17
punten, daarachter Christiaan met 16.5
punten en Konrad met 16 punten,
Simon viel terug door zijn nederlaag.
De strijd om de bekers zal gaan tussen
Luuk, Christiaan en Konrad. Spannend!
Voor uitslagen en de stand:
www.aas.leisb.nl

Maak Urbanuskerk blij: Sponsor een lei
Bovenkerk - In de grote kathedralen
van middeleeuws Europa lieten gelovigen, pelgrims en werklieden op vaak
onzichtbare plekken tijdens de bouw
- die soms eeuwen duurde - bewijzen
achter van hun bestaan. Dat deden zij
door hun naam te schrijven op tegels,
spanten, loodwerk, enz. Zo werden zij
voor de eeuwigheid herinnerd, zo
voelde men. De Urbanuskerk in Bovenkerk wordt wel de ‘Kathedraal van
Amstelland’ genoemd en is inmiddels
ook van eerbiedwaardige leeftijd. In
september 2018 werd de kerk – na
prachtig te zijn gerestaureerd – door
brand deels verwoest. Nadien is met
man en macht door vele betrokkenen,
architecten, bouwlui en veel vrijwilligers met veel liefde gewerkt aan de
wederopbouw.
Het dak zit al voor een deel op de kerk
en in de loop van het jaar worden de
andere dakdelen geplaatst. Het dak
wordt voorzien van nieuwe natuurstenen leien en komt er weer puntgaaf
uit te zien! Als laatste worden de leien
boven de sacristie gelegd, onder die
plek is de brand op 15 september 2018
ontstaan.
Persoonlijk bericht
Dat willen de Vrienden van de Urbanuskerk op symbolische wijze in het
nieuwe dak markeren en nodigen
belangstellenden uit om hieraan mee
te doen door een heel persoonlijk
bericht mee te geven aan de volgende
generatie gebruikers van de kerk, gelovigen en niet gelovigen, door het
signeren/beschrijven van een lei. Dat
signeren gebeurt met speciale inkt die
door de jaren heen goed zichtbaar
blijft. Het signeren blijkt een hoogstandje schoonschrijven dat enige

oefening vergt vanwege de ondergrond van de dakleien. Daarom wordt
dit voor de belangstellenden gedaan.
Wie zelf wil signeren kan gedurende de
actieperiode elke tweede en vierde
zaterdag van de maand van 10.00 tot
12.00 uur terecht in de pastorie van de
kerk aan de Noorddammerlaan 124.
Nieuwe impuls
Signeren en doneren kan ook online.
Ga daarvoor naar de betreffende actiepagina bij www.helponsuitdebrand.
com. Voor dit jaar pitchen de Vrienden
van de Urbanuskerk op de ontbrekende 55.000 euro voor het
aanschaffen van professioneel beeld
en geluid in de kerk. Zo komt er een
goede ringleiding, hoogwaardige
microfoons en boxen voor zowel het
gesproken woord als audiogeluid. En
er komt een beamer met projectiescherm. Natuurlijk blijft de unieke
akoestiek in de kerk intact. Daar wordt
met de nieuwe installatie op ingespeeld. De actie ‘lei signeren’ heeft een
looptijd van zaterdag 10 april tot en
met 31 oktober. Met de actie willen de
Vrienden van de Urbanuskerk een
nieuwe impuls geven aan de fondswerving voor het gebouw. De donatie die
verwacht wordt, is geheel vrijblijvend
met een minimum van 10 euro per
daklei.
Actiedag
Op zaterdag 10 april van 10.00 tot
15.00 uur wordt er voor de kerk of in de
pastorie een stand opgebouwd. Daar
kunnen belangstellenden hun naam
vereeuwigen op een daklei. Kinderen
in de basisschoolleeftijd zijn welkom
om op de daklei een tekening te
maken.
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Zilveren Maan uit Nieuwkoop
werden tweede. Op 20 en 22 april
zijn de brugklassers aan de beurt om
hun quiz te spelen.

Volop enthousiasme na Tech =
Tof Quiz voor techniek
Regio - Leuke filmpjes! Goede
vragen! En, wat is techniek toch leuk!
Het is een greep uit de reacties van
zowel leerlingen als ouders na het
spelen van de Tech=Tof Quiz. Met
deze quiz - waarin een groot aantal
jonge, lokale technici vertelt over
hun veelzijdige werk - waren tevens
mooie prijzen te winnen. Zowel voor
scholen als voor de thuisdeelnemers.
De makers van de Tech=Tof Quiz
kijken positief terug op deze eerste
editie. Meer dan 2000 leerlingen en
ruim 300 gezinnen speelden mee. De
quiz, die werd gemaakt als digitale
vervanging van de Techniek Driedaagse, trok dus groot bekijks. Leerlingen uit de groepen zeven en acht
speelden mee op school. “Ik vond het
heel leuk om de quiz te spelen”,
vertelt Dion, leerling van Kids College
uit Wilnis. “Al was het soms wel
lastig… Toch vond ik het nog steeds

leuk!” Daar sluit zijn klasgenootje
Amber zich bij aan. “Er zaten veel
leuke filmpjes tussen”, zegt zij. “Mijn
ouders vonden het trouwens ook
heel leuk om de quiz te doen.”
Prijswinnaars
Op dinsdag 16 maart werd de eerste
prijs gewonnen door Gijs, Bastiaan
en Oliwier van de Jozefschool uit
Vinkeveen. De tweede prijs ging naar
Tycho en Zoë van De Windroos uit
Mijdrecht. Grappig feitje: Tycho en
Zoë speelden de quiz vanuit huis. Zij
zaten in thuisquarantaine. Gelukkig
mochten zij op vrijdag alweer naar
school en kon de Tech=Tof bokaal op
het schoolplein aan hen worden
overhandigd. Op donderdag 18
maart werden Joas, Tjard en Levi de
winnaars. Dit zijn leerlingen van de
Koningin Julianaschool uit Wilnis.
Joey, Julien en Danny van De

Pakket maatregelen voor betere
bereikbaarheid N231 en N232
Amstelland - Meer ruimte voor
bussen, de aanleg van een voetpad,
het verbinden van wegen en onderzoeken naar kruisingen en fietsverbindingen. Dit zijn enkele van vele
maatregelen die de bereikbaarheid
van de Bosrandweg (N231) en de
Fokkerweg (N232) bij Schiphol-Oost
gaan verbeteren. Om de bereikbaarheid van het gebied te verbeteren is
gekeken naar zowel het autogebruik
en het openbaar vervoer, als naar de
mogelijkheden voor fietsers en
voetgangers.
Provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam, de gemeenten
Haarlemmermeer, Amstelveen en
Aalsmeer en Schiphol Real Estate
hebben gezamenlijk een pakket aan
maatregelen opgesteld. De korte
termijnmaatregelen (tot 2025)
worden dit jaar verder uitgewerkt en
in 2022 wordt gestart met de uitvoering. Hierbij zal ook de omgeving
worden betrokken.
Huidige situatie
Vanwege de vele bedrijven in
Schiphol-Oost gaat veel verkeer over
de Bosrandweg en Fokkerweg. Veel
automobilisten maken gebruik van
de N-wegen om van of naar de A9 te
gaan. Daarnaast kan de voorgenomen verhuizing van het KLM
hoofdkantoor naar Schiphol-Oost in
2024 zorgen voor extra verkeer.
Openbaar vervoer
De bereikbaarheid van en naar
Schiphol-Oost met het openbaar
vervoer wordt op korte termijn
vergroot door bussen voorrang te
geven bij verkeerslichten. Daarnaast

wordt onderzocht of er een vrijliggende busbaan kan komen tussen de
rotonde Capronilaan en SchipholOost. Ook bekijken de Vervoerregio
Amsterdam en de vervoerder of er
een directe busverbinding mogelijk
is tussen Amstelveen en
Schiphol-Oost.
Fietsers en voetgangers
Om Schiphol-Oost voor fietsers beter
te verbinden met Amsterdam-Zuid
en Amstelveen-Noord wordt een
snelfietsroute door het Amsterdamse
Bos uitgewerkt. Daarnaast kan de
Bosrandweg aantrekkelijker worden
gemaakt door de weg beter te
verlichten, bijvoorbeeld met extra
verlichting, belijning of led-lampen
in het wegdek. Op dit moment is er
geen fietspad langs het zuidelijk deel
van Schiphol-Oost en naar het Fokker
Logistics Park. Er wordt onderzocht
hoe daar een fietsverbinding aangelegd kan worden. Het Renaissance
Hotel wordt beter bereikbaar voor
voetgangers door het aanleggen van
een voetpad en het toevoegen van
een voetgangerslicht.
Autoverkeer
De spitssluiting van de Bosrandbrug
voor recreatievaart wordt met een
uur verlengd (van 16.00 tot 18.00
naar 15.00 tot 18.00 uur). Hierdoor
kunnen auto’s en bussen in de spits
beter doorrijden. Daarnaast wordt
onderzocht hoe de huidige rotonde
van de Fokkerweg met de Nieuwe
Meerlaan en het kruispunt van de
Fokkerweg met de Rietwijkeroordweg verbeterd kunnen worden
zodat het verkeer veiliger en sneller

Thuis Quiz
Donderdagavond 18 maart kregen
ouders, verzorgers en andere belangstellenden de kans hun technische
kennis te testen. De familie Koppenol
won de eerste prijs in de Quiz voor
volwassenen. Zij ontvingen de Lego
Mindstorms Robot Uitvinder. “Mijn
zusje had de quiz gespeeld op
school”, vertelt Dyami Koppenol. “Zij
was enorm enthousiast en trommelde heel het gezin op om mee te
spelen tijdens de quiz voor volwassenen. We hebben met elkaar
gespeeld; na de filmpjes debatteerden we snel over het juiste
antwoord en vulden dat in. Niet alle
vragen waren even gemakkelijk. Toch
hadden we er 12 van de 14 goed. Ik
vond het leuk dat je op deze manier
een kijkje achter de schermen kreeg
van bedrijven uit de buurt. Nu kun je
eindelijk eens zien wat ze doen.
Processen worden inzichtelijk
gemaakt. Bovendien was het leerzaam; ik wist niet dat je 98% van een
gebouw kon gebruiken voor de
recycling.”

Onderzoek gemeente naar
breedplaatvloeren in gebouwen
Aalsmeer - De Rijksoverheid heeft
een onderzoeksplicht ingesteld voor
eigenaren van gebouwen waarin
zogenaamde breedplaatvloeren zijn
gebruikt. Aanleiding hiervoor is het
instorten van een parkeergarage in
aanbouw in Eindhoven Airport in
mei 2017, waar dit type vloeren was
gebruikt. Na een eerste inventarisatie
in de basisadministratie heeft de
gemeente een aantal gebouweigenaren geïnformeerd die mogelijk
onder de onderzoeksplicht vallen.
Het kan zijn dat ook eigenaren van
gebouwen waar de onderzoeksverplichting niet voor geldt, zijn benaderd. De gemeente wil in beeld
krijgen in welke gebouwen breedplaatvloeren aanwezig zijn waarvoor
de onderzoeksverplichting geldt.
Daarom vraagt zij gebouweigenaren
die hierover een brief van de
gemeente hebben ontvangen,
contact op te nemen met het Team
Veiligheid en Handhaving Wabo. Ook
als op uw gebouw(en) de onderzoeksverplichting niet van toepas-

sing is. Op deze manier krijgt de
gemeente een volledig beeld.
Stappenplan
Gebouwen die onder de onderzoeksplicht van het Rijk vallen, moeten het
onderzoek uitvoeren volgens een
wettelijk vastgesteld stappenplan.
De gemeente heeft de taak handhavend op te treden als een gebouweigenaar niet aan de regelgeving
voldoet. Meer informatie over het
onderzoek en het bijbehorende stappenplan is te vinden op www.rijksoverheid.nl/breedplaatvloeren.
Melden
U kunt een e-mail sturen naar wabo@
aalsmeer.nl waarin u aangeeft of uw
gebouw onder de onderzoeksverplichting valt of niet. Naar ditzelfde
adres kunt u ook het onderzoeksrapport sturen. Heeft u vragen? Neem
dan contact op met een medewerker
van het Team Toezicht en Handhaving Wabo via telefoonnummer
020-5404911.

De familie Esman uit Ter Aar won de
tweede prijs: de educatieve robot
Sphero Bolt. De familie Van der
Zwaan uit Alphen aan den Rijn ging
er met de derde prijs vandoor. Dat
was het spel Science Electro Huis. De
Tech=Tof Thuis Quiz gemist? Op 22
april om 19.30 uur volgt een nieuwe
mogelijkheid.

kan doorrijden. Om het autoverkeer
op de Bosrandweg en de Fokkerweg
beter te verspreiden, wordt de
Fokkerweg verbonden met de Kema
Joranstraat en de Schipholweg met
de Loevesteinse Randweg.
Vervolg
De maatregelen worden dit jaar
verder uitgewerkt en in 2022 wordt
gestart met de uitvoering. De samenwerkingspartners blijven samenwerken om te zorgen dat de acties
worden uitgevoerd. De maatregelen
kunnen wel door afzonderlijke
partijen worden uitgevoerd. Bij de
uitvoering van het programma
worden de gevolgen van de coronamaatregelen op het verkeer en
vervoer in het gebied in de gaten
gehouden. Begin 2022 wordt een
tussenevaluatie gehouden en kan
het programma, daar waar nodig,
aangepast worden op de ontwikkelingen. Alle maatregelen en de planning staan in het ‘Programma Bereikbaarheid Bosrandweg-Fokkerweg’.
Het ‘Rapport Verkenning
Bosrandweg-Fokkerweg’ en meer
informatie over het project is te
vinden op de website van de
Provincie Noord-Holland.

V.l.n.r.: Henk Foekens (Voedselbanken Nederland), Ellen van der Linde (Marketing
Manager Douwe Egberts), Jaap Stelling (Lionsclubs Nederland) en René Froger
(ambassadeur van Voedselbanken Nederland).

1 Miljoen pakken koffie van
Lionsclubs voor Voedselbanken
Regio - De Lionsclubs in Nederland
hebben voor het negende jaar op rij
waardepunten van Douwe Egberts
ingezameld voor Voedselbanken
Nederland. In dit corona-jaar leverde
de actie ruim 50% meer op dan vorig
jaar en konden de waardepunten
omgezet worden in 204.000 pakken
koffie Aroma Rood tegenover
134.000 pakken afgelopen jaar. Dat is
inclusief 20% extra donatie van
Douwe Egberts. Voor veel mensen
die een pakket van de Voedselbank
ontvangen, is een dagelijks kopje
koffie niet vanzelfsprekend. Sinds
vorige week biedt Douwe Egberts
binnen haar spaarprogramma de
mogelijkheid om het hele jaar door
te kunnen schenken aan het goede
doel. Sinds 2012 zamelen Lionsclubs
door heel Nederland waardepunten
van Douwe Egberts in, om deze te
kunnen verzilveren tegen D.E Aroma
Rood pakken koffie. Afgelopen
vrijdag overhandigde Jaap Stelling
van Lionsclubs Nederland 204.000
pakken koffie aan René Froger,
ambassadeur van Voedselbanken
Nederland. Dat zijn er 70.000 meer
dan het jaar daarvoor. Mooi feit is dat
daarmee ook een record van 1
miljoen pakken koffie voor de Voedselbanken in de afgelopen negen
jaar is overschreden. De jaarlijkse
Lionsclubs actie liep van december
tot half februari. Op honderden
plekken in het land, waaronder in
veel supermarkten, stonden verza-

meldozen waar mensen hun D.E
waardepunten konden doneren.
Jaap Stelling van Lionsclubs Nederland zegt: “Ik ben echt overdonderd
door dit succes. Door corona waren
meerdere inzamelingspunten
gesloten, maar toch is de opbrengst
veel hoger dan andere jaren. Zo
kunnen steeds meer mensen
genieten van een dagelijks bakje
koffie. Geweldig toch?!” René vult
aan: “Het is hartverwarmend om
deze inzet van Lionsclubs te zien,
waarmee zij al zo veel jaren een
groot aantal Nederlanders weet aan
te zetten tot sparen voor onze Voedselbanken. Onze dank is groot!”
Ook Douwe Egberts waardeert de
inzet van Lionsclubs Nederland
enorm. Ellen van der Linde, marketingmanager van Douwe Egberts:
“Het is een geweldige traditie die
jaarlijks weer meer pakken koffie
oplevert voor klanten van de Voedselbanken. Dat moedigen we graag
aan, want een kop koffie brengt
mensen dichter bij elkaar. Wij
doneren daarom elk jaar 20%
bovenop het gespaarde aantal waardepunten. Juist in deze coronatijd is
‘samen zijn met elkaar’ een van de
dingen die we het meest missen.
Daarom bieden we binnen ons
spaarprogramma nu ook de mogelijkheid om, naast het sparen voor
geschenken, het hele jaar door te
kunnen schenken aan het goede
doel.”

