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Watertoren: 
trots van 
Aalsmeer!
De watertoren is de trots 

van Aalsmeer, de toren 

met het koperen dak is 

waarschijnlijk het meest 

gefotografeerde 
monument in de 
gemeente. 

De watertoren is een 

rijksmonument en 
gebouwd in 1928 in 

opdracht van het 
Provinciaal 
Waterleidingbedrijf Noord-

Holland om inwoners van 

Aalsmeer en omstrekente 

voorzien van drinkwater. Nu 

al vele jaren is de gemeente 

eigenaar van de 51 meter 

hoge toren in art déco stijl. 

Ontwerper is ingenieur 

Hendrik Sangster, die tussen 

1923 en 1945 twintig 

Nederlandse watertorens 

ontwierp. De watertoren 

van Aalsmeer wordt gezien 

als één van de mooiste van 

Nederland. Zodra het kan 

en mag (corona getemd) is 

het mogelijk om in de 

watertoren te trouwen, te 

exposeren, te vergaderen of 

een feestje te vieren. Ook 

rondleidingen door dit 

unieke gebouw aan de 

oever van de 
Westeinderplassen gaan 

dan weer verzorgd worden. 

En als de watertoren weer 

open is, dan zeker naar 

boven gaan en genieten 

van het unieke uitzicht. Het 

zijn ‘maar’ 214 traptreden...

Slechtvalkenpaar
Niet door corona, maar door 

‘hoog’ bezoek is het 

momenteel niet mogelijk 

om naar boven te gaan. Al 

een groot aantal jaren is de 

top van de toren het nest 

van het slechtvalkenpaar 

Youngster en Sidonia. Sinds 

maart wordt er weer volop 

gebroed op vier eieren. De 

geboorte van de kuuks zal 

rond de derde week van 

april zijn. Vorig jaar kreeg 

het stel drie dochters. 

Youngster en Sidonia 

krijgen geregeld bezoek 

van andere slechtvalken, 

maar die worden steevast 

weggejaagd door meestal 

de ‘vrouw des huizes’.

WATERSPORT EN RECREATIE

AALSMEER HEEFT WATERRECREATIE VEEL TE BIEDEN!

Westeinderplassen: Fantastisch 
watersport- en natuurgebied

Altijd paraat
Belangrijk speerpunt is het ‘ontzorgen’ 

van de motorjachteigenaar. Hiervoor 

heeft Shipcar een serviceteam klaar-

staan. Vrijwel alle onderhoudswerk-

zaamheden kunnen door dit team 

worden uitgevoerd; van de jaarlijkse 

beurt tot het repareren van een 

kachel aan boord. Het wrappen van 

de boot (een boot volledig inpakken 

in folie), het aanbrengen van een 

leder interieur, schilderwerk en zelfs 

een totale restyle of refi t behoren tot 

de mogelijkheden. Het hoge service-

niveau start al direct bij aankoop. 

Henry van Gerve van Shipcar licht toe: 

“Elke bij Shipcar Yachts aangekochte 

boot wordt met veel zorg vaarklaar 

gemaakt. Dit betekent dat er een 

algehele keuring op de boot wordt 

Aalsmeer heeft een fantastisch watersport en natuurgebied binnen zijn 

grenzen: De Westeinderplassen, met de grote en de kleine Poel. 
uitgevoerd. De boot wordt dan op alle 

facetten gecontroleerd en waar nodig 

gerepareerd. Hierdoor weet u zeker 

dat u een boot koopt waar u de 

komende tijd alleen van hoeft te 

genieten. Wanneer uw schip opnieuw 

aan service toe is, belt u ons. Zo heeft 

u te maken met één contactpersoon 

en dit is gemakkelijk voor u en voor 

ons.” Geen wens lijkt daarbij te gek. 

Dient de boot te worden gepoetst, 

dan is dat voor Shipcar gemakkelijk te 

organiseren. Maar ook complexere 

zaken als de verzekering, het trans-

port en de verzorging van een 

ligplaats in binnen- of buitenland 

neemt Shipcar op verzoek uit handen 

van de klant.

Service in het buitenland

Naast de diensten binnen Nederland 

biedt dit bedrijf ook service in het 

buitenland. “Dit betekent in het kort 

dat wanneer u een schip in bijvoor-

beeld Spanje of Frankrijk hebt liggen, 

deze volledig onder Nederlandse 

expertise wordt onderhouden”, aldus 

Van Gerve. Dit heeft meerdere voor-

delen. Zo wordt een eventuele taal-

barrière omzeild en weet de jachtei-

genaar dat de genoemde werkzaam-

heden ook daadwerkelijk worden 

uitgevoerd. Van Gerve: “Ons service-

team rijdt door heel Europa op weg 

naar uw schip.”

In februari zijn op het Stokkeland 

werkzaamheden gestart in het kader 

van de verbindingszone de Groene As. 

De Groene As is een ecologische- en 

recreatieve verbindingszone inde 

regio. Het verbindt de veenweidege-

bieden van Amstelland met die van 

Spaarnwoude. Aan de zuidkant loopt 

de Groene As door tot aan de Westein-

derplassen. De kop van het Stokkeland 

wordt ingericht met een grote ronde 

poel en een graspad. Voor de herin-

richting zijn enkele bomen gekapt en 

de elzen langs de rand ingekort om de 

ecologische natuuroever te maken. 

Ook is een aantal bosschages verwij-

derd. Er worden na de nieuwe inrich-

ting vier nieuwe bomen geplant. Door 

de aanleg van deze natuuroever 

worden natuurgebieden met elkaar 

verbonden en kunnen dieren en 

planten zich over verschillende natuur-

gebieden verspreiden. Naast een 

ecologische verbindingszone zal door 

de aanleg een gevarieerd groen beeld 

langs het water ontstaan. De eerste 

werkzaamheden zijn verricht. Voor nu 

is het zicht een ‘zwarte plak’, maar 

verdere natuurlijke inrichting volgt in 

mei en juni. De werkzaamheden zijn 

mogelijk gemaakt door subsidie van 

de provincie Noord-Holland.

Ecologische inrichting voor de 
kop van het Stokkeland

Vorige week is een aanvang gemaakt 
met de sloop van de huidige steiger 
en inclusief het heien van de funde-
ringspalen voor de nieuwe steiger en 
vlonder duren deze werkzaamheden 
ongeveer drie weken. Daarna wordt 
gestart met de aanleg en volgens het 
projectteam wordt dit voor 1 juni 
afgerond. In mei wordt aangevangen 
met de aanleg van twee voetgan-
gersoversteekplaatsen op de Kudel-
staartseweg (gedeelte tussen de 
Watertoren en het Surfeiland), een 
Kiss & Ride strook bij het Surfeiland, 
realisatie van (een deel) van de 
parkeerplaatsen langs de Bachlaan 
en een parkeerplek voor fi etsen op 
het Surfeiland. Ook deze kunnen 
rond 1 juni in gebruik genomen 
worden, laat het projectteam weten. 

Zettingsproces
Goed op schema dus, net als overi-
gens de aanleg van een deel van de 
wandelpromenade. Op het gedeelte 
tussen de Watertoren en het Surfei-
land gaan de werkzaamheden door 
(voor nu lijkt het werk stil te liggen, 
maar dit heeft te maken met het 
zettingsproces) en kan vanaf juni dit 
deel van de wandelpromenade 
gebruikt worden. Wel vooralsnog in 
enigszins aangepaste vorm. De 
ligweide wordt aangelegd en kan 
gebruikt worden, echter de zitele-
menten en de zwemtrappen zullen 
nog ontbreken. “Alle zettingsgevoe-

lige elementen kunnen nog niet 
geplaatst worden”, vertelt wethouder 
Bart Kabout. “Het zettingsproces 
heeft meer tijd nodig. Dit gebeurt na 
het zomerseizoen.” 

Vertraging
Wat de wandelboulevard ten 
noorden van de Watertoren (richting 
Stommeerweg, Mensinglaan) betreft 
is er iets minder goed nieuws te 
melden. Dit gedeelte heeft vertra-
ging opgelopen en dit heeft ook te 
maken met het zettingsproces. In 
overleg met het Waterschap is 
besloten hier meer tijd voor de 
nemen, er is gekozen voor kwaliteit 
boven tijd. Helaas blijven hier de 
hekken deze zomer wel staan. De 
vorig jaar aangelegde zwemtrap 
(tegenover het restaurant aan de 
Stommeerweg) is buiten de hekken 
gebleven en kan dus gebruikt 
worden om te water te gaan. Naar 
verwachting zijn alle werkzaam-
heden, inclusief de aanleg van nog 
twee oversteekplaatsen voor voet-
gangers op de Stommeerweg 
(tussen de Zwarteweg en de Mensin-
glaan, in november afgerond en kan 
dus een verfrissende wandeling 
langs de hele waterkant gemaakt 
worden. 

Rechtzaak
Hoe dit rond de Watertoren gaat 
lopen, is vooralsnog niet bekend. 

Door de voorzieningenrechter zijn de 
aanleg van een steiger/vlonder en 
het vergroten van de fi etsenstalling 
stilgelegd. Ook het (zuidelijke) hek 
van de Watertoren mag niet 
verplaatst worden. De vlonder was 
eerst halfrond om de Watertoren 
gedacht, maar is kwartrond gedraaid 
ten behoeve van de privacy van de 
bewoners hier. Verder zou eerst de 
gehele tuin van de Watertoren bij het 
Waterfront betrokken worden. Om 
dezelfde privacy reden zou het hek 
verplaatst worden naar een positie 
direct ten noorden van het 
wandelpad naar de Watertoren om 
de bewoners toch een ‘buff er’ te laten 
behouden. De wethouder gaat nu in 
gesprek met de bewoners, maar de 
rechtzaak gaat wel plaatsvinden. 
Deze dient uiterlijk op 31 augustus en 
de uitspraak wordt maximaal twaalf 
weken erna verwacht. In het uiterste 
geval zijn de geschorste werkzaam-
heden niet voor het einde van het 
jaar afgerond. Mocht de rechter geen 
toestemming geven voor de aanleg 
van de vlonder/steiger bij de Water-
toren, dan vervalt in deze het deel 
van de subsidie die door de Stichting 
Leefomgeving Schiphol beschikbaar 
is gesteld. 

Huidig plan of aanpassingen
Wethouder Bart Kabout van recreatie 
tot slot: “Ik verwacht dat ook de 
inrichting bij de Watertoren in 
november afgerond kan worden. Hoe 
deze eruit mag gaan zien, weten we 
nog niet. Het kan conform het plan 
zijn, maar het kan ook zijn dat we 
aanpassingen moeten doen. Ik ben 
voor nu heel blij dat het strand en alle 
extra’s op het Surfeiland en de 
ligweide langs het water deze zomer 
gebruikt kunnen gaan worden. En ik 
denk met mij heel veel inwoners!”

Vernieuwd Surfeiland en (deel) 
wandelpromenade in juni klaar!
Aalsmeer - De schrik zat er vorige week goed in, de aanleg van het Water-
front (deels) stilgelegd. Deze zomer naar de bootjes en activiteiten op de 
Westeinderplassen kijken achter een hek en heerlijk zonnen, spelen en 
relaxen op het Surfeiland, maar geen verkoelende duik kunnen nemen 
vanwege hekken? Gelukkig niet, de werkzaamheden gaan grotendeels 
door en het is honderd procent zeker dat vanaf 1 juni het vernieuwde en 
groter geworden Surfeiland klaar is voor gebruik met een mooi zand-
strand, een dubbel zo lange pier en een sloepensteiger en visvlonder aan 
de andere kant van het eiland. 

Aalsmeer - De coronabesmettingen nemen geleidelijk af, gelukkig, de 
toename in opnames in ziekenhuizen baren nog zorgen. Toch wil de over-
heid proef-versoepelingen gaan invoeren rond half april. En hier zal 
menigeen graag gebruik van gaan maken. Gezellig een dagje naar de 
dierentuin, toch bollen kijken in het Keukenhof, cultuur ‘snuiven’ in een 
museum en genieten van een theater- of muziekoptreden. Over het voor-
stel van burgemeester Femke Halsema, voorzitter van de Veiligheidsraad 
Amsterdam - Amstelland (waar Aalsmeer ook onder valt), om de terrassen 
open te stellen, wordt vooralsnog geen woord gerept, er is hopelijk voor 
de horeca wel over gesproken. Door de terrassen open te stellen is er 
meer controle en dit zou de drukte in de parken doen afnemen. In ieder 
geval heeft Halsema de steun van collega’s in de Veiligheidsregio. Ook 
burgemeester Gido Oude Kotte is voorstander van het openen van de 
terrassen in ‘zijn’ gemeente en dit is alvast goed nieuws voor de horeca in 
Aalsmeer. Maar wanneer en echt groen licht? Afwachten...

Weer stijging in Aalsmeer
En, laten de coronacijfers dit toe? In Aalsmeer is het aantal positief 
geteste inwoners nog behoorlijk hoog, zeker in verhouding met omlig-
gende gemeenten. Van 24 maart tot 6 april zijn er 241 besmettingen 
geconstateerd, vorige periode 200. In percentage is dit 756,5 per 100.000 
inwoners. In de gemeenten Uithoorn, Amstelveen en Haarlemmermeer 
nam het aantal besmettingen wel af. Uithoorn deze periode 165 (was 
175) positief getesten (559,7), Amstelveen 241 (was 409) besmettingen 
(377,4) en Haarlemmermeer 812 (was 952) inwoners corona-positief 
(520,5). Aalsmeer als enige gemeente nog roder gekleurd, echter 
opnieuw geen overleden inwoners, wel 2 inwoners met coronabesmet-
tingen in het ziekenhuis. Uithoorn 1 ziekenhuisopname en 2 overleden 
inwoners. Amstelveen 2 ziekenhuisopnames en geen overledenen. Haar-
lemmermeer 3 ziekenhuisopnames en 3 inwoners overleden aan corona. 
Het blijft dus, ondanks de op handen zijnde proef-versoepelingen, zaak 
om de corona-maatregelen in acht te blijven nemen: Hou 1,5 meter 
afstand, was regelmatig de handen, blijf bij een verkoudheid thuis, ga 
testen bij corona-verschijnselen en draag een mondkapje in openbare 
gebouwen. Het moet toch (ook) in Aalsmeer lukken om corona de kop in 
te drukken?!

Ook burgemeester Oude Kotte 
voor openstelling terrassen

 

Aalsmeer: Omg. Aalsmeerderweg (140 kranten)
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centrale administratie
Visserstraat 10
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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/
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Druk
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Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient 
ondertekend te zijn en voorzien van 
naam, adres, telefoonnummer en/of 
e-mailadres. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht te weigeren dan wel te 
redigeren.

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant gepro-
duceerd advertentie-, foto-, en/of 
tekstmateriaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet per 
e-mail, fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toestem-
ming 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.
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KERKDIENSTEN
ZONDAG 11 APRIL 

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Zondag 16u. Zoomdienst met 

Jesse Timmer. Aanmelden: www.
cama-aalsmeer.nl.

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. 

Zondag 10u. Dienst.
Chr. Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag 

Diensten om 10u. met ds. A. 
Jansen en 16.30u. met stud. R. 
Koelewijn. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeer-

derweg 751, Rijsenhout. Zondag 
Dienst om 10u. met ds. J. Markus 
uit Hellouw.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. 

Dienst met br. Nico Eveleens via 
dgaalsmeer.nl. Collecte voor 
partnergemeenten.

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

Diensten om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Aalsmeer
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 

Zondag 10u. Dienst met ds. G. 
v/d Meeberg. Te volgen via 
http://pgAalsmeer.nl/
kerkdienstgemist/

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag 

10u. Dienst met dhr. Rob Honds-
merk uit Dordrecht. Organist: 
Joshua Prins. Aanmelden via 
hervormdaalsmeer.nl. 

-  Oosterkerk, Oosteinderweg 269. 
Zondag om 10u. Dienst met ds. 
M.J. Zandbergen. Organist: 
Johan v/d Zwaard. Aanmelden 
via www.hervormdaalsmeer.nl. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10.30u. Samenkomst via 
livestream. Spreker: Martin 
Koornstra. Info: www.leg.nl. 

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 

Reserveren verplicht. Zaterdag 
17u. Woordcommunieviering 
met B. Dullens in Kloosterhof. 

 Karmelkerk: Zondag 9.30u. 
Eucharistieviering m.m.v. 
Cantores. Om 14u. Poolse 
viering. Reserveren voor 
vieringen via 

 www.rkkerkaalsmeer.nl. 
Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag 

Geen dienst. Online: YouTube 
OKKN vieringen.

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

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

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. Dienst met prop. J. 
Speksnijder uit Gouda via www.
kerkdienstgemist.nl. 

Samen Op Weg Kudelstaart
- Zondag 10u. Dienst met ds. S. 

Zijlstra uit Haarlem. Te volgen via 
https://sow-kudelstaart.nl. 

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

Zondag 11u. Viering m.m.v. 
cantors. Maximaal 30 kerk-
plaatsen. Vooraf reserveren via 
sjangeboortesecretariaat@live.nl 
of bel 0297-324735. 

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maandag 

in gebouw Irene, Kanaalstraat, 
Centrum. Vooralsnog geen 
bijeenkomsten i.v.m. avondklok.

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag in 

om de twee weken in Ontmoe-
tingsruimte Ons Tweede Thuis, 
Jasmijnstraat 33. Voorlopig 
geannuleerd i.v.m. avondklok.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten 

verzorgen voor Radio Aalsmeer 
wekelijks uitzendingen. Dinsdag 
van 20 tot 24u. Kabel 99.0 en 
ether 105.9.

Een aantal kerken houdt dien-
sten waarbij publiek aanwezig 
mag zijn. Vooraf aanmelden is 
wel een vereiste en er gelden 
diverse RIVM-regels, onder 
andere is het dragen van een 
mondkapje verplicht. Kijk voor 
meer info op de websites van de 
kerken.

Amstelland - Nieuwsgierig wie 
Mantelzorg & Meer is en hoe te 
helpen als vrijwilliger? En wat 
Mantelzorg & Meer te bieden heeft? 
Meld je vrijblijvend aan voor de 
online kennismaking op donderdag 
29 april van 14.00 tot 15.30 uur. Een 
Coördinator Vrijwilligers vertelt 
samen met een ervaren vrijwilliger 
van alles over Mantelzorg & Meer. 
Mantelzorg & Meer zet zich met hart 
en ziel in voor mantelzorgers en voor 
wie zij zorgen. Te vaak redden ze het 
niet meer en is hulp nodig. Hulp in 

de vorm van een luisterend oor, 
gezelschap, een wandeling, iemand 
die wat licht in de dagen brengt. 
Iemand die begrijpt dat ziekte en 
beperking mensen kan isoleren en 
daar iets aan wil doen. Iemand die de 
mantelzorger wat lucht geeft en die 
vindt dat samen leven ook samen 
doen betekent. Vragen? Bel met 
020-5127250 of mail naar info@
mantelzorgenmeer.nl. 
Aanmelden voor de online cursus 
kan telefonisch en via de website: 
www.mantelzorgenmeer.nl 

Online kennismaken op 29 april 
met Mantelzorg en Meer 

Aalsmeer - Het Paasweekend kon 
niet meer stuk voor de gasten van de 
Zonnebloem afdeling Aalsmeer en 
Rijsenhout. Van de Riki stichting 
mochten de Zonnebloem vrijwilli-
gers goedgevulde Paaspakketten 
rondbrengen. 
De Riki Stichting zet zich in voor een 
liefdevolle wereld en organiseert 
jaarlijks acties in de zomermaanden, 
herfstperiode en met Kerst en Pasen. 
Betekenisvolle ontmoetingen zijn 
hierbij een belangrijk element. Door 
het geven en ontvangen van 
herhaalde liefdevolle aandacht 
ontstaat meer verbondenheid tussen 
mensen en wordt het aantal geluk-
smomenten vergroot. 
Die liefdevolle aandacht hebben de 

gasten exact zo ervaren. Het waren 
geluksmomenten voor hen. De 
Zonnebloem vrijwilligers zagen bij 
elke deur blije en lachende mensen 
staan die de Paaspakketten in 
ontvangst namen. Een heerlijke 
verwennerij werd het genoemd.

Bestuurslid gezocht
De afdeling Aalsmeer en Rijsenhout 
is nog op zoek naar een bestuurslid 
Activiteiten die het bestuur komt 
versterken. Wie interesse heeft in 
deze functie of meer wil weten over 
de Zonnebloem kan contact 
opnemen met voorzitter Veron 
Goemans via 06-22943184 
of stuur een mail naar  
veronzonnebloem@gmail.com.

Paasverwennerij voor gasten 
van de Zonnebloem

Rijsenhout - Met heel veel 
genoegen en dankbaarheid stelt de 
PKN-gemeente Rijsenhout haar 
nieuwe predikant voor: Gonja van ’t 
Kruis heeft het beroep van predikant 
aanvaard bij de PKN-gemeente 
Rijsenhout. Na een bijzondere zoek-
tocht in deze lastige tijd waarin de 
beroepingscommissie werd beperkt 
en uitgedaagd door de coronaregels, 
wist Gonja Rijsenhout toch te vinden 
en na diverse diepgaande 
gesprekken en kennismakings-
rondes, wist de commissie dat zij 
voor de kerkgemeenschap en Rijsen-
hout de beste kandidaat is. Gonja is 
ook door de kerkenraad en 
gemeente met algemene stem en 
open armen ontvangen. De 
commissie hoopt dat zij met heel 
veel genoegen en zegen haar werk 
de komende jaren mag vervullen en 
in Rijsenhout een geliefd en 
vertrouwd gezicht mag worden. 
Gonja is zeer breed geschoold en 
ervaren en heeft na diverse werk-
zaamheden haar theologiestudie die 
zij ooit begon, weer opgepakt en 
afgemaakt, het bloed kroop waar het 

niet gaan kon voor deze dominees-
dochter. Zij heeft haar sporen in het 
vak van predikant al ruimschoots 
verdiend en bewezen en voelt zich 
als dominee voor Rijsenhout als een 
vis in het water van de Ringvaart. 
Gonja heeft aangegeven binnen 
afzienbare tijd naar Rijsenhout te 
willen verhuizen om middenin het 
dorp te wonen, te leven en te 
werken. Zij verheugt zich op haar 
roeping en de samenwerking met de 
RK-gemeenschap, de Nederlands 
Gereformeerde Kerk, de gemeente 
Haarlemmermeer en alles wat er in 
het kader van haar predikantschap 
op haar weg komt. 

Gonja van ‘t Kruis predikant bij 
PKN-gemeente Rijsenhout

Aalsmeer – Van 28 juni tot en met 3 
juli vindt de landelijke huis-aan-huis-
collecte van het Nationaal MS Fonds 
plaats. Het Fonds is hard op zoek 
naar collectanten in Aalsmeer. Help 
jij mee in de strijd tegen de zenuw-
slopende ziekte multiple sclerose 
(MS)?

Huis-aan-huis of thuis
Collectanten kunnen ervoor kiezen 
om huis-aan-huis of thuis vanaf de 
bank te collecteren. De opbrengst 
van de landelijke collecteweek is van 
essentieel belang voor de 25.000 
mensen met MS in Nederland die 
iedere dag met een ziekte moeten 
leven die hun zenuwen letterlijk 
sloopt. Onderzoek naar MS en de 
strijd tegen MS moet daarom door-
gaan. Collecteren kost maar twee 
uurtjes tijd per jaar. En het is nog leuk 
ook!

Centrale zenuwstelsel
MS is een ziekte van het centrale 
zenuwstelsel. Doordat er iets mis is in 

het afweersysteem, wordt de laag 
om de zenuwen aangevallen en 
beschadigd. Hierdoor komen 
signalen van en naar de hersenen 
niet (goed) door, waardoor verlam-
mings- en uitvalsverschijnselen 
optreden. In Nederland hebben 
25.000 mensen MS en elk jaar komen 
hier zo’n 1000 mensen bij. De eerste 
symptomen treden meestal op 
tussen het 20e en 40e levensjaar. Dat 
maakt MS de meest invaliderende 
ziekte onder jonge mensen.

Onderzoek hard nodig
Er is nog geen oplossing voor MS. 
Onderzoekers weten niet hoe MS 
ontstaat en hoe de ziekte te genezen 
is. Onderzoek is daarom hard nodig. 
Het Nationaal MS Fonds besteedt de 
opbrengst uit de MS Collecteweek 
onder andere aan wetenschappelijk 
onderzoek naar betere behande-
lingen en een betere kwaliteit van 
leven voor mensen met MS. Meer 
informatie en aanmelden: www.nati-
onaalmsfonds.nl/collecteren

MS Fonds zoekt collectanten



“Ik heb al een ti jd een relati e, is er iets wat ik kan 
doen om te zorgen dat het goed blijft  gaan?”

“Hoe kan ik zorgen dat mijn relati es 
langer duren?”

Je voelt je misschien onzeker of in de war, jullie 
praten weinig of niet over serieuze onderwerpen 
of bij een ruzie ben je eigenlijk niet blij met de 
uitkomst. Het kan van alles zijn. Waar een auto af 
en toe naar de APK gaat, kan dat ook voor je 
relati e. 

Je kan terecht bij
Par�cipe Amstelland!

Zorgen over je rela�e?

www.par�cipe-amstelland.nu/rela�es
020-5 430 430

Kosteloze en vrijblijvende hulpJe kan terecht bij
Par�cipe Amstelland!

Zorgen over je rela�e?

www.par�cipe-amstelland.nu/rela�es
020-5 430 430

Kosteloze en vrijblijvende hulp

Hadleystraat 55 
1431 SL Aalsmeer
0297-326670
(ma. t/m vr. 08.30 tot 12.30 uur)

team.aalsmeer@parti cipe.nu
www.parti cipe-amstelland.nu/aalsmeer

Soms gaat het minder met een 
relati e of werkt deze niet. Dit kan 
liggen aan de omstandigheden, 
zoals bijvoorbeeld spanning door 
werk. Praten helpt, daarom kan je 
voor kleine en grote relati evragen 
kosteloos bij Parti cipe Amstelland 
terecht. Denk hierbij aan algemene 
informati e over scheiden, maar ook 
over jouw specifi eke situati e. 

Zorgen over je relati e?

Training Omgaan met kinderen bij 
echtscheiding
Kinderen hebben rond de echtscheiding van hun ouders 
extra steun nodig van hun vader en moeder. Vragen 
hierover kan je stellen in gesprekken in een groep, 
samen of alleen. Veel informati e krijg je in de training 
‘Omgaan met kinderen bij echtscheiding’ van Parti cipe 
Amstelland.

Online ouderbijeenkomst
Ook kun je meedoen aan een (online) ouderbijeen-
komst over wat de gevolgen van een (moeilijk lopende) 
scheiding voor jou en voor je kind(eren) betekent. Dit 
kan je een andere kijk geven op wat jij als ouder en je 
kind(eren) in de huidige situati e nodig hebben. Er zijn 
bijeenkomsten gepland op donderdag 15 april, 
woensdag 19 mei en maandag 14 juni van 19.00 tot 
21.00 uur. Aanmelden kan via info@ouderbijeenkom-
sten.nl, kijk voor meer informati e op ouderbijeenkom-
sten.nl. Vermeld alstublieft  de volgende gegevens: de 
datum, je naam, of je een tweede link nodig hebt voor 
iemand uit je netwerk die mee wil kijken, je postcode 
en noem Parti cipe Amstelland als organisati e van wie je 
de uitnodiging hebt ontvangen.

Cursus positi ef opvoeden voor 
gescheiden ouders
Vind je het moeilijk om de draad weer op te pakken na 
de scheiding? Vraag je je af hoe je jouw kind op een 
positi eve manier kunt helpen om te gaan met de 
gevolgen van de scheiding? En hoe je beter kunt 
communiceren met jouw ex-partner? De cursus Family 
Transiti ons van Spirit helpt je hierbij. Er zullen bij 
voldoende animo 2 online trainingen worden 
aangeboden op dinsdagavond van 19:30 tot 21:30 uur, 
data in overleg.

Stoere Schildpadden
Op donderdagmiddag 13 mei van 16:15 uur tot 17:00 
uur start de Stoere Schildpaddentraining. Een speelse 
training waarin kinderen van 4 tot 6 jaar onder 
begeleiding leren omgaan met problemen en emoti es 
rondom de scheiding van hun ouders. De training is 
gericht op het verbeteren van de mentale weerbaarheid 
van de kinderen. Voor meer informati e over de cursus 
positi ef opvoeden voor gescheiden ouders of Stoere 
Schildpadden kun je contact opnemen met Klaartje Sluis 
via 06-50836458 of k.sluijs@spirit.nl.  

Heb je ondersteuning nodig van een professional? Dan 
kan je terecht op ons juridisch of maatschappelijk werk 
spreekuur. 

Juridisch spreekuur
Iedere maandag in de even weken van 8.45-9.30 uur 
(Hadleystraat 55 in Aalsmeer). Een advocaat helpt je 
kosteloos met o.a. vragen over scheiding. 

Spreekuur Maatschappelijk Werk
Iedere maandag van 8.30 tot 9.30 uur (Hadleystraat 55 
in Aalsmeer). Je hoeft  hiervoor geen afspraak te maken 
en aan onze dienstverlening zijn geen kosten 
verbonden.

VOOR STELLEN MET KINDEREN

SPREEKUREN

Het maatschappelijk werk van Parti cipe Amstelland 
wordt gefi nancierd door de gemeente Aalsmeer en is 
daardoor kosteloos beschikbaar voor alle inwoners.

NEEM CONTACT OP MET PARTICIPE AMSTELLAND!

“We hebben nare ruzies, wat kunnen we 
doen om het beter te laten gaan?”

“We willen graag goed blijven praten over 
de kinderen nadat we uit elkaar zijn.”

Heb je vaak ruzie of kunnen jullie niet met elkaar 
praten? Weet je niet of en hoe je verder moet? 
Om te werken aan je relati e zijn inzichten nodig. 
We kijken met je mee en helpen je tot inzichten te 
komen. Dat kan alleen of met je partner. Ook als je 
al hebt besloten om uit elkaar te gaan, is nutti  g te 
weten wat nodig is om goed met elkaar te kunnen 
praten. Om je verdriet te verwerken of om als 
co-ouders de zorgen om je kinderen te kunnen 
delen.

“Het loopt niet lekker met mijn partner, 
met wie kunnen wij praten?”

‘’De relati e loopt niet lekker, maar ik heb 
geen idee waar het aan ligt!’”

Liefde kent pieken en dalen. Soms voel je je 
vervreemd van elkaar of begrijp je elkaar niet. 
Wist je dat mensen vaak te laat om hulp vragen? 
Om een relati e te onderhouden of een breuk te 
voorkomen, is het soms nodig om nieuwe 
vaardigheden te leren. We gaan met jou alleen of 
in relati egesprekken op zoek naar nieuwe 
mogelijkheden. 

WIST JE DAT...

Er veel online te vinden is over communicati e en leren 
in je relati e? Kijk ook eens op www.two2tango.info

Je kinderen het goede voorbeeld geeft  als je laat zien 
dat je problemen aanpakt?

Door te praten met elkaar je je kinderen een voor-
beeld geeft  en ze vaardigheden aanleert?

Dat problemen in je relati e vaker voorkomen wanneer 
je van levensfase wisselt? Bijvoorbeeld bij het krijgen 
van kinderen of met pensioen gaan.







Officiële Mededelingen
8 april 2021

van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen 
ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat 
betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar 
hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente 
Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum 
  datum voornemen

Bisko P. 27-02-1995 31-03-2021
Borysiewicz N. 30-06-1999 31-03-2021
Crăciunescu G.R. 22-06-2000 31-03-2021
Didouh Z. 07-05-1996 30-03-2021
Fennich H. 10-12-1987 31-03-2021
Kucharski D.A. 22-07-1984 30-03-2021
Limanowska I.K. 28-06-2016 31-03-2021
Limanowska P.N. 07-10-1994 31-03-2021
Limanowski D.D. 25-02-1993 31-03-2021
Lourens G.A.T. 28-12-1958 31-03-2021
Ralph D.W. 21-08-1982 30-03-2021
Rizea C.G. 14-03-2001 31-03-2021
van Miltenburg M.P. 27-01-1973 30-03-2021

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben 
voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en 
het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die 
op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde 
perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerza-
ken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens 
openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen. 
Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, 
zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

MAANDAG 26 APRIL

Op maandag 26 april kunt u, vanwege de lintjesregen, 
bij Burgerzaken en het Sociaal Loket terecht tussen 
8.30-9.30 uur. Vanwege corona werken wij op afspraak.

DINSDAG 27 APRIL

Op dinsdag 27 april (Koningsdag) zijn het raadhuis 
en Afvalbedrijf De Meerlanden gesloten.

WOENSDAG 5 MEI

Woensdag 5 mei (Bevrijdingsdag) is het raadhuis 
gesloten. 

DONDERDAG 13 EN VRIJDAG 14 MEI

Op donderdag 13 mei (Hemelvaart) en 14 mei 
is het raadhuis gesloten.

MAANDAG 24 MEI

Op maandag 24 mei (2e Pinksterdag) 
is het raadhuis gesloten.

Op www.afvalkalender.meerlanden.nl 
vindt u de gewijzigde inzameldagen.

TER INZAGE LEGGING VASTGESTELD WIJZIGINGS
PLAN ‘SCHINKELPOLDER  OOSTEINDERWEG NAAST 
519’ EN EEN BESLUIT HOGERE GRENSWAARDEN WET 
GELUIDHINDER Z20069090

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer 
maken bekend dat zij op 30 maart 2021 het wijzigingsplan 
‘Schinkelpolder - Oosteinderweg naast 519’ met de daarop be-
trekking hebbende stukken ongewijzigd hebben vastgesteld. 
Burgemeester en wethouders maken tevens bekend, dat zij op 
grond van artikel 110a van de Wet geluidhinder een hogere 
grenswaarden hebben vastgesteld voor de woning aan de 
Oosteinderweg naast 519.

Doelstelling en plangebied
Het wijzigingsplan heeft betrekking op de ontwikkeling van 
een perceel aan de Oosteinderweg tussen nr. 519 en 521 in 
Aalsmeer. De initiatiefnemer heeft een verzoek ingediend 
voor het realiseren van één vrijstaande, particuliere woning. Er 
wordt toepassing gegeven aan de bevoegdheid om ter plaatse 
het bestemmingsplan te wijzigen zoals genoemd in artikel 11.7 
lid 1 van de voorschriften van het geldende bestemmingsplan 
‘Schinkelpolder’. Geluidsonderzoek heeft uitgewezen dat voor 
de woning die wordt gerealiseerd aan de Oosteinderweg de 
voorkeurswaarde volgens de Wet geluidhinder wordt over-
schreden. Onderzocht en gemotiveerd is dat maatregelen aan 
de weg of geluidsschermen niet wenselijk of afdoende zijn. De 
maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden. Voor 
de ontwikkeling heeft het college een besluit hogere grens-
waarden Wet geluidhinder genomen.

Ter inzage
Het vastgestelde wijzigingsplan ligt met de bijbehorende stuk-
ken gedurende 6 weken van 9 april tot en met 20 mei 2021 op 
de volgende wijze voor een ieder ter inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl 

onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.01G-VG01 en
- via de gemeentelijke website : http://0358.ropubliceer.nl;
- de balie van de receptie in het gemeentehuis van Aals-

meer, Raadhuisplein 1 (alleen mogelijk op afspraak: 0297-
387575).;

- de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van 
Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 (alleen mogelijk op 
afspraak: 020-5404911).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aalsmeer een werelddorp 
van bloemen en water.

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met 
#visitaalsmeer

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

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De 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 bouw-
plannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u 
de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt 
indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendma-
kingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

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

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

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

Beroep en inwerkingtreding
Belanghebbenden die tijdig een zienswijze omtrent het ont-
werpwijzigingsplan en het ontwerp ontheffingsbesluit hogere 
grenswaarden bij de gemeente kenbaar hebben gemaakt, 
alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan 
worden verweten dat zij dit niet hebben gedaan kunnen ge-
durende de termijn van 6 weken waarbinnen het vastgestelde 
wijzigingsplan en het ontheffingsbesluit hogere waarde Wet 
geluidhinder ter inzage liggen, schriftelijk beroep instellen bij 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Post-
bus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Degene die beroep heeft 
ingesteld kan een verzoek om voorlopige voorziening indie-
nen bij de Voorzitter van deze Afdeling. Het besluit tot vast-
stelling van het wijzigingsplan treedt in werking met ingang 
van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien 
binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voor-
ziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat 
op dat verzoek is beslist.

GEWIJZIGD VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN 
‘OOSTEINDERWEG 2020’ Z2017/052407

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken, ingevolge 
het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, 
bekend dat met ingang van 9 april tot en met 20 mei 2021 het 
bestemmingsplan ‘Oosteinderweg 2020’ met de bijbehorende 
stukken ter inzage ligt. De gemeenteraad van Aalsmeer heeft 
het bestemmingsplan op 4 maart 2021 gewijzigd vastgesteld. 
Het plangebied van dit plan beslaat het Bovenland van de 
Oosteinderweg en is gelegen tussen de Oude Spoordijk in het 
westen, de Ringvaart in het noorden, de Mr. Jac. Takkade in het 
oosten en de Hoge Dijk in het zuiden. Het bestemmingsplan is 
een actualisatie van het geldende bestemmingsplan ‘Oostein-
derweg e.o. 2005’. Het geeft een actueel beheerkader voor het 
gebruik van gronden en gebouwen binnen het plangebied. 
Het bestemmingsplan is conserverend van aard, wat wil zeg-
gen dat het plan niet tot nauwelijks inspeelt op toekomstige 
ontwikkelingen. De gemeenteraad heeft bij de vaststelling 
van het bestemmingsplan hierin een aantal wijzigingen en 
amendementen aangebracht. Voor de precieze inhoud van de 
wijzigingen en amendementen wordt verwezen naar het vast-
stellingsbesluit (de amendementen) en de daarbij horende 
‘Nota van Beantwoording Zienswijzen & Staat van Wijzigingen’. 

Ter inzage
Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan met bijbehoren-
de verbeelding, planregels en toelichting ligt gedurende zes 
(6) weken ter inzage met ingang van 9 april 2021 tot en met 
20 mei 2021. De stukken zijn op de volgende wijze in te zien:

Digitaal
U kunt de digitale versie van het bestemmingsplan “Oostein-
derweg 2020” raadplegen op: 
- de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl onder 

planidentificatiecode NL.IMRO.0358.14-VG01;
- de gemeentelijke viewer onder: http://0358.ropubliceer.nl

Papier 
Het papieren bestemmingsplan “Oosteinderweg 2020” met 
behorende stukken liggen gedurende de genoemde termijn 
ter inzage bij:
- de balie Burgerzaken op het gemeentehuis van Aalsmeer, 

Raadhuisplein 1;

BEKENDMAKINGEN

Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aange-
vraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informe-
ren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt 
op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omge-
vingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt. 
- Alle 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 mo-
biele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via 
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschik-
baar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor 
Android-smartphones via Google Play.

- De app van de overheid heet ‘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 omge-
vingsvergunningen opvragen en inzien. 

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 

In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners 
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij 
een verhuizing heeft de bewoner(s) de wettelijke plicht binnen 
een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat wor-
den. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplich-
ting. Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe 
adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onder-
zoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismuta-
tie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om 
de 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, schuldhulpver-
lening en jeugdhulp. Heeft u hulp of ondersteuning nodig? 
Dan voeren wij met u een gesprek en kijken we samen welke 
hulp u nodig heeft. We werken hierin samen met verschillende 
welzijn- en vrijwilligersorganisaties in Aalsmeer. De afgelopen 
maanden kon u wegens de coronamaatregelen alleen telefo-
nisch bij het loket terecht. Nu kunt u ook weer een afspraak 
maken voor een één op één gesprek. Neemt u telefonisch con-
tact 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 08.30-12.00 uur
Woensdag   13.00-16.30 uur

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST 
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN

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

Geslachtsnaam  Voorletters Geboorte- Datum 
  datum beschikking

Orgańska N.M. 07-10-1996 30-03-2021

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

In het bezwaarschrift zet u:
- uw naam en adres;
- de datum van uw bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen 
 u bezwaar maakt;
- waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- uw handtekening; 
- zo mogelijk uw e-mailadres; 
- het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

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

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING 
PERSOONSLIJST

Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer 
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding 
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- de balie Bouwen en vergunningen in het raadhuis van Am-
stelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1. 

Voor een fysiek bezoek aan een van beide locaties wordt in ver-
band met de geldende coronamaatregelen verzocht hiervoor 
vóóraf telefonisch een afspraak te maken. 

Beroep
Het instellen van beroep tegen het besluit om het bestem-
mingsplan vast te stellen is mogelijk van 10 april 2021 t/m 21 
mei 2021. Belanghebbenden die tegen de ontwerpbesluiten 
tijdig zienswijzen hebben ingediend of belanghebbenden die 
redelijkerwijs niet in staat zijn geweest eerder zienswijzen in te 
dienen, kunnen beroep instellen tegen de besluiten. Dit geldt 
ook voor een ieder voor zover dit beroep betrekking heeft op 
de gewijzigde onderdelen van het bestemmingsplan. Beroep 
kan worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. 
Voor de behandeling van een beroepschrift is griffierecht ver-
schuldigd. Het indienen van beroep schorst de gevolgen van 
het besluit niet. Indien beroep wordt ingesteld, kan tevens een 
verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de 
voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken 
belangen, dat vereist. 

Inwerkingtreding
Het besluit tot het vaststellen van het bestemmingsplan treedt 
in werking met ingang van de dag na die waarop de beroeps-
termijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek 
om een voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit 
niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. 

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen 
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Goudenregenstraat 3, 1431 RR, (Z21-026616), het maken 

van een dakopbouw op de 2de verdieping van de bestaan-

de woning 
-  Oosteinderweg 503A, 1432 BK, (Z21-026508), het kappen 

van twee in slechte staat verkerende bomen (salix alba) 
-  Marktstraat 19, 1431 BD, (Z21-026492), het plaatsen van 

terrasschermen 
-  Citroenvlinderstraat 32, 1432 ME, (Z21-026206), het maken 

van een opbouw op de garage 
-  Machineweg kad, percelen B. nrs. 9610, 5064, 5063, 9310 

en 6435, (Z21-025925), het realiseren van twee nieuwe 
rotondes, het realiseren van een hoofdfietsroute langs de 
Machineweg en het afwaarderen van het oostelijke deel 
van de Machineweg tot een 30 km/h weg 

-  Kudelstaartseweg 247, 1433 GH, (Z21-025714), het gedeel-
telijk slopen en vernieuwen van een toiletgroep (gemeen-
telijk monument) 

-  Citroenvlinderstraat 50, 1432 MG, (Z21-025586), het plaat-
sen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 

-  Oosteinderweg 89, 1432 AE, (Z21-025454), het realiseren 
van een onderheide betonvloer t.b.v. het verruimen van de 
parkeergelegenheid 

 
INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning 
is/zijn ingetrokken:
-  Margrietstraat 1, 1432 HR, (Z21-004762), het afwijken van 

het bestemmingsplan t.b.v. kamergewijze verhuur. Verzon-
den: 02 april 2021

-  Aalsmeerderweg 237 en 239, (Z20-040272), het bouwen 
van twee woningen en het aanleggen van een extra in- en 
uitrit. Verzonden: 01 april 2021

 
VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGS-
VERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE
De beslistermijn is verlengd met zes weken. De beslissing op 
de volgende aanvragen zijn met toepassing van artikel 3.9, Lid 
2 van de wabo verlengd:
- Kastanjelaan 21, 1431 JB, (Z21-013838), het plaatsen van 

een dakkapel aan de achterzijde van de woning. Verzon-
den: 01 april 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 bestuurs-
recht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten 
behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie:
-  Dreef 10, 1431 WD, (Z21-008830), het vergroten van de wo-

ning d.m.v. een uitbouw Verzonden: 02 april 2021
-  Stommeerweg tegenover nr. 2 in Aalsmeer, (Z21-000861), 

het inrichten van een op- en overslagplaats op parkeer-
plaatsen op Kolenhaven t.b.v. aanleg ecologische Verbin-
dingszones in Aalsmeer van 1 februari tot en met 12 maart 
2021. Verzonden: 02 april 2021

-  Dorpsstraat 41 en 43, 1431 CA, (Z21-008099), het legalise-
ren van een constructieve doorbraak tussen de woningen. 
Verzonden: 01 april 2021

 
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, 
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
-  Japanlaan (kad. percelen B 9551,9126,9947,6549,9553 en 

6551), (Z21-023491), het aanleggen van een in- en uitrit. 
Verzonden: 02 april 2021

-  Oosteinderweg 59a (kad.perc. G 6537), 1432 AD, (Z21-
017731), het plaatsen van een tijdelijke woonunit tijdens 
de verbouw van de woning. Verzonden: 01 april 2021

-  Ophelialaan 70, 1431 HK, (Z21-007852), het vervangen van 
een houten schuur bij een rijksmonument. Verzonden: 01 
april 2021

-  Oosteinderweg 523, 1432 BK, (Z20-084651), het renoveren 
en uitbreiden van de bestaande woning. Verzonden: 30 
maart 2021

EVENEMENTEN

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

COLLECTES

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

VERLEENDE STANDPLAATSVERGUNNINGEN*

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 5:18 van de APV de volgende stand-
plaatsvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze ver-
gunning kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest 
u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Ophelialaan 161(Z21-023962) Verkoop van verse en ge-

bakken vis van 8 mei 2021 tot 8 mei 2026, verzonden 1 
april 2021

TER INZAGE

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

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

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

t/m 06-05-21 Het vaststellingsbesluit van het bestemmings-
plan, het besluit om geen exploitatieplan vast 
te stellen alsmede het besluit tot vaststelling 
van hogere grenswaarden Wet geluidhinder

t/m 20-05-21 Vastgestelde wijzigingsplan ‘Schinkelpolder - 
Oosteinderweg naast 519’ en een besluit ho-
gere grenswaarden Wet geluidhinder (Z20-
069090) met de bijbehorende stukken 

t/m 20-05-21 Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘oost-
einderweg 2020’ (z-2017/052407) met bijbeho-
rende verbeelding, planregels en toelichting

Aalsmeer – Aanstaande donderdag 8 april vergadert de gemeenteraad 
wederom digitaal. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

Toewijzing sociale huurwoningen
Er is in de hele regio een groot tekort aan sociale huurwoningen en de 
gemiddelde wachttijd is inmiddels meer dan tien jaar. Daarom is er beleid 
om het schaarse aanbod via Woningnet zo eerlijk mogelijk toe te wijzen. De 
huidige manier van toewijzen levert niet meer het gewenste resultaat. Vooral 
voor jongeren en starters is het nagenoeg onmogelijk voor een woning in 
aanmerking te komen. Na een intensief lokaal en regionaal participatietra-
ject ligt er nu een nieuw voorstel. Straks speelt niet alleen de inschrijfduur 
(wachtpunten) een rol, maar ook de inspanning die woningzoekenden 
verrichten om een woning te vinden (zoekpunten) en de speci�eke persoon-
lijke omstandigheden (situatiepunten). Wie slechts stilzwijgend inge-
schreven staat, maakt niet meer na vele jaren automatisch veel kans op een 
woning. Daarvoor moet men juist actief op het woningaanbod reageren. De 
verwachting is dat met name jongeren en starters hiervan zullen pro�teren, 
omdat zij nu door een beperkte inschrijfduur nauwelijks kans maken op een 
sociale huurwoning. Ook blijft het mogelijk om een deel van de woningen 
toe te wijzen op basis van urgentie of maatwerk. Het voorstel moet door alle 
vijftien gemeenteraden van deelnemende gemeenten worden vastgesteld. 
De kosten voor dit nieuwe systeem bedragen voor gemeente Aalsmeer 
10.000 euro per jaar.

Wijzigingen werkwijze raad
De eigen werkwijze van gemeenteraad, raadscommissie en presidium was 
ook aan een herziening toe. Hiermee verbetert de structuur van vergade-
ringen. Nieuw in het voorstel is dat wanneer een raadslid zich afsplitst van 
een fractie hij of zij zelfstandig raadslid van de gemeenteraad wordt. In de 
huidige situatie vormt hij of zij een eigen eenmansfractie. De commissiever-
gaderingen krijgen een vaste voorzitter, wat de herkenbaarheid voor bewo-
ners ten goede komt. Voor verdere professionalisering van de raad worden 
tevens functiepro�elen vastgesteld voor de voorzitters van de raadscommis-
sies en plaatsvervangend voorzitter van de raad. Vervolgens worden op basis 
hiervan nieuwe voorzitters benoemd. Stemming over personen vindt schrif-
telijk plaats. De uitslag zal daarom naar verwachting een week na de verga-
dering bekend gemaakt worden. De volledige agenda met vergaderstukken 
is in te zien via www.aalsmeer.nl. Hier is ook de vergadering live te volgen of 
kan later teruggekeken worden. De vergadering, die aanvangt om 20.00 uur, 
kan ook ‘bijgewoond’ worden via het tv-kanaal van Radio Aalsmeer.

Gemeenteraad vergadert 8 april

Aalsmeerderbrug - In dit jaar, het 
jaar dat Crash 30 jaar bestaat, gaat 
het museum op 9, 10 en 11 april 
open in het kader van een COVID-19 
test van OCW en SZW. Belangstel-
lenden zijn op een van deze drie 
dagen van harte welkom van 11.00 
uur tot 16.00 uur. Deze proefopen-
stelling is een streng gereguleerd 
project met de volle inachtneming 
van de corona-richtlijnen! Een voor-
waarde voor bezoek is dat alle 
bezoekers in het bezit moeten zijn 
van een sneltest waarmee aange-
toond kan worden dat er van corona-
besmetting geen sprake is. Die test 
mag maximaal 40 uur oud zijn. Ga 
voor testen voor toegang naar www.
testenvoortoegang.nl, om een 
afspraak in te plannen. Let op: Alleen 
testresultaten via ‘testen voor 
toegang’ afgenomen testen worden 
geaccepteerd om toegang te krijgen.

Toegang reserveren
Als gevolg van de beperkingen inge-
volge de corona-richtlijnen moeten 
bezoekers 1,5 meter afstand houden 
en een mondkapje dragen. Bezoe-
kers van het museum, en de lezing 
moeten zich opgeven via de website 
op www.crash40-45.nl/kaarten-reser-
veren/. Per lezing kan een beperkt 
aantal toehoorders worden toege-
laten, dus geef u snel op.

Lezingen
Vrijdag 9 en zondag 11 april kan de 
lezing ‘Liefde in de Tweede Wereld-
oorlog’ bijgewoond worden. Over de 
Liefde in de Tweede Wereldoorlog is 
heel wat te doen geweest en nog 
steeds. Tijdens de lezing worden rela-
ties belicht tussen onderduikers, 
verzetslieden, Nederlandse vrouwen 
met Duitse soldaten. Ook wordt 
belicht wat er zich in Nederlands-
Indië heeft afgespeeld aan de hand 

Drie dagen proefopenstelling 
met lezingen in Crash Museum 

van het persoonlijke verhaal van een 
Japanner en een Belgische. Het is een 
indringend verhaal over liefde, de risi-
co’s en gevolgen daarvan. 
Rick Franke houdt deze twee dagen 
de lezing twee keer, de eerste om 
11.00 uur en de tweede om 13.00 uur. 
Zaterdag 10 april wordt een lezing 
over ‘Vliegparken in West Nederland’ 
gegeven. Toen de Duitsers in mei 
1940 Nederland binnenvielen, 
stonden de 125 operationele vlieg-
tuigen van de Luchtvaart Afdeling 
LVA verspreid over acht vliegparken. 
Daarnaast beschikte de Marinelucht-
vaartdienst over eigen steunpunten 
en was de opleiding op enkele andere 
vliegparken geconcentreerd. Er waren 
ook nog enkele hulpvliegparken, die 
in de vijf oorlogsdagen soms nog een 
rol hebben gespeeld. Waar waren al 
deze vliegparken? Wat speelde zich 
daar af en wat herinnert nu nog aan 
die vliegparken? Kan je er vandaag de 
dag nog wat van terug vinden? Peter 
de Raaf verzorgt de lezing deze dag 
twee keer, de eerste om 11.00 uur en 
de tweede om 13.00 uur. Kijk voor 
meer informatie over het museum en 
het werk van het Crash Luchtoorlog 
en Verzetsmuseum ’40- ‘45 en de 
geplande activiteiten op de website 
www.crash40-45.nl of raadpleeg 
Instagram of Facebook.
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AGENDA

DONDERDAG 8 APRIL:
* Instuif in Kudelstaart voor leer-

lingen groepen 3 t/m 8 door 
Team Sportservice op schoolplein 
De Rietpluim van 16 tot 16.45u.

*  Digitale raadsvergadering vanaf 
20u. Te volgen via livestream 
www.aalsmeer.nl

9, 10 EN 11 APRIL:
*  Proefopenstelling met lezingen 

Crash Museum, Aalsmeerderbrug.
 

 Open vrijdag, zaterdag en zondag 
van 11 tot 16u. Aanmelden 
verplicht via www.crash40-45.nl

DINSDAG 13 APRIL:
*  Buitenles voor peuters 2-4jr. bij 

basisschool De Brug, 15.15 tot 
16.30u. Aanmelden via  
www.pcbs-brug.nl

ZONDAG 18 APRIL:
*  Kennismaken met tennis bij All 

Out voor 5 t/m 10jr. van 15 tot 
16u. Aanmelden: jgd@allout.nl

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

Groot
assortiment 

ukelele’s 
vanaf 

€29,95

Winkel 
is open!

Bel voor een 
afspraak: 

06-10035173

Aalsmeer - Net als in februari en 
maart sluiten programmamakers 
Frank Bunnik en Walter de Vries zich 
op vrijdag 9 april voor de derde keer 
op in de studio van Radio Aalsmeer 
tijdens de avondklok. Tussen 20.00 en 
22.00 uur maken zij een reguliere 
‘Thank God It’s Friday’, met om 21.00 
een uur lang 90’s dance classics. 
Daarna maken zij even plaats voor de 
‘Dak-van-je-housemix’ om een uur 
later weer terug te keren om tussen 
23.00 en 00.00 uur te dansen op 90’s 
dance classics. Vanaf middernacht 
starten zij weer met een Top 70 in een 
bepaald thema. Vorige maand was 
dat de Vreemde Talen Top 70 en de 
maand daarvoor de Subtitel Top 70. 
Deze nacht zetten zij de ‘one hit 
wonders’ in het zonnetje met de 
Eendagsvliegen Top 70. Vlak voor 5.00 
uur hopen zij bij de nummer 1 uit te 
komen en mogen de studiodeuren 
weer open.

De droom van Kris Korzelius
Twee weken geleden deelde de 
Uithoornse Kris Korzelius haar droom 
via social media en ze komt er 
donderdagavond 8 april om 19.00 uur 
bij ‘Echt Esther’ over vertellen. Zij wil 
een plek maken waar jongeren, in de 
leeftijd van 13 tot 20 jaar, bij elkaar 
kunnen zijn. Waar ze zichzelf kunnen 
zijn. Los van de druk van school, 
ouders en omgeving. Een veilige, 
warme plek die zeker in deze tijd dat 
ouders en kinderen heel erg op 
elkaars lip zitten, heel welkom is. Maar 
ook daarna een veilige en gezellige 

haven kan zijn. Sinds deze oproep is 
haar leven een soort achtbaan. Maar 
wel een hele leuke. Er kwamen veel 
reacties en het openen van deze plek 
komt dichterbij. Kris heeft inmiddels 
een locatie gevonden in De Kwakel. 
Een vraag voor Kris, mail deze naar 
esther@radioaalsmeer.nl.
 
Annigje Leighton op herhaling
Iedereen snakt allemaal naar ‘het 
normale leven’. Helaas is dat nog niet 
mogelijk en blijven ook bij Radio Aals-
meer de coronamaatregelen van 
kracht en moeten de programmama-
kers van de Aalsmeerse talkshow 
‘Door de Mangel’ nog steeds uitzen-
dingen herhalen. Komende maandag 
12 april zal de 218e a�evering, die 
eerder is uitgezonden op 2 juli 2018, 
te beluisteren zijn. In die uitzending 
was Annigje Leighton-van Leeuwen te 
gast. Zij omschreef zichzelf als een 
trouwe, sociale doener. Als voorwerp 
had zij een penning van haar vader bij 
zich. “Een gouden medaille die hij won 
toen hij nog jong was. Deze penning 
is een verbinding met het verleden”, 
aldus de Kudelstaartse. Te horen 
maandag 12 april vanaf 19.00 uur. 

Radio en televisie!
Radio Aalsmeer is te beluisteren via 
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de 
kabel, digitaal radiokanaal 868 
(Caiway) en via de website www.
radioaalsmeer.nl. En op televisie te 
bekijken via kanaal 12 van Caiway, 
kanaal 1389 van KPN/XS4ALL/Telfort 
of radioaalsmeer.nl/tv. 

Avondklokmarathon met Frank 
en Walter op Radio Aalsmeer

Frank Bunnik en Walter de Vries houden weer een avondklokmarathon.

Aalsmeer – Woensdag 10 en 31 
maart wandelde wethouder Robert 
van Rijn over de Hornweg en stond 
tijdens zijn wandeling coronaproof 
bewoners te woord over de herin-
richtingsplannen voor de Hornweg. 
Wethouder van Rijn: “Sommige 
onderwerpen bespreek je liever niet 
digitaal maar in een ‘live’ gesprek 
met inwoners. Omdat bijeenkom-
sten nu niet mogen ben ik tijdens 
mijn wandeling 1 op 1 met bewo-
ners in gesprek gegaan over de 
mogelijkheden voor de herinrich-
ting van de Hornweg.” 

Bomen behouden
Voordat vorig jaar gestart werd met 
dit project zijn eerst uitgangspunten 
geformuleerd. Hierin staat dat de 
bomen behouden blijven, sluipver-

keer ontmoedigd wordt en de snel-
heid verlaagd. 
Belangrijke aandachtspunten zijn de 
aanrijdingen onder het viaduct, het 
onderhoud van het �etspad en de 
verkeersveiligheid. 

Peiling in november 2020
In november 2020 is een peiling 
gehouden onder de bewoners. 
Bewoners konden aangeven of zij 
voor of tegen een afsluiting van de 
Hornweg bij het viaduct waren en of 
zij voorstander waren van een �ets-
straat of behoud van het huidige 
�etspad. Hieruit bleek dat 52% 
tegen een afsluiting was en 58% 
voor een �etsstraat was. Omdat er 
een lichte voorkeur voor een �ets-
straat was is deze optie nu verder 
uitgewerkt en is besproken met de 

Wandelen over de Hornweg met 
wethouder Robert van Rijn

bewoners van de Hornweg. Hierover 
ging de wethouder met hen in 
gesprek tijdens de wandeling.  

Opties
De opties die nu voorliggen is de 
Hornweg geheel of gedeeltelijk in te 
richten als �etsstraat en van het 
huidige �etspad een wandelboule-
vard maken of de situatie zo te 
houden en het �etspad opknappen. 
Voor een inrichting van een �ets-
straat is het belangrijk dat de snel-
heid op de Hornweg van 50 naar 30 
kilometer per uur gaat. 
Dit is ook onderzocht tijdens de 
uitwerking van de weg als �etsstraat 
en de conclusie is dat hiervoor snel-
heidsremmende maatregelen nodig 
zijn om dit voor elkaar te krijgen. 
Alle opgehaalde informatie wordt 
nu verwerkt. Zodra dit gedaan is 
informeert de gemeente de bewo-
ners van de Hornweg hier verder 
over. 

Aardbeienbrug weer compleet! noodzakelijk was. Vorig jaar 
november, toen de de�nitieve 
stangen opgehangen zouden 
worden, ging het mis. Bij het 
losmaken van de val (het horizontale 
deel boven de hamei) schoot deze 
los van de opbouw waardoor de 
brug met de ‘handen in de lucht’ 
kwam te staan. Na inspectie werd 
besloten om de brug niet ter plaatse 
aan te pakken, maar te gaan repa-
reren in de werkplaats van aannemer 
Van Steenweek. In januari is de 
bovenbouw verwijderd. Hierbij gaf 
de aannemer te kennen eind maart 
de bovenbouw terug te kunnen 
plaatsen. En dit is gelukt, op de 
laatste dag van de maand maart. 
De nachtelijke klus is prima voltooid.  
Hopelijk kan nu lang(er) genoten 
worden van deze replica blikvanger 
op de Uiterweg!
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - Het heeft even geduurd, 
maar in de nacht (van woensdag 31 
maart op donderdag 1 april) is de 
bovenbouw teruggeplaatst op de 
Aardbeienbrug op de Uiterweg. De 

bovenbouw was beschadigd geraakt 
tijdens de laatste, afrondende werk-
zaamheden. Bovendien was de brug 
geraakt door een vrachtwagen waar-
voor ook reparatie aan het houtwerk 
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal  1. werkplaats van een kunstenaar; 7. hoge vrou-
wenzangstem; 12. op grote afstand; 13. Islamitische voedsel-
voorschriften; 14. Oost-Europeaan; 15. technische school (afk.);
17. rij wachtende voertuigen; 19. melkklier; 21. meisjesnaam;
22. plechtige belofte; 24. heilige taal der Boeddhisten; 27. stapel
(hoop); 28. kist voor flessen; 30. klap; 31. sterk ijzerhoudende
grondsoort; 32. wijnsoort; 33. kloosterzuster; 35. rivier in West-
Afrika; 37. deel van het gelaat; 38. huid om de nek; 41. deel van
hals; 42. uitgelekte karnemelk; 44. geestdrift; 46. natie (staat);
47. cafébediende; 48. dier dat van aas leeft; 49. telwoord; 50.
geweidragend dier; 52. boomsoort; 54. wereldtaal; 56. dieren-
mond; 58. met de zeis afsnijden; 61. grote bijl; 62. gezicht (Bar-
goens); 64. plaaggeest; 65. waarschijnlijkheid; 67. vlaktemaat;
68. Regionaal Opleidingscentrum (afk.); 70. zetmeelproduct
(merg van de palm); 72. lokspijs; 73. Nederlandse provincie; 76.
gevangenis; 77. internationaal autokenteken Denemarken; 78.
eetlust; 79. teug; 81. lengtemaat (afk.); 82. wiel; 83. man van
adel; 84. schuw dier; 86. Europeaan; 87. van de inhoud ont-
doen.

Verticaal  1. oud volk in Mexico; 2. eerstvolgende (afk.); 3.
moed (durf); 4. regenboogvlies; 5. plaats in Utrecht; 6. oogop-
slag; 7. deel van een bruidsjapon; 8. plezier; 9. voormalig tv-pro-
gramma van Jan Lenferink; 10. spil; 11. zonder oponthoud; 16.
Sociaal Economische Raad (afk.); 18. jong dier; 20. Europeaan;
21. bloeiwijze; 23. blijk van erkentelijkheid; 25. insect; 26.
kraaiachtige vogel; 27. deel van mond; 29. sprookjesfiguur; 32.
boterhamsmeersel; 34. troefkaart; 36. beter (hersteld); 37. vaat-
werk met tuit; 39. houtsoort; 40. schoeisel; 42. vrouwenverblijf;
43. grootste uilensoort; 45. vochtig; 46. koeienmaag; 51. meis-
jesnaam; 53. snel soort; 54. afdeling van een oorlogsvloot; 55.
zwemvogel; 56. agrariër; 57. boomvrucht; 59. land in Azië; 60.
Viking; 62. een leerrede houden; 63. plaatkieuwig weekdier; 66.
binnenvaartuig; 67. wees gegroet (Lat.); 69. gevangenverblijf;
71. de schepper; 73. regelmaat; 74. bevroren neerslag; 75.
Engelse titel; 78. getemd (mak); 80. steen; 82. muzieknoot; 85.
landbouwwerktuig.

De prijs die te winnen is 
met deze puzzel wordt 

u aangeboden door
Drogisterij v.d. Zwaard,

Zijdstraat 16-18 Aalsmeer.
Lekker puzzelen voor een

LUXE GOODIEBOX 

Mail de oplossing voor 
dinsdag 13 april 2021 

16.00 uur naar:
puzzelaalsmeer@meerbode.nl

voorzien van uw naam, 
telefoonnummer en e-mailadres.

De winnaar ontvangt bericht via 
de e-mail en kan de gewonnen 

goodiebox afhalen bij 
Drogisterij van der Zwaard, 

onder vermelding van 
zijn of haar naam.

Zijdstraat 16-18 Aalsmeer
Tel. (0297) 324207

Aalsmeer - “Wat een verrassing!” 
“Nou ja, ik heb nog nooit iets 
gewonnen, wat leuk” en: “Hartelijk 
dank, we gaan er van genieten.” 

Enkele uitspraken van gelukkige 
winnaars over het winnen van het 
super Paasei. De Paaseieren zijn deze 
week door de Vereniging van Aals-

Super Paasei voor 10 inwoners 
van Bloemenzegelwinkeliers

Aalsmeer - Puzzel je graag? En is er 
iemand waarover je graag eens een 
interview zou willen lezen? Dan is dit 
je kans. Het digitale magazine Aals-
meer & Kudelstaart Thuis bestaat één 
jaar. En na de ansichtkaartenactie en 
het verspreiden van een papieren 
exemplaar aan 80-plussers, is het nu 
tijd voor een actie voor iedereen die 
over een mailadres beschikt. 

Meedoen is heel eenvoudig. Neem 
een gratis proefabonnement van vier 
weken en geef aan over welke 
(levende) dorpsgenoot jij graag een 
interview zou willen lezen. De meest 
originele inzending wint een Jan van 
Haasterenpuzzel van 1000 stukjes. Ga 
naar www.aenkthuis.nl en vul voor 
19 april het formulier in, daar staan 
ook de voorwaarden. De prijswinnaar 
krijgt persoonlijk bericht. 

Een digitaal magazine
A&K Thuis is het digitale magazine 
van en voor Aalsmeer en Kudelstaart. 
Twee keer per maand krijgt u een 
magazine boordevol met verhalen 
van dorpsgenoten. Kunstenaars, 
sporters, muzikanten maar ook heel 
persoonlijke interviews. Dat is precies 
waar het om gaat. De verhalen achter 
de mens. 

Meer herkenning van elkaar. Hoe 
leuk is het niet om op straat mensen 
tegen te komen waar je over gelezen 
hebt, een gesprekje is dan zo 
aangeknoopt. 

Het verhaal achter de mens 
In de editie van deze week een 
persoonlijk interview met Yo Meijer, 
zangeres en logopediste. Zij vertelt 
over haar muziek en het reizen. 
Arjen de Landgraaf vertelt over zijn 
plannen voor het Aalsmeerse 
Museum en doet een oproep. Vaste 
columnisten vertellen over hun bele-
venissen die zo uit het leven zijn 
gegrepen. Vast heel herkenbaar op 
veel fronten. 
Alaa Khalil vertelt hoe trots hij is op 
Nederland en Esther Verkerk heeft de 
eerste particuliere buurtboekenkast 
in Aalsmeer Oost. 

Kanjer
De kanjer van deze keer is toch wel 
de jonge Roselieve van Lith (10). Zij 
vindt dat haren zo belangrijk zijn 
voor álle meisjes dat ze daarvoor 
maar liefst vier acties heeft opgezet. 
Ook lezen? Vraag snel het proefabon-
nement aan (www.aenkthuis.nl) en 
maak kans op de Jan van 
Haasterenpuzzel. 

Eénjarig jubileum A&K Thuis: 
Win Jan van Haasteren puzzel

meerse Bloemenzegelwinkeliers 
thuisbezorgd bij tien trouwe spaar-
ders van de bloemenzegels. 
Juist in coronatijd wil de vereniging 
zo waardering laten blijken voor het 
feit dat deze mensen bij lokale 
ondernemers hebben gekocht. Op 
deze manier wordt de middenstand 
in Aalsmeer gesteund en daar is ook 
de vereniging dankbaar voor. “Blijf 
vooral de lokale ondernemers 
steunen, zodat we met elkaar deze 
periode doorkomen”, aldus de 
vereniging. Bloemenzegels sparen 
loont de moeite en kan cadeaus 
opleveren! Dus, vraag om Bloemen-
zegels, u heeft er recht op. Uit de 
stapel ingeleverde spaarkaarten zijn 
tien winnaars getrokken. Getrak-
teerd op een Paasei zijn: A. Borgman, 
L. Baarsen, A. Delsink, B. Tuinman, 
S.M.J. Heijsteeg, G. Ezink, K.A. Berg-
hoef, G.A. Swijnenburg, J. Boom-
houwer en I. Waaijman, allen uit 
Aalsmeer.

Mijdrecht - Slimness (gewichtscon-
sult en bewegingscoach) organiseert 
op zaterdag 10 april tussen 9.00 en 
14.00 uur weer een open dag. 
Afvallen bij Slimness gebeurt verant-
woord en is geen straf! Wees positief 
en denk eens aan het enorme 
aanbod van gezonde producten die 
nu nog niet bij jou in de koelkast of 
de voorraadkast liggen. Je kunt 
gewicht verliezen zonder honger te 
leiden en ondertussen lekker, nieuw 
eten ontdekken. Zo wordt het 
gemakkelijker om de kilo’s blijvend 
kwijt te raken.

Maatregelen
Slimness heeft de nodige corona-
maatregelen getroffen. Zo is het 
dragen van een mondkapje verplicht, 
hangt er een groot spatscherm en 
hoeft de cliënt niets aan te raken, de 
deur wordt bij binnenkomst 

geopend en weer gesloten en het 
meubilair wordt na elke cliënt zorg-
vuldig schoongemaakt. Ook is er 
speciaal op de open dag een gast-
vrouw aanwezig die zorgt dat het 
bezoek juist gedoseerd wordt. Wil jij 
voor de zomer nog wat kilo’s 
verliezen? Meld je dan aan bij Slim-
ness, dé ervaringsdeskundige op het 
gebied van afvallen en bewegen. 

Groepscursus
Slimness start 14 april een tien-
weekse cursus met nuttige infor-
matie om effectief en efficiënt af te 
vallen. Deze cursus kan zowel indivi-
dueel, samen als in groepsverband 
gevolgd worden en wordt door 
meerdere zorgverzekeraars vergoed. 
De groepscursus zal eerst via Zoom 
(digitaal) plaatsvinden, totdat het 
weer mogelijk is om in de praktijk 
groepen te ontvangen. Wie zich nu 

Slimness organiseert open dag

meteen wil opgeven voor de cursus 
afvallen in groepsverband of meer 
informatie wil, kan de website slim-
ness.nl bezoeken. Wil je zeker zijn 
van een plekje? Wacht dan niet te 
lang, want vol is vol. Slimness is 
gevestigd aan Bozenhoven 19a in 
Mijdrecht en is telefonisch bereikbaar 
via 06-10903050 en per mail via 
info@slimness.nl 
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Rijsenhout - Van 2 tot en met 9 april 
organiseert Meerlanden de Week van 
de Moestuin. Na het overweldigend 
aantal aanvragen van buurtmoes-
tuinen, volkstuincomplexen, pluk- en 
schooltuinen is besloten om een 
week lang op bijna 100 adressen in 
de regio gratis 200.000 kilo Meer-
Compost rond te brengen. Deze 
natuurlijke bodemverbeteraar maakt 
het afval- en grondstoffenbedrijf zelf 
in de Groene Energiefabriek van 
organisch keuken- en tuinafval (GFT 
en Etensresten) dat bij huishoudens 
en bedrijven in de regio wordt inge-
zameld. MeerCompost voedt de 
bodem van tuinen met nieuwe 
energie en zo is de cirkel rond: van 
organisch afval weer naar voedsel.

Ruim 3x zoveel aanvragen
Moestuinders die in aanmerking 
wilden komen, konden zich 
aanmelden via een speciaal e-mail-
adres. Oorspronkelijk zouden maxi-
maal 30 initiatieven in aanmerking 
komen voor de gratis MeerCompost. 
De belangstelling bleek echter vele 
malen groter. Meerlanden besloot 
daarop aan álle verzoeken van collec-
tieve initiatieven te voldoen. Vanaf 2 
april rijden de vrachtwagens met 
MeerCompost een week lang naar 
bijna 100 tuinlocaties in de hele 
regio.

Zelf groenten verbouwen
“Moestuinieren is de laatste jaren 
steeds populairder. Sinds de corona-

Wegens groot succes: Week van 
de Moestuin bij Meerlanden

Door Janna van Zon

Aalsmeer - De schilderijen van Jan 
Steen zijn een mooie metafoor voor 
de hormoonwereld van de mens. Als 
kijker is het aanschouwen van deze 
rommelige zeventiende eeuwse tafe-
relen best aardig en vermakelijk, 
maar voor het hedendaagse welzijn 
van de mens is het toch een stuk 
comfortabeler en gezonder, om wat 
zorgvuldiger om te gaan met  
lichaam en geest. De mens wordt er 
echt een stuk gelukkiger van. Maar 
hoe doorgrond je nu deze interes-
sante, wonderlijke en grillige 
hormoonwereld?  Wel, daarvoor heb 
je Saskia Krippendorf: hormoon-
factor trainer, orthomoleculair advi-
seur en leefstijl-coach gespeciali-
seerd op gewicht. Daarnaast gaat 
Saskia zich op korte termijn 
toeleggen op eetstoornissen. 

Kleine stappen 
Iedereen kent die buien van ‘emotie 
eten’ wel. Op zich helemaal niet zo 
erg voor een keer, maar het moet 
geen eigen leven gaan leiden. De 
obsessie ontstaat als je van jezelf 
niets mag; niet meer drinken, roken 
en geen fastfood. Maar er is - 
gelukkig - ook een middenweg. Wat 
Saskia doet is mensen helpen bij het 
bewustwording proces. 

“Tijdens onze gesprekken in mijn 
praktijk merkte ik dat emotie, eten, 
drinken heel dicht bij elkaar staan. 
Daarom ben ik mij steeds meer gaan 
toeleggen op dit vraagstuk. Want 
waar het uiteindelijk op neer komt is 
de vraag die centraal staat; waarom 
zit je niet lekker in je vel, waar komt 
die eet-drang vandaan, wat is daar 
de reden van?  Met de antwoorden 
en gegevens die daaruit komen, 
kunnen er doelen worden gesteld. 
Veel mensen willen iets op korte 
termijn, maar dat is geen realistisch 
verlangen. Het gaat om de mind-set, 
om het krijgen van een inzicht waar 
je levenslang profijt van kan hebben. 
Ik kan hiervoor de tools aanreiken. Ik 
leer de mensen hoe zij op zelfonder-
zoek kunnen gaan. Ieder mens is 
uniek evenals iedere situatie, het 
gezin het werk, het speelt allemaal 
een rol. Ik geef altijd de raad mee; 
neem er de tijd voor; het gaat om de 
kleine stappen die zorgen voor grote 
veranderingen. Je moet het niet voor 

Saskia Krippendorf: “Ik vind 
Zaai zo een mooi initiatief”

BOB IN DE BOVENLANDEN

Aalsmeer - Het begon op 23 november 2017. Mijn eerste verhaal over de 
bovenlanden van Aalsmeer was geschreven. Op uitnodiging van Stich-
ting De Bovenlanden kreeg ik de kans om verhalen te vertellen over het 
Westeinderplassengebied. Het schrijven over dit ‘juweel’ van Aalsmeer 
leek mij leuk en interessant. Ik dacht in één jaar alle weersomstandig-
heden, de flora, fauna en het plezier van watersporters te kunnen 
verbeelden en het werk van de stichting toe te lichten. Maar nee, na 
inmiddels vijftig groene verhalen, schrijf ik mij vrolijk de vierde lente in, 
nieuwsgierig naar wat dit nieuwe jaargetijde zal brengen. 

De lente van 2021
De natuur verveelt nooit! Ieder jaar is uniek, ieder seizoen heeft nieuwe 
verrassingen en uitdagingen. Zo ook deze lente. Koeten, futen, eenden, 
ganzen, zwanen en waterkippen maken hun paringsdans alsof het de 
eerste keer is. Het nest dat zij gaan bouwen zal weer bijzonder zijn.
Eiken, berken, populieren, elzen en iepen, laten hun schoonheid zien in 
groei en bloei. Boten komen, glimmend gepoetst, uit de winterstalling. 
Op de jachthavens is het een drukte van belang. Iedereen is vrolijk en 
opgewonden, ze gaan immers hun eerste boottochtje van dit jaar maken. 
Winterkleding maakt plaats voor luchtige lente-outfits en de zon doet 
haar best om de witte huid al wat kleur te geven. Op de recreatie-
eilanden wordt hard gewerkt. Hele gezinnen zijn aan het snoeien, 
wroeten in de aarde, soppen de tuinmeubelen, zodat alles er spic en span 
uit ziet. Een nieuwe lente begint.

Voorjaarsontdekkingsreis
Onze sloep ligt te wachten op de eerste voorjaarstocht. De water- en 
dieseltank zijn gevuld en een volle gasfles is aangeschaft, zodat er een 
lekker kopje koffie of thee kan worden gezet. Ik heb zoals ieder jaar 
hamam-doeken en kussens gekocht om de nieuwe lente te verwelkomen. 
De kabelaring en het teakhouten dek zijn om door een ringetje te halen. 
Een nieuwe rood-wit-blauwe en de rood-groen-zwarte vlag wapperen op 
de boot in de frisse wind. De spiegelend donkerblauwe romp van de 
sloep, met de naam en plaats in gouden letters, zorgt voor de finishing 
touch. Het is vroeg in de morgen. Een waterig zonnetje laat de Poel glin-
steren. Ik start de motor en vaar het wijde water op. Een blauwe lucht met 
schapenwolkjes en gekwetter van vogels geven mij een rijk gevoel. Langs 
de oevers aan de overkant zijn watervogels druk bezig hun kraamkamers 
te bouwen. Ik raak geïnspireerd door alle nieuwe voorjaarsindrukken. Op 
het kladblok in mijn hoofd verschijnen krabbels, kreten en aanteke-
ningen. Genoeg voor een ontdekkingsreis in héél véél tinten groen…
Reageren? bob@bovenlanden.nl   

 

Vijftig tinten groen

crisis heeft dit helemaal een vlucht 
genomen. Wat is ook mooier dan 
samen met je buurt, gezin of klasge-
noten je eigen groenten en fruit te 
telen en op te eten? Zo pluk je letter-
lijk de vruchten van het scheiden van 
GFT en Etensresten”, aldus Angeline 
Kierkels, algemeen directeur van 
Meerlanden. 
De jaarlijkse Landelijke Compostdag, 
waarop medewerkers van Meer-
landen doorgaans in vijftien 
gemeenten ruim 50.000 zakken 
gratis MeerCompost uitdelen, werd 
ook in 2021 geannuleerd. Deson-
danks is de vraag naar natuurlijke 
compost uit organisch keuken- en 
tuinafval en etensresten onder moes-
tuinders groot. Daarom bedacht 
Meerlanden dit corona-proof evene-
ment en zette deze uit in en met de 
gemeenten waarvoor ze het GFTe 
verwerkt.

Organisch afval weer voedsel
Door de MeerCompost uit te delen 
sluit Meerlanden samen met bewo-
ners en gemeenten de lokale voed-
selketen; van organisch afval 
opnieuw naar voedsel. Van GFT 
wordt compost gemaakt. Door de 
bodem hiermee te verrijken stimu-
leert het de groei van groente en 
fruit op een milieuvriendelijke 
manier. Na het eten van de gewassen 
kunnen schillen, loof en klokhuizen 
in de GFT-afvalcontainer zodat er 
weer compost van gemaakt kan 
worden. Dit gebeurt in de Groene 
Energiefabriek van Meerlanden door 
een combinatie van vergisting en 
compostering. Het eindproduct 
MeerCompost is een gecertificeerd 
product (Keurcompost), vrij van 
onkruidzaden en ziektekiemen en 
geschikt als natuurlijke bodemverbe-
teraar voor de moestuin.

mij doen, maar voor jezelf. Gun jezelf 
dit cadeau! Als je je bewust bent van 
jouw eigen gedrag dan mag en kan 
je in principe alles eten! Ik geef geen 
vaste menu’s of schema’s. Ik hanteer 
het 80 -20 procent principe.” De resul-
taten die Saskia binnen haar praktijk 
ziet, bevestigen de juistheid van haar 
stelling.’

Van prestatie naar proces
Saskia Krippendorf praat met veel 
passie over haar vak. Zij ziet de 
gunstige resultaten, mensen weer 
blij worden en actiever bezig zijn, 
‘gewoon’ weer meer zin in het leven 
hebben. Haar ervaringen zijn te lezen 
op haar website of deelt zij via social 
media en you-tube. 
“Je moet jezelf als zelfstandige goed 
profileren. Het gaat om wie ik ben, 
wat ik heb te vertellen en dat is; 
mensen leren dat prestatie een 
proces wordt dat hoort bij hun leven.”

Zakelijk en persoonlijk
Saskia volgt Zaai al een aantal jaren. 
“Ik vind het zo een mooi initiatief. Ik 
droomde er van ooit ook eens voor 
mijzelf te beginnen. Inmiddels ben ik 
een zelfstandige ondernemer 
geworden waardoor ik mee kon 
doen aan Zaai. Alles wat ik de afge-
lopen tijd als Zaailing heb geleerd - 
ondanks deze Corona periode - heeft 
gezorgd voor zowel zakelijke als 
persoonlijke inzichten.” 

Voor meer informatie over Zaai kan 
contact opgenomen worden met 
Kirsten Verhoef (project-organisator), 
telefonisch via 0297-366182 of per 
mail via kirsten@syltsupport.nl 

Aalsmeer – Zondag 4 april 
omstreeks kwart over tien in de 
avond is de brandweer uitgerukt 
voor een brand in de Snoekbaars-
straat in Nieuw-Oosteinde. Er was 
brand ontstaan in de schoorsteen 
van een woning. 

De brandweerkorpsen van Amstel-
veen en Aalsmeer waren snel ter 
plaatse en heeft het vuur gedoofd. Er 
is gelukkig niemand gewond 
geraakt. De woning heeft lichte rook- 
en waterschade. 
Foto: VTF

Schoorsteenbrand snel geblust
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Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 3 
april is de coronasneltest in Aalsmeer 
(de 15e locatie van Coronasneltest-
nederland.nl) geopend op de Oost-
einderweg 247, aan de voorkant van 
The Beach. Coronasneltest in Aals-
meer biedt de mogelijkheid om Anti-
geen Sneltesten af te nemen (waarbij 
men binnen 20 minuten de uitslag 
ontvangt), PCR testen af te nemen 
(waarbij men bij een negatieve 
uitslag een reiscertificaat ontvangt in 
vier verschillende talen) en sinds 
deze maand is daar het initiatief 
Laatjepersoneelgratistesten.nl aan 
toegevoegd!

Gratis en snel
Laatjepersoneelgratistesten.nl is een 
initiatief van de ARBO (arbodienst) in 
samenwerking met bedrijfsarts 
Koopmans én Coronasneltestneder-
land.nl. De ARBO maakt testen op het 
werk op een verantwoorde en veilige 
manier mogelijk. Dankzij subsidie 
van de overheid kan Laatjeperso-
neelgratistesten.nl dit gratis 
aanbieden aan alle werkgevers.

Goedgekeurd
Bedrijfsarts Koopmans biedt Laatje-
personeelgratistesten.nl de gecertifi-
ceerde Healgen sneltest aan, 
waarmee binnen 20 minuten bekend 
is of er sprake is van een besmetting 
met Covid-19. Bij een negatieve 
testuitslag kunnen werknemers 
direct weer aan het werk! Deze test is 
goedgekeurd door het RIVM en de 
Nederlandse overheid. Het feit dat 
bedrijfsarts Koopmans of ARBO niet 
de eigen bedrijfsarts of arbodienst is 
van de werkgever is geen probleem.

Via de website kunnen werkgevers 
eenvoudig een unieke code voor hun 
bedrijf aanvragen waarmee de 
medewerker(s) gemakkelijk een 
coronatest (antigeen) kunnen 
inplannen op één van de vijftien 
locaties van Coronasneltest Neder-
land naar keuze én vanaf 50 testen 
per dag is testen op locatie ook 
mogelijk. Wanneer medewerkers in 
aanraking zijn geweest met een 
besmet persoon binnen de organi-
satie kan de werkgever alle mede-
werkers gratis laten testen om 
verspreiding binnen de organisatie 
te voorkomen.

Preventief testen 
Niet alleen het testen bij symptomen 
of een melding uit de CoronaMelder 
app helpt bij het creëren van een 
veilige werkomgeving. Ook het struc-
tureel testen van medewerkers 
(wanneer zij geen symptomen 
hebben) draagt bij om een veilige 
omgeving te waarborgen. De over-
heid heeft nu ook een aanvullende 
subsidie beschikbaar gesteld om 
werkgevers de mogelijkheid te 
bieden om hun medewerkers nu ook 
preventief te laten testen. Het minis-
terie van VWS geeft werkgevers die 
preventief willen testen tevens het 
advies dit twee keer per week te 
doen. 
Via Laatjepersoneelgratistesten.nl 
kunnen werkgevers geheel kosteloos 
één of meerdere vaste testmo-
menten per week bij hun bedrijf 
inplannen. Kijk voor meer informatie 
op: www.laatjepersoneelgratistesten.
nl of stuur een mail naar: info@laatje-
personeelgratistesten.nl

Coronasneltest Centrum in 
The Beach geopend

DE SCHIJNWERPER OP...

Door Truus Oudendijk

Kudelstaart - Ze kunnen niet wachten tot ‘Die 2’ eindelijk 
volop open mag. ‘Die 2’ staat voor Esther Raadschelders en 
Diana Braam, die samen een koffiecorner en beeldschone 
cadeauwinkel in Kudelstaart zijn gestart, vol met leuke 
hebbedingen. Van Die 2, staat deze week Diana Braam in 
de Schijnwerper. 

Haar zwager André is benieuwd hoe het haar vergaat in deze 
barre tijden? 
“Juist ten tijde van corona is het idee om deze winkel te 
beginnen ontstaan. Tijdens de eerste lockdown was het 
prachtig weer en samen met mijn man maakte ik een fiets-
tochtje door de omgeving en hadden we best trek in een 
ijsje.  ‘Hoe leuk zou het niet zijn als er hier in Kudelstaart 
een ijssalon was’, zeiden we tegen elkaar. Mijn vriendin 
Esther, die bij de Regiobank werkte, wist dat dit pand vrij 
zou komen en had plannen om hier een eigen zaakje te 
beginnen. Wil je meedoen? vroeg ze aan me. Ja, natuurlijk 
wilde ik meedoen.” 

Maar een ijssalon is het niet geworden?
“Nee, daar hebben we het wel over gehad, maar we 
bedachten al snel, dat zoiets in de zomer wel leuk is, maar 
in de winter veel minder publiek trekt. 
Toen is het idee ontstaan om een koffiecorner annex 
cadeauwinkel te beginnen. We zagen vaak mensen in 
Kudelstaart op het pleintje op een bankje zitten en het 
leek ons erg leuk als ze bij ons een kopje koffie konden 
drinken met een taartje van Ons Tweede Thuis erbij. Helaas 
is dat tot nu toe nog niet gelukt; de koffiecorner is nog niet 
open geweest. Toen we er aan begonnen zei mijn man: ‘Als 
jullie dit willen moet je voor de feestdagen open zijn’. In 
een sneltreinvaart hebben we alles opgeknapt en is het 
gelukt; op 5 november vorig jaar openden wij onze winkel. 
Half december kwam de lockdown. Tijdens de verbouwing 
hadden we met van alles rekening gehouden, maar nooit 
verwacht dat we dicht zouden moeten.”

Het is heel sfeervol, wie heeft de inrichting bedacht? 
“We hebben een interieurarchitect in de arm genomen en 
onze ideeën geuit. Zij heeft daar vorm aangegeven, de 
kleuren uitgezocht en voorstellen gedaan voor de verdere 
inrichting. Wij zijn heel blij met het resultaat.” 

Waar kopen jullie je spullen in?
“We gaan veel naar Tica, de groothandel in Aalsmeer, want 
we willen graag een wisselend assortiment. Binnen Tica 
zijn weer kleinere verkooppunten gevestigd waar je arti-
kelen per stuk kunt kopen. 
Ook nemen we veel spullen af bij een groothandel in Lisse, 
daar hebben we vorige week al inkopen gedaan voor 
Kerstmis. Om inspiratie op te doen, zoekt Esther veel op 
sociale media; Instagram en Pinterest.” 

Wat is jullie doelgroep?
“Die is heel breed. Ze komen hier in de leeftijd van twintig 
tot tachtig. Om iets voor hun moeder te halen of oma’s 
voor hun kleinkinderen. Vooral ouderen kunnen niet 
wachten tot ze hier een kopje koffie kunnen komen 
drinken. We hebben nu wel ‘coffee to go’, maar dan 
moeten ze dat hier buiten op het bankje opdrinken en 
daar is het niet altijd weer voor.”  

Waarom heb je deze keuze gemaakt? Wat deed je hiervoor?
“Ik was huismoeder, maar vroeger heb ik bij AH gewerkt, 
bij Jos Alders. Ik heb ook nog een periode een kantoor-
baan gehad. Daarna ben ik een hele tijd thuis gebleven 
voor de kinderen. We hebben drie zoons in de leeftijd van 
11 tot 15 jaar en daar wilde ik graag van genieten. 
Gelukkig kon dat.” 

Is het nu te combineren met je gezin?
“Dat is wel even wennen. Van altijd thuis zijn, naar veel 
weg betekent toch wel een omslag, er moet veel meer 
geregeld worden. Als er iets met de kinderen is kan ik niet 
zomaar weg. 
Mijn man is flexibel in zijn werk, dus als het echt nodig is 
kan hij er voor de kinderen zijn. En verder zijn er natuurlijk 
de opa’s en oma’s, waar we op kunnen rekenen. Wat 
zouden we zijn zonder opa’s en oma’s?” 

Hoe hebben Esther en jij de taken verdeeld?
“In principe zijn we er allebei van dinsdag tot en met 
zaterdag. In het begin was het een gekkenhuis, zo druk. 
Nu moeten we even afwachten hoe het gaat lopen als we 
weer open mogen. De bedoeling is dat we straks allebei 
een dag in de week vrij zijn. En verder doen we alles 
samen.”

Nog even de slotvraag: wat betekent Aalsmeer voor je? 
“Ik ben geboren en getogen in Kudelstaart en dat dorpse, 
dat ons kent ons, vind ik heel fijn. Dat wordt natuurlijk wel 
minder, want Kudelstaart breidt steeds meer uit, maar hoe 
heerlijk is het hier niet? Zo vlak bij het water. Kinderen 
kunnen lekker met een bootje gaan varen als ze daar zin in 
hebben. 
We hebben bewust gekozen voor een leuke wijk in Kudel-
staart, zodat er voor de jongens altijd vriendjes in de buurt 
zijn. Ik zou er niet aan moeten denken om in een grote 
stad te wonen.” 

Op wie wil jij volgende week de schijnwerper richten?
Op Margriet Zethof, zij zet zich al jaren in als vrijwilliger op 
allerlei fronten en ik ben benieuwd wat haar motiveert. 

Diana Braam: “Dat ons kent ons 
in Kudelstaart vind ik heel fijn”

duurzaamheidsfonds dat de provincie 
afgelopen jaar in het leven heeft 
geroepen.” Gemeenten, parkmanage-
mentorganisaties en samenwerkings-
verbanden van tenminste drie onder-
nemers kunnen een subsidieaanvraag 
indienen voor onder andere LED-
verlichting, zonnecollectoren, warmte- 
en koudeopslag (WKO), dakisolatie en 
HR isolatieglas.

Herstelfonds
De provincie Noord-Holland stelt 100 
miljoen euro beschikbaar om de econo-
mische en maatschappelijke effecten 
van de uitbraak van corona te 
verzachten. Het economisch herstel- en 

duurzaamheidsfonds wordt de 
komende jaren ingezet voor minder 
CO2-uitstoot in de gebouwde omge-
ving, steun aan de culturele en maat-
schappelijke sector en voor meer en 
goed geschoold personeel voor de 
technische sector. Geschat wordt 
(Bureau BCI) dat ongeveer 60% van het 
totale energieverbruik in de economie 
plaatsvindt op bedrijventerreinen. 
Verduurzamen door energiebespa-
rende aanpassingen en verduurzaming 
van de opwek en het gebruik van 
energie kan daarom een substantiële 
vermindering van de CO2-uitstoot 
opleveren. De provincie zet daarom een 
deel van het herstelfonds in voor duur-

zaamheidsmaatregelen op 
bedrijventerreinen.

Subsidie aanvragen
Meer informatie over de Uitvoeringsre-
geling subsidie HIRB+ duurzaamheid 
Noord-Holland 2021 staat in het subsi-
dieloket op www.noord-holland.nl. 
Aanvragen van een subsidie kan tot 
eind december 2021. Verduurzaming is 
in het economisch beleid van de 
provincie al een aandachtspunt en 
subsidiëring daarvan is in huidige rege-
lingen al mogelijk, mits in het kader van 
een algemene herstructurering van een 
bedrijventerrein. Meer informatie op 
www.noord-holland.nl

2,5 Miljoen voor minder CO2-
uitstoot bedrijventerreinen
Regio - De provincie Noord Holland 
stelt 2,5 miljoen euro subsidie beschik-
baar voor duurzame energiemaatre-
gelen op bedrijventerreinen. 
Gemeenten en ondernemers kunnen 
de subsidie besteden aan onder andere 
zonnecollectoren en dakisolatie. De 
provincie wil er met deze regeling voor 
zorgen dat de CO2-uitstoot op bedrij-
venterreinen substantieel afneemt. 
Gedeputeerde Ilse Zaal: “Ondernemers 
zijn zich steeds meer bewust van het 
belang van duurzaamheidsmaatre-

gelen en de economische voordelen 
ervan. De coronacrisis heeft de 
aandacht hiervoor naar de achtergrond 
gedrukt. De provincie wil de verduurza-
ming op gang houden en bedrijven 
aansporen én ondersteunen zodat zij 
toch besparende maatregelen gaan 
treffen en op een duurzame manier 
energie gaan opwekken. Door dit te 
doen valt de nodige winst te behalen 
als het gaat om CO2-uitstoot op de 
bedrijventerreinen. De 2,5 miljoen euro 
komt uit het economisch herstel- en 



Watertoren: 
trots van 
Aalsmeer!
De watertoren is de trots 
van Aalsmeer, de toren 
met het koperen dak is 
waarschijnlijk het meest 
gefotografeerde 
monument in de 
gemeente. 

De watertoren is een 
rijksmonument en 
gebouwd in 1928 in 
opdracht van het 
Provinciaal 
Waterleidingbedrijf Noord-
Holland om inwoners van 
Aalsmeer en omstreken te 
voorzien van drinkwater. Nu 
al vele jaren is de gemeente 
eigenaar van de 51 meter 
hoge toren in art déco stijl. 
Ontwerper is ingenieur 
Hendrik Sangster, die tussen 
1923 en 1945 twintig 
Nederlandse watertorens 
ontwierp. De watertoren 
van Aalsmeer wordt gezien 
als één van de mooiste van 
Nederland. Zodra het kan 
en mag (corona getemd) is 
het mogelijk om in de 
watertoren te trouwen, te 
exposeren, te vergaderen of 
een feestje te vieren. Ook 
rondleidingen door dit 
unieke gebouw aan de 
oever van de 
Westeinderplassen gaan 
dan weer verzorgd worden. 
En als de watertoren weer 
open is, dan zeker naar 
boven gaan en genieten 
van het unieke uitzicht. Het 
zijn ‘maar’ 214 traptreden...

Slechtvalkenpaar
Niet door corona, maar door 
‘hoog’ bezoek is het 
momenteel niet mogelijk 
om naar boven te gaan. Al 
een groot aantal jaren is de 
top van de toren het nest 
van het slechtvalkenpaar 
Youngster en Sidonia. Sinds 
maart wordt er weer volop 
gebroed op vier eieren. De 
geboorte van de kuuks zal 
rond de derde week van 
april zijn. Vorig jaar kreeg 
het stel drie dochters. 
Youngster en Sidonia 
krijgen geregeld bezoek 
van andere slechtvalken, 
maar die worden steevast 
weggejaagd door meestal 
de ‘vrouw des huizes’.

WATERSPORT EN RECREATIE

AALSMEER HEEFT WATERRECREATIE VEEL TE BIEDEN!

Westeinderplassen: Fantastisch 
watersport- en natuurgebied
De Westeinderplassen is het grootste 
en mooiste binnenwater in Noord-
Holland, zeer geschikt voor wedstrijd-
zeilers en met zijn vele eilandjes en 
doorvaartjes een gevareerd recreatie-
gebied. De Westeinder wordt wel een 
van de best bewaarde geheimen van 
de regio Amsterdam genoemd. Aals-
meer heeft zo’n 40 jachthavens en 
ruim 6.000 ligplaatsen voor boten. 
Met verschillende bootverhuurloca-
ties zijn er mogelijkheden genoeg om 

op en rond het water te genieten. 
Sinds een kleine tien jaar kunnen 
bezoekers met hun boot het centrum 
binnenvaren en aanleggen aan het 
Praamplein, achter de winkelstraat. 
Ook de (iets verder) in het centrum 
gelegen Kolenhaven bij Nieuwe Meer 
biedt mogelijkheid om de boot af te 
meren. Zowel bij het Praamplein als 
bij de Kolenhaven kunnen water en 
stroom afgenomen worden. Over-
nachten kan tegen betaling van 

Aalsmeer heeft een fantastisch watersport en natuurgebied binnen zijn 
grenzen: De Westeinderplassen, met de grote en de kleine Poel. 

liggeld. Voor kleine, minder diep 
liggende, boten is het ook mogelijk 
langs de steigers bij het Stokkeland af 
te meren. Uitstappen en deze groene 
parel in het centrum ontdekken is een 
aanrader. Er staan bankjes, picknickta-
fels en het Stokkeland is opgeluisterd 
met een groot aantal beelden. Bij een 
groot aantal jachthavens is het ook 
mogelijk om te overnachten. Op de 
havens zijn faciliteiten als water, 
stroom en douches en toiletten.

Boottochtjes
Een vaartocht door het groene eilan-

denrijk maken is echt een aanrader. 
Bij diverse jachthavens kunnen 
bootjes gehuurd worden en, zodra 
het weer mag en kan, is een tocht 
met de rondvaartboot maken 
(opstappunt bij de Historische Tuin) 
eigenlijk een must. Stap in, geniet 
van het plassengebied en onderweg 
vertelt de schipper van alles over de 
geschiedenis en de natuur van het 
waterrijke Aalsmeer. 

Recreëren en overnachten
De gemeente Aalsmeer heeft vier 
openbare eilanden in het Westeinder-
plassengebied, waar (gratis) bezoe-
kers mogen recreëren. Het Startei-
land, Kleine Poelakker, de Heerlijk-
heid en de Akkers van Ravestein zijn 
bedoeld voor dagrecreatie en er mag 
overnacht worden in de boot. In het 
hele plassengebied mag maximaal 48 
uur bij hetzelfde eiland aangelegd 
worden.

In februari zijn op het Stokkeland 
werkzaamheden gestart in het kader 
van de verbindingszone de Groene As. 
De Groene As is een ecologische- en 
recreatieve verbindingszone inde 
regio. Het verbindt de veenweidege-
bieden van Amstelland met die van 
Spaarnwoude. Aan de zuidkant loopt 
de Groene As door tot aan de Westein-
derplassen. De kop van het Stokkeland 
wordt ingericht met een grote ronde 
poel en een graspad. Voor de herin-
richting zijn enkele bomen gekapt en 
de elzen langs de rand ingekort om de 
ecologische natuuroever te maken. 
Ook is een aantal bosschages verwij-

derd. Er worden na de nieuwe inrich-
ting vier nieuwe bomen geplant. Door 
de aanleg van deze natuuroever 
worden natuurgebieden met elkaar 
verbonden en kunnen dieren en 
planten zich over verschillende natuur-
gebieden verspreiden. Naast een 
ecologische verbindingszone zal door 
de aanleg een gevarieerd groen beeld 
langs het water ontstaan. De eerste 
werkzaamheden zijn verricht. Voor nu 
is het zicht een ‘zwarte plak’, maar 
verdere natuurlijke inrichting volgt in 
mei en juni. De werkzaamheden zijn 
mogelijk gemaakt door subsidie van 
de provincie Noord-Holland.

Ecologische inrichting voor de 
kop van het Stokkeland
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VEDETTE JACHTBOUW 

JACHTWERF DE BOEIER
Het afgelopen jaar was de toename 
van het aantal boten op het water 
duidelijk te zien. In allerlei soorten en 
maten werd er volop genoten van de 
watersport. En natuurlijk was dat een 
duidelijk gevolg van de Covid 19 
pandemie. Er is immers niets veiliger 
dan te recreëren op het water in je 
eigen boot. En deze tendens zet 
voorlopig nog door. Dit ziet Vedette 
Jachtbouw ook aan het groot aantal 
schepen dat de werf in opdracht 
heeft, tot  voorjaar 2023 gaan ruim 
30 schepen de werf verlaten. Toch 
kan Vedette Jachtbouw nog steeds 
aan de vraag  voldoen, de productie 
is vergroot maar wel met behoud van 
kwaliteit. De populaire Vedette cabin 
Comfort Line zal in alle afmetingen 
gebouwd worden, er is opdracht 
voor een Navigator 35 en voor twee 
Vedette Cabin schepen. Én er zijn 
twee opdrachten voor een nieuw-
komer binnen de modellenlijn, de 
Vedette salon Comfort Line. 
Hoe druk het ook mag zijn op de 
werf, innoveren is nog steeds belang-
rijk! Bij Vedette Jachtbouw wordt 
geluisterd naar de wensen van 
klanten, maar nu was de jachtbouwer 
de vraag om een modern salonschip 
zelfs voor. 

Salonschip
Samen met de ontwerper van alle 
Vedette schepen, de heer Reinder 
Posthuma, zijn de criteria voor een 
goed varend, modern en rijk uitge-
rust salonschip bepaald. Het uitein-
delijke resultaat mag er zijn en heeft 
direct geresulteerd in de opdracht 
van een Vedette 11.30 salon Comfort 

Line en een Vedette 14.30 salon 
Comfort Line. De voorzijde van de 
modern gelijnde romp is voorzien 
van een sprayrail en de achterzijde 
van het onderwaterschip is breder en 
vlakker gemaakt. Hierdoor zijn de 
vaareigenschappen uitmuntend, het 
schip is zeer stabiel, koersvast, rela-
tief snel en zeer wendbaar. 

Compleet
De Vedette salon Comfort Line wordt 
zeer compleet aangeboden. Het 
schip is ‘semi custom built’, dat wil 
zeggen dat de klant veel inspraak 
heeft. Uiteraard kan de klant ten 
aanzien van de techniek, voortstu-
wing of interieur een andere mening 
hebben. Op basis van wensen en 
ideeën ontstaat een gepersonali-
seerd salon-pleziervaartuig. Het 
schip is uitermate geschikt om 
Europa mee in te trekken.
Deze Vedette salon Comfort Line is 
verkrijgbaar in de afmetingen 9.30, 
10.30, 11.30, 12.30 en 14.30 meter. 

Bouwt voortvarend in ter Aar
Het is druk op de werf van Vedette Jachtbouw in Ter Aar, op een rij liggen 
diverse Vedette Comfort Line schepen in verschillende afmetingen. Deze 
bevinden zich in hun afbouwfase en zullen binnenkort te water gaan en 
de werf verlaten. Maar de hal wordt direct weer gevuld, de volgende 
nieuwbouwschepen maken hun opwachting en daarna herhaalt zich dat 
steeds. Hardloper binnen Vedette Jachtbouw is de Vedette cabin Comfort 
Line, dit modern gelijnde schip met scherpe voorsteven en ruime kuip 
met stuurstand is erg populair en verkrijgbaar in verschillende 
afmetingen. 

Al meer dan 40 jaar winter- 
en zomerstalling

Met ongeveer 6500 vierkante meter 
winterstalling en een hijs capaciteit 
van 20 ton met mastenlift kan Jacht-
werf de Boeier heel wat aan.  Voor de 
zomermaanden beschikt de werf 
over een groot botenhuis en heeft 
diverse boxen en steigers. 
Jachtwerf de Boeier verricht hijs-, 
schilder- en timmerwerk. Daarnaast 
worden ook technische installaties, 
poetswerk, etc. verzorgd. Kortom: 
totaal onderhoud voor uw schip. 
Tijdens de winterstalling maakt het 
team van Jachtwerf de Boeier uw 
vaartuig weer volledig vaarklaar en 
wordt schip weer in top staat 
gebracht. In de meeste gevallen kunt 
u zelf ook lichte werkzaamheden aan 

uw schip uitvoeren tijdens de winter-
maanden. Zo garandeert de jacht-
werf dat uw boot bij de start van het 
vaarseizoen in topconditie is en u 
weer zorgeloos kunt varen!
Bij Jachtwerf de Boeier kunnen 
tijdens de zomermaanden ook boten 
het water uit en, mits het netjes 
gebeurd, mag u zelf aan uw boot 
werken. Ook kan de jachtwerf uw 
schip tijdens de zomermaanden 
behandelen. Wilt u een schip kopen 
of om andere reden een inspectie 
hijs laten uitvoeren? Dit is vaak op 
korte termijn mogelijk.  
Mail voor meer informatie naar: 
info@jachtwerfdeboeier.nl of bel met 
J. van Driel: 06-53979207.

Jachtwerf de Boeier is een jachtwerf met een rijke geschiedenis van meer 
dan 40 jaar in Aalsmeer en verzorgt zowel winter- als zomerstalling.

Vooralsnog geen 
invoering van 
doorvaartvignet in 
Amsterdam
Het verplichte 
doorvaartvignet dat de 
gemeente Amsterdam in 2021 
wil doorvoeren en 
oorspronkelijk per 1 april zou 
gelden, is uitgesteld naar de 
tweede helft van mei. 

Op de website van de gemeente 
staat vermeld dat er vanaf half 
mei meer informatie verschijnt 
over het aanschaffen van het 
doorvaartvignet. Het 
doorvaartvignet zal gelden voor 
de gehele stad inclusief de 
Staande Mastroute door de 
hoofdstad. De nieuwe bepaling 
vereist eveneens een 
vergoeding voor ieder 
pleziervaartuig dat aanmeert op 
het Amsterdamse binnenwater. 
Met de Nota Varen Deel 2 wil de 
gemeente Amsterdam de drukte 
en overlast beter monitoren. Het 
doorvaartvignet kost 20 euro en 
is circa drie jaar geldig (of zodra 
het vaartuig wordt vervangen).

Afmeren
Watersporters die met een door-
vaartvignet op het Amsterdamse 
binnenwater varen en besluiten 
dat ze ook willen afmeren, zullen 
(net als nu het geval is) het 
dagtarief moeten betalen. 
Afmeren in Amsterdams binnen-
water kost per vaartuig per dag 
30 euro.

Vignet aanschaffen
Het is op dit moment nog niet 
mogelijk een doorvaartvignet 
aan te schaffen. Houdt de 
websites van het Watersportver-
bond en de gemeente 
Amsterdam in de gaten voor 
berichtgeving over het moment 
dat dit wel mogelijk zal zijn.

Standpunt 
Watersportverbond
In 2013 is het doorvaartgeld juist 
afgeschaft omdat de kosten niet 
opwogen tegen de inkomsten. 
Het Watersportverbond vindt 
het dan ook vreemd dat de 
gemeente dit nu weer wil 
invoeren. In de zienswijze op de 
Nota Varen 2 heeft het Water-
sportverbond hier tegen 
geageerd. Het Watersportver-
bond vindt dat het vaarwater in 
Amsterdam vrij toegankelijk 
moet zijn voor iedereen.

Vedette 14.30 salon Comfort Line, een 

nieuw model van Vedette Jachtbouw.

Knelpunten wegnemen
Er liggen naar schatting 15.000 
sloepen in de Noord-Hollandse 
wateren. Daar komen de vele andere 
boten bij. Voor de komende jaren 
wordt een verdere toename in de 
pleziervaart verwacht.
Om de doorstroming en het vaarple-
zier te verbeteren, is het nodig knel-
punten in het fijnmazige Noord-
Hollandse waternetwerk weg te 
nemen. Gedacht kan worden aan het 
aanpassen van bruggen, sluizen of 
doorvaarbare duikers - halve buizen - 
die sloten met elkaar verbinden, maar 
die nu onvoldoende diepgang en/of 
breedte bieden. De provincie heeft de 
bestaande knelpunten in kaart 
gebracht. Cees Loggen, gedeputeerde 
Water: “Je hoefde de vorige zomer 

maar bij om het even welke waterweg 
te gaan staan om te zien dat Noord-
Hollanders massaal het water kozen 
om te verpozen. Als provincie facili-
teren we dat graag en op een verant-
woorde manier.”

Subsidie aanvragen
Publieke rechtspersonen en private 
partijen die geïdentificeerde knel-
punten willen wegnemen, kunnen bij 
de provincie subsidie aanvragen tot 
maximaal 80% van de direct gerela-
teerde kosten en een maximumbedrag 
van 400.000 euro. De aanvraagperiode 
loopt van 1 april tot 31 augustus 2021. 
Aanvragen kunnen worden ingediend 
op de subsidiepagina van de provincie. 
Geïnteresseerden kunnen hier ook de 
voorwaarden opvragen.

Subsidie voor doorstroming 
en verbetering pleziervaart

Ook op het water gelden regels!

Voor een optimaal gebruik van de waterwegen stelt de provincie dit jaar 
1,1 miljoen euro subsidie beschikbaar voor partijen die knelpunten willen 
wegnemen. De pleziervaart wordt populairder. Dat betekent meer 
verkeer op de Noord-Hollandse wateren. Vastgesteld is dat meer Noord-
Hollanders vorig jaar een sloep of motorboot kochten of huurden; onder-
zoek wijst erop dat er ook meer uren gevaren werd.

Het is daarom van belang dat 
mensen zich aan de regels houden 
en hun verantwoordelijkheid nemen. 
Op de Westeinderplassen geldt een 
maximumsnelheid van 12 kilometer 
per uur (buiten 50 meter van de 
oever), binnen 50 meter van de oever 
en in doorvaarten geldt een maxi-
mumsnelheid van 6 kilometer per 
uur. Op de Ringvaart is de grens 9 
kilometer per uur. Om onveilige situ-
aties te voorkomen, is snelvaren 
alleen toegestaan op de snelvaart-
baan voor speedboten. Deze baan is 
open van 1 april tot 1 oktober. Voor 
gebruik van de baan is een onthef-
fing vereist en er gelden strenge 
regels. Een ontheffing is aan te 
vragen bij de gemeente Aalsmeer. In 
de ontheffing staan diverse 
voowaarden waaraan schippers 
moeten voldoen, op hoge snelheid 
slepen van drijfmiddelen, zoals een 
opblaasbanaan, is bijvoorbeeld 
verboden. Voor het varen met snelle 
motorboten en waterscooters is een 
vaarbewijs vereist en er geldt een 
minimumleeftijd van 18 jaar. 
Jongeren tussen de 16 en 18 jaar 

mogen in een motorboot varen die 
niet harder dan 20 kilometer per uur 
kan. Kinderen tussen de 12 en 15 jaar 
mogen alleen in een boot varen, die 
niet harder dan 13 kilometer per uur 
kan. Aan de regels houden, is een 
aanrader. Snelheidsboetes kunnen 
oplopen tot meer dan 650 euro, op 
varen zonder vaarbewijs staat een 
boete van 550 euro, varen in een 
motorboot door iemand jonger dan 
18 jaar staat een bekeuring van 210 
euro en wie vaart op plaatsen waar 
het verboden is (bijvoorbeeld bij het 
Surfeiland) kan een ‘prent’ krijgen 
van 340 euro. Tot slot: Net als op de 
weg geldt een alcohol voor degenen 
die aan het roer staan. Alcoholpro-
millage vanaf 0,51promille leidt tot 
een dagvaarding. Helaas vinden op 
de Westeinderplassen met regelmaat 
ongelukken plaats, met name veroor-
zaakt door onverantwoord gedrag, 
zoals te hard varen, en met alcohol 
varen. Sinds vorig jaar is de handha-
ving op de Poel verdubbeld en ook 
dit jaar zet de gemeente met extra 
controles in op veilig varen voor en 
door iedereen!

Het is heerlijk varen en recreëren op de Westeinderplassen en steeds 
meer mensen ontdekken dit. Tijdens de mooie zomer vorig jaar was het 
behoorlijk druk op het water.
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Burgemeester en wethouders op 
bezoek bij Zeilfort Kudelstaart

In december 2020 heeft de gemeente-
raad het bestemmingsplan vastge-
steld. Hierdoor is er een �inke stap 
gezet in de ontwikkeling van het Fort 
Kudelstaart en kan het UNESCO Werel-
derfgoed nu, met behoud van de 
cultuurhistorische waarden, worden 
ontwikkeld tot Zeilfort met watersport, 

lokale horecavoorzieningen en een 
hotel met conferentiemogelijkheden. 
Het forteiland krijgt een openbaar en 
recreatief karakter dat zowel voor de 
recreatieve als voor de zakelijke 
bezoeker aantrekkelijk moet worden. 
Hierdoor is het economische draagvlak 
ook verzekerd. 

Dinsdag 30 maart bezocht het college van burgemeester en wethouders 
het Fort Kudelstaart. Zij werden door Martijn de Liefde ontvangen en 
bijgepraat over de plannen en de werkzaamheden op het Zeilfort.

Surfeiland XL 
in wording

Al vele jaren is het Surfeiland 
de ‘place to be’ voor liefheb-
bers van zon, strand en water. 
Vanaf het Surfeiland kan heer-
lijk gezwommen worden in de 
Westeinderplassen. 

Lekker luieren kan op het 
zandstrand en de grasvelden. 
Het Surfeiland is ook geschikt 
om met kinderen te gaan 
recreëren, want naast heerlijk 
scheppen in het zand en het 
water (dat langzaam dieper 
wordt) in, staat er ook een groot 
speelschip waarop kinderen zich 
naar harte lust kunnen uitleven. 
Het Surfeiland is verder dé 
verzamelplek voor sportieve 
activiteiten op de Westeinder. 
Zowel de Windsurfclub als de 
Waterski Vereniging hebben hier 
hun clubhuis. Regelmatig 
gebruiken surfers en suppers het 
strand van het Surfeiland als 
startpunt. Surfers gaan het 
‘gevecht’ aan met de golven en 
de wind en dit geeft bij een 
stevige bries spectaculaire 
beelden. Suppers doen het 
rustiger aan, al zittend of staand 
op de plank gaan zij al roeiend 
de Poel ontdekking. Het 
Surfeiland ligt er momenteel een 
beetje rommelig bij en dit heeft 
te maken met de aanleg van het 
Waterfront. Naast een wandel- 
en �etsboulevard wordt het 
Surfeiland groter gemaakt, 
onder andere is de landtong al 
dubbel zo lang gemaakt. De 
werkzaamheden zijn nog volle 
gang, maar aanstaande zomer 
kan zeker weer volop genoten 
van deze prachtige, openbare 
plek aan het water. Voor nu is 
het nog een beetje behelpen, de 
picknicktafels en vuilnisbakken 
liggen nog te wachten op 
herplaatsing en voor het water 
staan hekken. Toch bleek dit 
vorige week, tijdens de zomerse 
dagen, geen probleem om toch 
te gaan recreëren op het 
Surfeiland. Parasol mee en 
genieten maar. En ach, het water 
was toch nog te koud. Wie liever 
een vrijer uitzicht wilde hebben, 
nam gewoon aan de andere 
kant van het eiland op het gras 
plaats met uitkijk op de altijd 
bezige Zeilschool. Een eigen 
drankje en wat lekkers 
meenemen mag natuurlijk en 
voor een verkoelend ijsje is het 
restaurant op de kop van het 
Surfeiland open. Er gelden 
overigens wel (corona)-regels 
voor het Surfeiland, deze zijn te 
lezen bij het betreden van deze 
recreatie-mogelijkheid tussen 
Aalsmeer Centrum en 
Kudelstaart. Surfeiland XL in 
wording, straks vernieuwd klaar 
voor ontspanning in de zon.

Het college van B&W op bezoek bij het Zeilfort Kudelstaart.  
Van links naar rechts: Wethouders Robert van Rijn, Bart Kabout en Wilma Alink en 
burgemeester Gido Oude Kotte. 

Ondanks werkzaamheden toch relaxen op het Surfeiland Genieten van de zon op het Surfeiland. 

Het mooie clubhuis van Waterski Vereniging Aalsmeer.

De landtong wordt qua grootte verdubbeld.

Het onderkomen van de Windsurfclub op het Surfeiland. Er is een plan voor 
nieuwbouw.

Stelling van Amsterdam
De gemeente is sinds 2014 eigenaar 
van Fort Kudelstaart dat dateert uit 
1906. Het fort is onderdeel van de 
Stelling van Amsterdam en staat op 
de lijst van UNESCO Werelderfgoed. 
Het fort wordt met de ontwikkeling 
duurzaam behouden en geschikt 
gemaakt voor recreatie en toerisme 
waarbij de monumentale elementen 
en cultuurhistorische waarden van 
het fort worden behouden. De 
provincie Noord-Holland, gemeente 
en de ontwikkelaar houden dit goed 
in de gaten. 

Unieke waarde
Omdat er zorgen uit de omgeving 
waren over het e�ect van de plannen 
op het fort heeft de Provincie Noord-
Holland deze plannen laten toetsen 
aan de universele waarden van 
UNESCO door het bureau Arcadis. Uit 
dit onderzoek blijkt dat de ontwik-
kelingen voor Fort Kudelstaart de 
unieke waarden van het Unesco 
werelderfgoed: Stelling van 
Amsterdam, nauwelijks aantasten. 
Ook Provincie Noord-Holland onder-
steunt de plannen en is blij dat er 
een plan ligt om het fort te reno-
veren en het een nieuwe toekomst te 
geven. De cultuurhistorische 
waarden worden behouden en de 
toegankelijkheid voor bezoekers 
verbeterd. 

Het college van Aalsmeer staat ook 
achter de plannen. Burgemeester en 
wethouders vinden dat het plan 
getuigt van creativiteit en onderne-
merschap. Het zal een mooie toeristi-
sche aanvulling en aanwinst zijn voor 
Aalsmeer en Kudelstaart. Daarnaast 
geeft het de watersport een extra 
impuls. Zeilfort Kudelstaart is een 
voorbeeld van de manier waarop 
oud met nieuw wordt gecombineerd 
in de openbare ruimte. 

Verwijderen van bomen
Onlangs, voordat het broedseizoen 
begon, zijn op het fort een tiental 
zieke essen verwijderd. Er zijn veel 
essen die last hebben van de essen-
takziekte. Deze essentakziekte begint 
bij het blad en daarna wordt de hele 
boom aangetast, dus van bovenaf. 
De ziekte kwam aan het licht omdat 
stichting MeerGroen samen met de 
organisatie MeerBomen bezig is om 
de zaailingen van gezonde bomen 
op het fort een nieuwe bestemming 
te geven. Op deze manier hebben zij 
al ruim 160 jonge bomen van het fort 
elders in Nederland een mooie 
nieuwe plek gegeven. 

Stichting MeerGroen werkt iedere 
maandagmiddag op het fort met vrij-
willigers. Wie wil, kan komen helpen! 
Meld je dan bij de havenmeester van 
Zeilfort Kudelstaart.
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ZEILSCHOOL AALSMEER

SHIPCAR YACHTS 

De zeilschool kent een ongedwongen 
sfeer, wie de steigers betreedt waant 
zich meteen op vakantie, een heerlijk 
gevoel, zeker in deze tijd. Veel 
mensen werken momenteel thuis en 
blijven ook dit jaar tijdens de vakantie 
in eigen land, wat duidelijk merkbaar 
is op de Zeilschool. De lessen en 
verhuur hebben deze winter nauwe-
lijks stilgelegen en diverse boot-
soorten zijn voor de mei- en zomer-
vakantie bijna volgeboekt. Groot 
voordeel voor deze vaarschool is dat 
ze een buitensportlocatie zijn. En fijn 
dat er nu tot 27 jaar, binnen de ander-
halve meter, met elkaar gesport mag 
worden! Op de zeilschool zijn ze 
ervaren in het lesgeven op afstand, 
dus voor de mensen vanaf 27 zijn er 

ook volop veilige en verantwoorde 
mogelijkheden. Zeilschool Aalsmeer 
is een unieke plek voor jong en oud 
om een dagje te ontspannen door 
het volgen van een zeilles, windsur-
fles of een les in wind- of wingfoilen. 

Nieuwe rage
Wingsurfen en wingfoilen is de 
nieuwste rage, met een vleugel vlieg 
je als het ware boven het water. In 
een clinic van 1,5 uur laten fanatieke 
wing-instructeurs je dit spektakel 
ervaren. Ook zonder windsurferva-
ring valt dit vrij snel onder de knie te 
krijgen. 

Sloep, kano of sup
Relaxen kan natuurlijk ook door erop 
uit te trekken met een sloep, motor-
boot, kano of sup; de ruime verhuur-
vloot biedt volop mogelijkheden. 
Alle medewerkers staan te trappelen 
om de bezoekers weer een onverge-
telijk ervaring te bezorgen! Vooraf 
reserveren is een voorwaarde, zeker 
in deze buitengewone tijd. 
Wil je meer weten? Bel de Zeilschool: 
0297-320122 of stuur een mail naar:
info@zeilschoolaalsmeer.nl. 
Kijk voor meer informatie op: 
www.zeilschoolaalsmeer.nl 

Unieke plek voor dagje 
ontspannen
Aan de oever van de Westeinderplassen ligt een bijzonder familiebedrijf: 
Zeilschool Aalsmeer. Peter en Famke de Wit, runnen met veel liefde dit 
unieke bedrijf. Zij steunen op een hecht team van vaste medewerkers en 
een groep van circa 120 vrijwilligers. 

Méér dan een jachtmakelaar

Altijd paraat
Belangrijk speerpunt is het 
‘ontzorgen’ van de motorjachteige-
naar. Hiervoor heeft Shipcar een 
serviceteam klaarstaan. Vrijwel alle 
onderhoudswerkzaamheden kunnen 
door dit team worden uitgevoerd; 
van de jaarlijkse beurt tot het repa-
reren van een kachel aan boord. Het 
wrappen van de boot (een boot 
volledig inpakken in folie), het 
aanbrengen van een leder interieur, 
schilderwerk en zelfs een totale 
restyle of refit behoren tot de moge-
lijkheden. Het hoge serviceniveau 
start al direct bij aankoop. Henry van 
Gerve van Shipcar licht toe: “Elke bij 
Shipcar Yachts aangekochte boot 
wordt met veel zorg vaarklaar 
gemaakt. Dit betekent dat er een 
algehele keuring op de boot wordt 
uitgevoerd. De boot wordt dan op 
alle facetten gecontroleerd en waar 
nodig gerepareerd. Hierdoor weet u 
zeker dat u een boot koopt waar u de 
komende tijd alleen van hoeft te 
genieten. Wanneer uw schip 
opnieuw aan service toe is, belt u 

ons. Zo heeft u te maken met één 
contactpersoon en dit is gemakkelijk 
voor u en voor ons.” Geen wens lijkt 
daarbij te gek. Dient de boot te 
worden gepoetst, dan is dat voor 
Shipcar gemakkelijk te organiseren. 
Maar ook complexere zaken als de 
verzekering, het transport en de 
verzorging van een ligplaats in 
binnen- of buitenland neemt Shipcar 
op verzoek uit handen van de klant.

Service in het buitenland
Naast de diensten binnen Nederland 
biedt dit bedrijf ook service in het 
buitenland. “Dit betekent in het kort 
dat wanneer u een schip in bijvoor-
beeld Spanje of Frankrijk hebt liggen, 
deze volledig onder Nederlandse 
expertise wordt onderhouden”, aldus 
Van Gerve. Dit heeft meerdere voor-
delen. Zo wordt een eventuele taal-
barrière omzeild en weet de jachtei-
genaar dat de genoemde werkzaam-
heden ook daadwerkelijk worden 
uitgevoerd. Van Gerve: “Ons service-
team rijdt door heel Europa op weg 
naar uw schip.”

Met meer dan 25 jaar ervaring is Shipcar Yachts één van de grotere 
watersportbedrijven in de Benelux. Het bedrijf begon als importeur van 
Renken speedboten in Europa, maar kreeg ook steeds vaker aanvragen 
voor luxe motorjachten. Inmiddels is het bedrijf in Aalsmeer uitgegroeid 
tot een volwaardige jachtmakelaardij met een interessant aanbod van 
sportboten en motorjachten en uitgebreide servicemogelijkheden. Sinds 
Januari 2020 is het kantoor met verkoophaven gevestigd in Aalsmeer.

Het is één van de beloftes uit het 
coalitieakkoord van Gedeputeerde 
Staten. De afgelopen tijd is uitge-
zocht welke gebieden binnen afzien-
bare tijd verbeterd en versterkt 
kunnen worden. Daarbij is ook expli-
ciet gekeken naar meer mogelijk-
heden voor recreatie. Gedeputeerde 

Esther Rommel: “Met deze grote 
bedragen kunnen we echt wat bete-
kenen voor ons landschap. Ik ben met 
name onder de indruk van de moge-
lijkheden van de Westeinderscheg. 
De druk op het groen in de metro-
poolregio Amsterdam blijft onver-
minderd groot. Door dit gebied 

onder het Amsterdamse Bos in te 
richten voor recreatie en natuur, 
krijgen inwoners een nieuwe moge-
lijkheid om de rust op te zoeken. 
Daarom reserveren we hier ruim 2 
miljoen euro voor.”

Stelling van Amsterdam
De liniedijken van de Stelling van 
Amsterdam, de verdedigingslinie 
rondom Amsterdam en aangelegd 
tussen 1880 en 1914, zijn aangemerkt 
voor een opknapbeurt. Liniedijken 

zijn speciaal aangelegde dijken om 
inundatiewater tegen te houden en 
wapens achter op te stellen. Ook 
recreatieve en educatieve mogelijk-
heden worden meegenomen. Hier-
voor reserveert de provincie 2 
miljoen euro. De komende maanden 
werkt de provincie de plannen voor 
deze gebieden verder uit met de 
betrokken gemeenten en organisa-
ties. Voor de liniedijken van de Stel-
ling van Amsterdam komt in het 
voorjaar een uitvoeringsprogramma.

Provincie investeert in nieuw te ontwikkelen Westeinderscheg
De provincie Noord-Holland investeert 10,3 miljoen euro in haar land-
schap. Het geld gaat onder andere naar de Stelling van Amsterdam en 
een nieuw te ontwikkelen groene strook - de Westeinderscheg – tussen 
Amsterdam en Aalsmeer. 

Stremmingen bij 
bruggen en sluizen 
door werkzaamheden
Het nieuwe vaarseizoen is 
traditioneel in het Paas-
weekend van start gegaan.  
De dagen lengen en bruggen 
en sluizen worden ruimer 
bediend. Helaas zijn er op 
enkele vaarroutes strem-
mingen door werkzaamheden. 

Spoorbrug bij Gouda
Ondanks verzoeken van het 
Watersportverbond om deze 
werkzaamheden eerder of 
desnoods later (maar niet in het 
Paasweekend) te doen, lukt het 
niet om deze werkzaamheden te 
verzetten. De staande mastroute 
bij de Spoorbrug van Gouda is 
tot 12 april gestremd.

Uitloop Schipholbrug
De aannemer doet er alles aan 
om de stremming zo snel 
mogelijk op te heffen, maar  
de werkzaamheden aan de 
Schipholbrug over de A9 lopen 
minimaal drie weken uit. De 
stremming zou tot begin april 
duren, maar duurt nu helaas 
langer.

Elburgerbrug niet omhoog
Tot en met 24 april is de 
Elburgerbrug gesloten. Op 
aanvraag wordt de brug één 
keer per dag, om 11.00 uur ‘s 
ochtends, geopend. Een 
aanvraag voor een doorvaart 
moet een dag van te voren voor 
16.00 uur worden doorgegeven 
aan de bediencentrale, via  
0320-767610. Voor boten tot 5,5 
meter blijft doorvaart mogelijk.

Stevinsluizen dicht
De werkzaamheden bij de 
Stevinsluizen bij Den Oever 
lopen uit. Hier wordt een  
nieuwe keersluis gebouwd.  
De stremming zou tot 27 april 
duren. Deze wordt nu uiterlijk 
21 mei opgeheven. Er wordt 
eind april bekeken of het 
mogelijk is om de stremming 
eerder op te heffen namelijk 
13 mei (Hemelvaartweekend). 
Omvaren via de Lorentzsluizen  
is wel mogelijk.

Check stremmingen
Het is dus belangrijk om je  
reis goed voor te bereiden.  
Check altijd eerst  
www.vaarweginformatie.nl  
voor de actuele informatie en 
bedieningstijden.
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COLUMN TRUUS OUDENDIJK

Aalsmeer - Elk jaar op tweede Paasdag zeg ik: “Dit moeten we niet meer 
willen, het is gekkenwerk kamperen met Pasen.” Kleumen in Lunteren, 
twee keer zowat wegwaaien op Texel, ik weet er nog alles van. Toch zijn 
het weekenden die ik mij verkeerd herinnert heb (briljant excuus), want 
als mijn dochter begin maart appt: “Ik vind dat wij met Pasen het 
kampeerseizoen wel kunnen openen”, reageer ik meteen: goed idee! 
Dat leek het in eerste instantie ook, de voorspellingen waren niet eens zo 
heel slecht. Begin vorige week, dagen met 20 graden, kreeg ik zelfs visi-
oenen van korte broeken mee. Dat pakte toch iets anders uit. Op vrijdag 
sloegen we ons kamp op in het Robbenoordbos in Noord Holland bij 
temperaturen van 6 graden, gevoelstemperatuur rond het vriespunt. Nou 
zijn wij wel winterkampeerders, maar met zijn zessen is binnen zitten 
geen optie en dan wordt het toch afzien. Gewapend met fleecedekens, 
mutsen, sjaals en handschoenen komen we de dagen door. Veel 
wandelen met de honden, kilometers maken, daar word je warm van. En 
nat, want bij een oversteek met het trekpontje valt onze hond eraf en 
moet ik een reddingsactie starten, waarbij het water over mijn voeten 
loopt. Het kampeerterrein bij het Robbenoordbos is onze favoriete stek, 
heerlijk sfeertje en je treft er gelijkgestemde zielen aan, mensen die 
houden van bivakkeren in de natuur met kinderen die slootje springen en 
aan een touw in de boom slingeren; kleine Tarzans en Janes. Voor elke 
tent of camper brandt al in alle vroegte een kampvuurtje. Bij ons ook, in 
de middag bakken we er tosti’s op en ’s avonds leggen we zalmpakketjes 
met groente op het rooster. We spreken elkaar moed in met glühwein en 
whisky en na een dag stinken we allemaal een uur in de wind. Als mijn 
schoonzus zondagmiddag met een pan hete glühwein onze camper 
uitstapt valt achter haar de deur in het slot. “Waar zijn de sleutels?” 
“Binnen” “De reservesleutels? “Ook binnen” “Ik weet niet of ik het gas heb 
uitgedraaid”, zegt schoonzus om de spanning erin te houden. De enige 
toegangsweg is een klein luikje tussen bagageruimte en interieur. Maar 
daar is gaas voor geschroefd en er staat van alles aan kampeerattributen 
tegenop gestapeld. We zijn goed in oplossingsgericht denken, manlief 
begint met uitruimen en los schroeven en ik ga op zoek naar een Tarzan 
die door dat luikje past. Bij de tent naast ons tref ik een mager jongetje 
van een jaar negen. “Kan hij prima”, zegt zijn moeder na mijn uitleg, “we 
laten hem ook altijd inbreken bij het hok met tennisballen.” Terug bij de 
camper ligt manlief languit in de bagageruimte met de lange stang van 
de luifel door het luikje te hengelen. En dat lukt. Triomfantelijk vist hij de 
sleutel van het aanrecht. Kleine Tarzan is teleurgesteld dat hij niet als 
redder mag optreden, dus laten we hem alsnog zijn acrobaten act 
uitvoeren. “Die opa had de sleutel al”, horen we hem later tegen zijn 
moeder zeggen. “Maar ik mocht toch door het luikje kruipen en de deur 
open doen. En toen gingen ze allemaal voor mij klappen.” In vliegende 
sneeuwstormen rijden wij ’s maandags weer naar huis en voordat ik mij 
ook dit weekend verkeerd herinner, zet ik thuis bij Pasen 2022 in de 
agenda: Niet doen! Blijf thuis! Het valt trouwens wel twee weken later. 
Reageren? Truus@bente.net

Paasavontuur

Aalsmeer - Het Rijk heeft opdracht 
gegeven aan Nederlandse 
gemeenten in 2021 een Transitievisie 
Warmte opstellen. 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 
wordt beschreven welke toekom-
stige warmtevoorziening(en) kansrijk 
zijn per buurt of wijk. Daar komt heel 
wat bij kijken.
In deze vierdelige serie over ‘Aals-
meer aardgasvrij’ interviews met 
mensen die bij de ontwikkeling van 
de Warmtevisie betrokken zijn. Na 
het gesprek met wethouder Wilma 
Alink vorige week, vandaag twee 
eigenaar/bewoners aan het woord 
die in de klankbordgroep voor de 
Warmtevisie zitten: Jaap Overbeek en 
Wim van de Merbel.

Hoe zijn jullie bij het onderwerp Aals-
meer aardgasvrij betrokken geraakt?
Jaap: “Toen de gemeente met de 
warmtevisie begon hebben ze 
meteen een klankbordgroep van 
bewoners en andere belangheb-
benden opgericht. Daar hebben ze 
mij voor uitgenodigd, omdat ik in de 
werkgroep ‘Aalsmeer gasloos’ zit. Ik 
ben niet technisch geschoold, maar 
ben wel geïnteresseerd in het onder-
werp aardgasvrij.”
Wim: “Ik ben technische geschoold 
en heb me jarenlang beziggehouden 
met energietechniek en energiebe-
sparing in de glastuinbouw. Ik vind 
het onderwerp belangrijk en 
interessant.” 

Wat vinden jullie van het streven om 
aardgasvrij te worden?
Wim: “Aardgasvrij gaat mij voorlopig 
een stap te ver. Laten we eerst maar 

eens heel goed gaan isoleren. Want 
alles wat je niet aan energie nodig 
hebt, hoef je ook niet op te wekken. 
Dat bespaart allemaal kosten. Veel 
mensen vinden het best ingewikkeld 
en iedereen kijkt op tegen de kosten. 
Ook daarom zeg ik: Leg eerst de 
nadruk op flink isoleren en energie 
besparen, besteed daar alle tijd aan, 
dat is te behappen. Ik ben er voor dat 
we de aarde niet uitputten en veel 
moeten doen om dat te voorkomen.”
Jaap: “Ik vind het streven naar aard-
gasvrij wél belangrijk als stip op de 
horizon. Maar ik ben het met Wim 
eens dat het stapsgewijs moet. 
Isoleren is daarbij stap één. Zo’n stap 
is voor iedereen te volgen. Ook dan 
zijn er genoeg vragen te beant-
woorden. Bijvoorbeeld ‘Wat ga ik 
doen als mijn CV-ketel het begeeft?’ 
Misschien is leasen dan een optie, 
dat kan tegenwoordig ook.”

Hebben jullie zelf al iets aan jullie 
huizen gedaan?
Jaap: “Ik woon zelf in een hoekhuis 
van 1978. Het isoleren van huizen 
stelde toen niet zoveel voor. Dus ik 
heb veel overnieuw gedaan. Ik had al 
vloerverwarming en bodemisolatie. 
Op de begane grond heb ik het 
dubbel glas van 40 jaar terug laten 
vervangen voor HR++ glas. Ik heb, 
toen ik zonnepanelen liet plaatsen, 
eerst het dak opnieuw geïsoleerd en 
de spouwmuur na laten isoleren. 
Mijn huis heeft nu energielabel A. Ik 
heb vorig jaar een hybride warmte-
pomp aangeschaft. Het heeft me al 
met al 15.000 euro gekost. Het levert 
ons een lage energierekening en veel 
comfort op en ik heb het ook 
gewoon over voor het milieu. Ook 
onze kleinkinderen hebben recht op 
een mooie aarde.”
Wim: “Ik heb een vrijstaand huis uit 

1990 aan de Hornweg (Jaap: Daar 
ben ik geboren, de mooiste straat 
van Aalsmeer!). Het heeft ener-
gielabel C. De isolatie is redelijk goed, 
maar de isolatiekwaliteit van het glas 
laat te wensen over. Dat moet nog 
anders. Ik zou een hybride warmte-
pomp aan kunnen schaffen. Dan heb 
je ook andere radiatoren nodig. Bij 
elkaar zijn dat best hoge kosten.
Voor mij is kijken naar de terugver-
dientijd wel belangrijk, dat heb ik 
altijd gedaan. En dat geldt voor veel 
Aalsmeerders, er zitten hier veel 
ondernemers die allemaal zo denken. 
Bovendien, als particulier iets doen 
voor het klimaat met Schiphol naast 
je deur vind ik iets raars hebben.”
Jaap: “Ik vind het belangrijk iets bij te 
dragen aan de klimaatverandering. 
Denken in terugverdientijd voor je 
huis is voor mij minder belangrijk; zo 
denk je toch ook niet als je een 
nieuwe keuken koopt of een nieuwe 
auto? Daarnaast is het ook een 
comfortkwestie én je doet iets voor 
het milieu.”

Wat moet de gemeente vooral doen bij 
de ontwikkeling van de warmtevisie?
Jaap en Wim: “Haalbare doelen 
stellen en zorgen dat mensen goed 
geïnformeerd worden.”

Dorpsgesprekken
De Gemeente Aalsmeer organiseert 
drie dorpsgesprekken over Aalsmeer 
aardgasvrij: Op 20 april voor Kudel-
staart, 22 april voor Oosteinde en 29 
april voor het Centrum. Ook 
meepraten? Opgeven kan via ener-
gietransitie@aalsmeer.nl. Alvast meer 
lezen? Kijk dan op participatie.aals-
meer.nl/projects/warmtevisie. Daar is 
vanaf vandaag, donderdag 8 april, 
ook de resultaten van de enquête in 
te zien.

Jaap Overbeek en Wim v/d Merbel 
over ‘Aalsmeer aardgasvrij’

Aalsmeer - Op de participatie 
website van de gemeente Aalsmeer 
(participatie.aalsmeer.nl) hebben 
maar liefst 86 inwoners van Aalsmeer 
een voorstel gedaan voor een naam 
voor het park langs de Machineweg. 
Wethouder Robert van Rijn: “Een 
prachtig resultaat. Hieraan kunnen 
we zien dat dit onderwerp leeft in 
Aalsmeer en hoe betrokken iedereen 
is bij de naamgeving van het park. Ik 
wil ook iedereen bedanken voor hun 
inbreng.”
Uit de 86 inzendingen heeft de jury, 

bestaande uit wethouder Robert van 
Rijn, directeur Green Park Aalsmeer 
Dick van Harst en bestuurslid van de 
straatnaamcommissie Ruud Tol vijf 
namen genomineerd: Zwanen-
bloempark, als samentrekking van 
het Zwanenmeer en de Bloemhof en 
een mooie waterbloem, Wiebe Koop-
strapark, Wiebe Koopstra is de laatste 
die het gemaal aan de Machineweg 
bediende, Bloemhofpark als verwij-
zing naar de naast het park gelegen 
sporthal, Jac. Stammespark, Jac. 
Stammes was een bekende jeugd-

trainer van handbalvereniging Aals-
meer, en als laatste Machinepark, 
vanwege de ligging langs de 
Machineweg. 

Breng uw stem uit 
Van woensdag 7 tot woensdag 21 
april kunnen inwoners stemmen op 
een van de vijf genomineerde namen 
op de website: participatie.aalsmeer.
nl. De naam die de meeste stemmen 
krijgt, wordt voorgesteld aan het 
college om vast te stellen als defini-
tieve naam voor het nieuwe park.

Vijf namen geselecteerd voor 
park langs de Machineweg

Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 3 
april stond er voor de C1 van korfbal-
vereniging VZOD een leuke paastrai-
ning op de planning. De training 
bestond uit negen verschillende oefe-
ningen (van elk 1,5 minuut). Voor elke 
oefening moesten acht kinderen 
steeds een paaseitje uit de bak grab-
belen. De kinderen met dezelfde kleur 
paasei gingen de oefening tegen 
elkaar spelen. Voordat de oefening 
startte werd er ‘steen, papier, schaar’ 
gespeeld. De winnaar mocht het 
eerste bod doen, bijvoorbeeld: ‘Ik kan 
6 strafworpen scoren in 1,5 minuut 
tijd.’ De ander mocht dan opbieden. 
Het bieden ging door totdat één van 
de twee dacht de ander niet te 
kunnen overtreffen. Na negen oefe-
ningen mochten de kinderen de paas-

eitjes (verstopt door de trainers) gaan 
zoeken in het speeltuintje. Tijdens het 
zoeken werd de score uitgerekend 
door de trainers. Terwijl de kinderen 
de chocolade paaseitjes lekker aan 
het opeten waren, werd de ranglijst 
bekend gemaakt. Op één is Noëlla 
geëindigd met 73 punten, plaats twee 
was voor Sven met 56 punten en Imke 
werd derde met 33 punten.

Paastraining voor C1 bij VZOD
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Aalsmeer - Op dinsdag 13 april het 
de Nationale Buitenlesdag 2021. Op 
deze dag krijgen de kinderen niet 
alleen in het klaslokaal, maar ook 
buiten les! Op het schoolplein of in 
de wijk kun je prima rekenen of spel-
ling leren. Dit jaar zijn ook peuters 

van 2 tot 4 jaar van harte welkom op 
de speciale Peuter-buitenles bij 
basisschool De Brug in Aalsmeer 
Oost. Voor peuters tussen 2 en 4 jaar 
wordt deze dag een inloop georgani-
seerd tussen 15.15 en 16.30 uur in de 
vorm van een Peuter Buitenles. Op 

Buitenles voor peuters op De Brug

Door Ben de Leur

Aalsmeer - De 28ste ronde van de 
online jeugdschaakcompetitie bij AAS 
heeft weer mooie partijen opgeleverd. 
Konrad tegen broer Simon was, zoals 
altijd in huize Rudolph, een beladen 
duel. Konrad opende met zijn geliefde 
d4 en Simon antwoordde met c5. Er 
kwam een vreemde stelling op het 
bord en opeens verloor Simon een 
pion. Aangeslagen wellicht speelde 
Simon Toren naar d2, jammer genoeg 
stond er een loper op f4 en dat was 
weg toren. Simon gaf terecht op, kort 
potje met winst voor Konrad. Nog 
korter was de partij van ChiaChia 
tegen Bryan, die niet kwam opdagen. 
Teveel paaseieren gegeten?! Regle-
mentair punt voor ChiaChia, maar niet 
leuk natuurlijk. Merlijn tegen Robert 
was een Spaans vierpaardenspel, 
waarin Bryan met stukken strooide, 
zoals de paashaas met eieren. Na 18 
zetten stond Merlijn dan ook mat en 

pakte Bryan de winst. Marien tegen 
Christiaan duurde 3 zetten, toen had 
Christiaan gewonnen!? Internet 
verbinding eruit? Het is niet bekend, 
vreemde partij. Toppertje van de 
avond was wel Luuk V tegen Pieter. 
Luuk traint momenteel met Ben de 
Spaanse opening, ook wel bekend als 
de Ruy Lopez. En Luuk deed alle goede 
zetten, Pieter besloot een stuk te 
offeren, maar wit keepte nauwkeurig 
en er ging meer zwart materiaal 
verloren. Daarna werd de zwarte 
koning opgejaagd en liep in een fraaie 
mat, goeie partij met winst voor Luuk 
V. De top 3 blijft daardoor ongewijzigd, 
Robert blijft volgen, maar Simon valt 
terug. ChiaChia zet haar opmars voort.

Uitslag 28ste ronde
Luuk V - Pieter 1-0; Konrad - Simon 1-0; 
Marien - Christiaan 0-1; Merlijn - 
Robert 0-1; Chia-Chia - Bryan 1-0; 
David vrij. Kijk voor alle uitslagen en de 
stand op: www.aas.leisn.nl

Aalsmeer - Kinderboerderij Boeren-
vreugd is nog altijd gesloten voor 
publiek, maar kijkt terug op een 
geslaagde Paasactie. Gedurende drie 
weken konden kinderen tijdens een 
wandeling om het boerderijterrein in 
de Hornmeer op zoek gaan naar 
paasitems. Bij ieder item stond een 
letter. De letters samen vormden een 

woord. Dat de Paaswandeling in de 
smaak viel, bleek wel uit de vele 
inzendingen. De brievenbus bij de 
kinderboerderij stroomde vol met 
goede antwoorden. De juiste oplos-
sing moest zijn: Paashaas. Uit alle 
inzendingen zijn drie prijswinnaars 
getrokken: Sanne, Ziva en Fabian. 
Het drietal kwam vrolijk de prijs bij 

Sanne, Ziva en Fabian winnen 
Paasprijs bij Boerenvreugd

Aalsmeer - Roselieve van Lith is 10 
jaar oud en laat haar haar groeien om 
te doneren aan de Stichting Haar-
wensen. Deze stichting maakt 
pruiken voor kinderen die geen (of 
heel weinig) haar meer hebben. 
Roselieve wil graag dat ieder meisje 
kans heeft op mooi haar, want dan 
voel je je meer meisje dan met geen 
of weinig haar. Nu hoorde de 
10-jarige op het nieuws dat de stich-
ting door de coronacrisis niet genoeg 
geld binnenkrijgt om van gedo-
neerde haarlokken een pruik te 
maken. Voor één pruik is 1.500 euro 
nodig! Daarom is Roselieve een 
aantal acties gestart om geld in te 
zamelen om bij haar lange haar te 
geven. Zo verkoopt ze allemaal 
speelgoed en haalt statiegeld flessen 
op. Maar ook maakt de inwoonster 
met haar oma zeepjes met essentiële 
oliën erin. Deze zijn te koop voor 2,50 
euro per stuk. De zeepjes worden 
leuk verpakt, dus zijn ook leuk om als 

cadeautje te geven. Er kan gekozen 
worden uit verschillende vormen, 
kleuren en geuren. 
De vierde actie is dat Roselieve op 17 
april gebakjes ga bakken samen met 
iemand die heel goed kan bakken. Ze 
gaan hazelnootschuimgebak, moor-
koppen, appeltaart en cupcakes met 
topping maken. De smaken in de 
cupcakes zijn framboos met frambo-
zentopping, hazelnoot met mokka-
topping en appel met vanilletopping. 
De appeltaart kost 1,50 euro, de 
andere gebakjes zijn 2 euro per stuk. 
Er kan ook gekozen worden voor een 
supricebox. Deze kost 7 euro.
Roselieve zou het leuk vinden als 
inwoners bij haar willen bestellen. Dit 
kan via roselieve@hotmail.com of via 
het mobiele nummer van haar 
moeder: 06-28573449. Niets 
bestellen, maar wel geld doneren 
aan de Stichting Haarwensen? Kijk 
dan op Stichting Haarwensen/
Steunactie. 

Acties 10-jarige Roselieve voor 
Stichting Haarwensen 

Aalsmeer/Rijsenhout – Even leken 
de coronamaatregelen roet in het 
eten te gooien. Maar met een 
unieke editie kan hét wandelfeest 
voor kinderen toch doorgaan. 
Tussen 29 maart en 30 juni 2021 
kunnen zij in Aalsmeer en in Rijsen-
hout hun eigen Avond4daagse 
lopen. Volledig coronaproof. De 
Avond4daagse in Rijsenhout wordt 
georganiseerd samen met Konink-
lijke Wandel Bond Nederland 
(KWBN) en eRoutes deze bijzondere 
editie. In Aalsmeer wordt de Avond-
4daagse georganiseerd in samen-
werking met Team Sportservice 
Aalsmee

Eigen route
Met een speciale app lopen de 
kinderen hun eigen routes op hun 
eigen moment. Zo wordt drukte en 
groepsvorming voorkomen. En na 
afloop wacht de officiële Avond-
4daagse medaille. Na inschrijving 
kunnen deelnemers gebruik maken 
van de Avond4daagse-module in de 
app eRoutes. Deze app maakt 

routes vanaf een zelf te bepalen 
punt en afstand. Dit zijn zoge-
naamde ‘ronde routes’, dus het eind-
punt is hetzelfde als het startpunt. 
De app houdt bij waar en hoeveel 
de deelnemers lopen. En verrast ze 
onderweg met leuke berichten!

Groot succes
KWBN introduceerde de Avond-
4daagse – Home Edition vorig jaar 
voor het eerst. Landelijk namen in 
2020 bijna 60.000 deelnemers deel. 
Het leverde vele enthousiaste reac-
ties op en een compliment van de 
staatssecretaris van Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport.

Kies je eigen wandelmoment
Om te voorkomen dat veel kinderen 
tegelijk lopen, kunnen deelnemers 
wandelen tussen 29 maart en 30 
juni 2021. Om er wel een prestatie 
van te maken, moeten ze de vier 
wandeldagen in twee weken 
afleggen. Verder staat het moment 
van wandelen vrij. Dit jaar mag ook 
overdag gelopen worden. 

Unieke editie Avond4daagse 
in Aalsmeer en Rijsenhout

Aalsmeer - Op zondag 18 april is er 
van 15.00 tot 16.00 uur bij tennisver-
eniging All Out in de Sportlaan de 
mogelijkheid om kennis te maken 
met tennissen. De kennismaking is 
voor de jeugd van 5 tot en met 10 
jaar. Ben je nog niet bekend bij All 
Out, maar wil je misschien wel gaan 
tennissen? Dan ben je deze dag van 
harte welkom. Inschrijven kan door te 
mailen naar jgd@allout.nl tot 

maandag 12 april. Er zijn geen kosten 
aan verbonden. All Out ziet zowel 
jongens als meisjes graag met sport-
kleding en buiten sportschoenen op 
de tennisbaan aan de Sportlaan. Heb 
je een racket? Neem deze dan mee. 
Zo niet, dan is het mogelijk een racket 
te lenen. Helaas mogen ouders niet 
blijven kijken in verband met de 
corona-maatregelen. Er is vanuit All 
Out voldoende begeleiding aanwezig.

de kinderboerderij in ontvangst 
nemen. 

Jonge dieren
Een wandeling om Boerenvreugd 
maken, is nog steeds een aanrader. 
Weliswaar zonder kans op een prijs, 
maar binnenkort, bij mooi weer, gaan 
alle jonge dieren het terrein 
verkennen. Er zijn diverse geitjes en 
schaapjes geboren. Zo is dwerggeit 
Ariël bevallen van een flinke zoon. De 
kleine man is vrolijk en heel nieuws-
gierig. Het geitje heeft de naam Ciske 
gekregen. Geit Jennifer heeft de vrij-
willigers flink verrast. Ze waggelde 
half maart over het terrein, zo dik was 
ze. En begrijpelijk, Jennifer heeft een 
prachtige drieling op de wereld gezet. 
De drie meiden heten Carin, Cathleen 
en Christel (C3). De nieuwste aanwinst 
bij de schapen is een klein, zwart 
lammetje. Al een dag na z’n geboorte 
ging het dier op onderzoek uit. Voor 
dit ukkie is gekozen voor de toepas-
selijke naam Calimero. En afgelopen 
zaterdag is geit Alexia moeder 
geworden van twee Koninklijke 
sterren: Claus en Catharina.

Aanmelden
Kinderen uit Rijsenhout kunnen zich 
inschrijven via https://www.eroutes.
nl/nl/avond4daagse/rijsenhout. 
Jongens en meiden uit Aalsmeer 
kunnen zich Inschrijven via www.
teamsportservice.nl/aalsmeer. 
Deelname kost 6,50 euro per deel-
nemer (zowel in Rijsenhout als in 
Aalsmeer). Inschrijving vindt dit jaar 
niet centraal via school plaats, maar 
ouders/verzorgers schrijven zichzelf 
en hun kinderen in. Er kan gekozen 
worden uit drie afstanden: 2,5, 5 en 
10 kilometer. En de welverdiende 
Avond4daagse medaille ontvang je 
automatisch. Wil je eerst meer infor-
matie? Bezoek dan de website www.
avond4daagse.nl.

het schoolplein van De Brug kunnen 
de kinderen samen met hun ouders 
meedoen met verschillende activi-
teiten en kennismaken met de 
school. Om rekening te houden met 
de corona-maatregelen worden 
ouders gevraagd zich vooraf aan te 
melden voor deelname via de 
website www.pcbs-brug.nl. Zin om 
iets leuks met uw peuter onder-
nemen? Belangstellenden zijn 13 
april, na aanmelding, welkom! 

Zwart opgejaagd door wit bij 
online jeugdschaken AAS

Tennissen voor jeugd bij All Out
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Door Ruud Meijer

Aalsmeer - Zaterdag 3 april stond de 
voetbalwedstrijd FCA 14-1 tegen 
13-2 op het programma. Om 10.30 
uur werd er met een heerlijk zonnetje 
afgetrapt. Qua krachtsverschil 
verwacht je dat de boys van 14-1 er 
een doelpuntenfestijn van zouden 
maken. In de eerste helft was daar 
niets van te zien. De 14-1 boys waren 
sterker, maar de 13-2 boys lieten zich 
met goed tegenspel niet overlopen. 
Het duurde dan ook tot de 12e 
minuut dat 14-1 aanvaller Ian de 13-2 
keeper Robin kon verschalken: 1-0. In 
de 18e minuut was het 14-1 aanvaller 
Duke die met een fraai afstand schot 
de 2-0 scoorde. Dat Ian 3-0 en Duke 
nog 4-0 scoorde in de eerste helft 
deed niets af aan het goede tegen-

spel van de 13-2 boys. 
In de tweede helft was goed te 
merken dat de eerste helft de 13-2 
boys veel energie en kracht had 
gekost. De 14-1 defensie gaf voort-
durend lange ballen naar voren waar 
hun snelle aanvallers wel raad mee 
wisten. De 13-2 defensie werd nu 
keer op keer op snelheid geklopt en 
uitgespeeld. De 14-1 boys wisten 
daardoor na de rust nog zeven keer 
te scoren. De goals werden gemaakt 
door, Ian 5-0 en 6-0, Frederico 7-0, 
Lennart  8-0, Ian 9-0, Delano 10-0 en 
Frederico 11-0. 
Dat de uitslag niet groter is 
geworden kwam door de super 
goede 13-2 keeper Robin die menig 
14-1 doelpunt met prachtige 
reddingen wist te voorkomen, klasse 
Robin!

FCA boys 14-1 maatje te groot 
voor voetballers 13-2

14-1 Spits Ian neemt het 13-2 doel onder vuur. Foto: Ruud Meijer

Een 14-1 hoekschop wordt door de 13-2 defensie weggewerkt. Foto: Ruud Meijer

Rijsenhout - Een val in de Ronde van 
Vlaanderen, afgelopen zondag 4 april, 
kon er nog wel bij voor wielrenner Nils 
Eekhoff. Tachtig kilometer voor de 
finish ging de Rijsenhouter op een 
vreemde wijze onderuit. “Ik heb geen 
idee waardoor ik viel, ik voelde opeens 
mijn achterwiel zwabberen”, zegt Nils 
over zijn opmerkelijke tuimeling. 
Mogelijk werd hij aangetikt door een 
achter hem rijdende renner. De bles-
sures van de smak bleven beperkt tot 
wonden aan beide knieën en lichte 
kneuzingen. Terugkeren in het peloton 
was er na het te lange oponthoud 
echter niet meer bij. Nils: “Jammer, 
want ik zat vanaf de beklimming van 
de Molenberg lekker in de wedstrijd, 
voelde me goed en had kracht over 
om mee te doen in de finale.” De 
teleurstelling bij de renner van Team 
DSM kan perfect geplaatst worden in 
een lange reeks tegenvallers in de 
voorbije Vlaamse kasseiklassiekers. Nils 
Eekhoff kijkt dan ook met gemengde 
gevoelens terug op zijn start van het 
seizoen. Hij geeft aan dat er in alle 
wedstrijden “extreem hard” is gereden. 
Na Kuurne-Brussel-Kuurne, zijn eerste 

wedstrijd dit jaar, toonde hij zich 
tevreden over zijn vormpeil en volgens 
zijn ploegleider Marc Reef was hij 
tijdens Parijs-Nice zelfs “echt goed”. 
Daarna speelde een stevige verkoud-
heid hem parten. Hij moest enkele 
dagen gedwongen rust nemen en 
passen voor Bredene-Koksijde. Vervol-
gens kampte hij in de E3-prijs met een 
zadelprobleem. In de hectische editie 
van Gent-Wevelgem was hij na een 
lekke band aangewezen op een 
uitputtende achtervolging en vorige 
week woensdag knalde hij in Dwars 
door Vlaanderen na 130 kilometer op 
een stoeprand en brak zijn voorwiel. 
Met zijn val in de Ronde van Vlaan-
deren was het mandje tegenslagen 
ten slotte tot aan de rand gevuld. 

Sprintstage
Nu het voorseizoen er op zit likt Nils 
Eekhoff even een week zijn wonden. 
Daarna volgt voor hem een trainings-
stage met de sprinters van Team DSM. 
Wanneer hij weer in het peloton te 
zien zal zijn is nog niet bekend. De 
ploegleiding moet in coronatijd 
continue improviseren met de samen-

Repeterende pech treft Nils 
Eekhoff in Vlaamse toprace

De Kwakel - In juni 2019 heeft Ernst-
Jan Koole, honkballer van Thamen 
Heren 1, zijn merk NoMorePlastic 
opgericht. Het is zijn doel om de 
plastic tas uit het straatbeeld te 
bannen. De plastic tas die potentieel 
in het milieu terecht kan komen met 
alle gevolgen van dien. Met NoMore-
Plastic biedt hij een alternatief: een 
ruime en afsluitbare shopper van 
gerecycled bedlinnen en tafellakens, 
verkrijgbaar met verschillende prints.
Bovendien wordt een gedeelte van 
opbrengst gedoneerd aan de Plastic 
Soup Foundation, die op haar manier 
de plastic vervuiling weer aanpakt.
Vanaf seizoen 2021 is NoMorePlastic 
sponsor van Thamen en hangt er een 
prachtig bord aan het homerun hek 
van het honkbalveld aan de Vuurlijn. 
Ernst-Jan Koole: “Al ruim 25 jaar speel 
ik bij deze prachtige club. Het voelt 
als familie en als ik deze familie kan 
steunen door middel van sponsoring 
door NoMorePlastic, dan doe ik dat 
met veel plezier. Graag kijk ik samen 
met het bestuur en de leden naar 

mogelijkheden om meer invulling te 
geven aan de sponsoring. Denk aan 
het organiseren van een clean-up 
rondom het complex of misschien 
dat we samen NoMorePlastic shop-
pers met een honkbalprint kunnen 
ontwikkelen?”

Nieuwe sponsor voor Thamen

Honkballer en sponsor Ernst-Jan Koole 

met zoontje Jack.

Aalsmeer – Zou coach Bert Bouwer 
een donderspeech hebben 
gehouden na afloop? De heren 
handballers van Greenpark Aalsmeer 
hebben zaterdag 3 april punten laten 
liggen in Zwartemeer. Van Hurry-Up 
werd nipt met 29-28 verloren. De 
teams waren de hele wedstrijd aan 
elkaar gewaagd, er werd over en 
weer gescoord. Aalsmeer had in de 
eerste helft net iets vaker de over-
hand. De rust gingen de ploegen in 
met 13-15 voorsprong voor Aals-
meer. Hiermee was de winst natuur-

lijk nog niet in huis. De tweede helft 
werd door beide teams fanatiek 
gestart en zowel Greenpark als 
Hurry-Up wisten met regelmaat te 
scoren. Aalsmeer had de pech dat in 
de laatste minuten Samir Beng-
hanem een overtreding maakte en 
met rood het veld af moest. Hier wist 
Hurry-Up van te profiteren en kwam 
op voorsprong. Greenpark kwam 
daarna terug, maar had tijd tekort 
om een gelijke stand of (liever) voor-
sprong af te dwingen. Kort voor het 
einde van de wedstrijd mocht Tim 

Handbal: Greenpark Aalsmeer 
laat punten liggen bij Hurry-Up 

Verdedigingsmuur bij strafworp Tim Bottinga. Foto: www.kicksfotos.nl

Bottinga nog een strafworp nemen 
vanwege een overtreding, maar de 
‘muur’ van Hurry-Up spelers wist hij 
niet te passeren. 
Verlies dus en natuurlijk heeft dit 
effect in de top van de Handbal NL 
League. Zeker omdat Kembit Lions 
wel winst wist te boeken. Bevo werd 
deze zaterdagavond ‘geklopt’ met 
liefst 35-28. Door deze overwinning 
gaat nu Kembit Lions aan kop in de 
competitie van de Handbal NL 
League. Deze is echter nog niet ten 
einde, er volgen nog diverse 
wedstrijden en reken maar dat Aals-
meer er op gebrand is om opnieuw 
landskampioen te worden. Het is/
wordt spannend! 

Drie thuiswedstrijden
Een mogelijk voordeel is dat Green-
park vanaf nu drie wedstrijden thuis 
speelt. Aanstaande zaterdag 10 april 
komt Hurry-Up naar Aalsmeer. Er kan 
dus gelijk revanche genomen 
worden. Volgende week zaterdag 17 
april is nog koploper Kembit Lions de 
tegenstander in De Bloemhof. Beide 
wedstrijden beginnen om 16.30 uur 
en zijn live te volgen via handbal.nl. 
En op zaterdag 24 april gaan de 
mannen van Greenpark het in Aals-
meer opnemen tegen Volendam. 
Deze wedstrijd in de sporthal aan de 
Hornweg begint om 20.00 uur en kan 
‘bijgewoond’ worden via livestream. 

stelling van de ploegen en verschui-
vingen op de kalender. Parijs-Roubaix 
en de Ronde van Noorwegen, waarin 
Nils eind mei zou starten, zijn 
verplaatst naar een datum later in het 
jaar. Mogelijk wordt de Ronde van 
België, begin juni, zijn eerstkomende 
wedstrijd.

Owen Geleijn
Rijsenhouter Owen Geleijn (20), 
talentvol bergopfietser, kon zich afge-
lopen paasdagen met opleidingsteam 
Jumbo-Visma aan de voet van de Itali-
aanse Alpen uitleven in twee UCI-
wedstrijden voor renners jonger dan 
23 jaar. In de loodzware Trofeo Piva 
finishte Geleijn zondag in een derde 
groepje als 29ste (1.40) na de sole-
rende Spaanse winnaar Juan Ayuso. De 
toptalenten onder de klimmers 
moesten negen keer de bijzonder 
steile Col San Martino bedwingen, in 
totaal goed voor ruim 2000 hoogteme-
ters. Slechts 54 van de 170 vertrokken 
renners volbrachten de opdracht. Een 
dag later klasseerde Owen Geleijn zich 
in de Giro Belvedere als 42ste. Hij 
volgde ruim twee minuten na, 
opnieuw, de pas 18-jarige Spaanse 
winnaar Ayuso. De wedstrijd werd in 
de slotfase beslist op twee meer dan 
10 procent steile ‘muurtjes’.

Aalsmeer - Het CDA Aalsmeer-Kudel-
staart is tevreden met het antwoord van 
het college van B&W op de vragen die 
de partij halverwege maart heeft 
gesteld over het verruiming van de 
sportmogelijkheden van jongeren. De 
fractie kwam tot de conclusie dat 
sporten in groepsverband momenteel 
mogelijk is tot de leeftijd van 26, 
jongeren vanaf 27 jaar kunnen niet in 
teamverband sporten. Het CDA ziet hier 
een groot probleem; op deze manier 
kunnen teams waarbij de leeftijden 
verder uiteen liggen en ook boven de 27 

uitkomen, alsnog niet samen sporten. 
Het CDA heeft het college van B&W dan 
ook verzocht om naar het Rijk en de 
Veiligheidsregio uit te dragen dat er 
meer maatwerk mogelijk moet zijn 
omtrent de leeftijdsgrens die nu geldt 
voor samen sporten. In haar antwoorden 
geeft college aan hiermee akkoord te 
gaan en als ambassadeur hiervoor op te 
willen treden. Sporten is een essentiële 
schakel in de mentale gezondheid van 
jongeren, het gaat eenzaamheid tegen 
en het is vaak een van de weinige 
sociale momenten die jongeren nog 

CDA tevreden: College zet in op 
verruiming sportmogelijkheden

hebben. Door een strikte leeftijdsgrens 
te hanteren, wordt het jongeren 
wederom onnodig moeilijk gemaakt. 
Het CDA heeft dan ook om maatwerk 
gevraagd, in de hoop zo meer sportge-
legenheden te creëren. “Samen sporten 
is niet alleen gezellig, het is ook goed 
voor de mentale en fysieke gezondheid. 
We zijn blij dat het college dit met ons 
eens is en dit standpunt ook uit gaat 
dragen naar het Rijk”, aldus woord-
voerster Thirsa van der Meer van het 
CDA. Van der Meer hoopt dat er zo snel 
mogelijk meer maatwerk komt, zodat 
jongeren binnenkort weer op een 
veilige manier in teamverband kunnen 
sporten. De partij blijft zich ook op deze 
manier inzetten tegen eenzaamheid. 








