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Haal het vakantiegevoel 
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In totaal komen in het nieuwe ‘Rooie 
Dorp’ 63 huurwoningen. Van de 46 
eengezinswoningen verhuurt Eigen 
Haard er 13 in het middensegment. 
Die zijn vooral bestemd voor door-
stromers uit de sociale huur. De 17 
sociale huurappartementen vormen 
samen een gebouw van drie woon-
lagen met een lift. Een aantal huur-
ders van de oude woningen keert 
terug.

Architectuur
De architectuur van de nieuwe 
woningen verwijst naar de oorspron-
kelijke woningen die in 1921 door 
‘Woningbouwvereeniging Volksbe-
lang’ zijn gebouwd. De kenmerkende 
rode daken en replica’s van de gevel-
stenen met vogels zijn ook te zien in 
de nieuwbouw. “Dat maakt deze 

oplevering extra feestelijk”, zegt 
bestuurder Vera Luijendijk van Eigen 
Haard. “We vieren het eeuwfeest van 
het ‘Rooie Dorp’ met duurzame 
nieuwe woningen. Die woningen 
respecteren het verleden en staan 
voor alles wat de volkshuisvesting 
ons land heeft gebracht en brengt.”

Betaalbare woningen erbij
“De oplevering van het ‘Rooie Dorp’ is 
een mooie mijlpaal in onze woning-
bouwontwikkeling”, zegt wethouder 
ruimtelijke ordening Bart Kabout. 
“Aalsmeerders houden van dit 
markante stukje dorp. Deze wijk is 
een mooi voorbeeld hoe we oude 
traditionele elementen weer modern 
laten terugkomen. En natuurlijk zijn 
we heel blij dat er zelfs nog 17 extra 
woningen bijgebouwd zijn, zowel 

sociale huur als woningen in het 
middensegment.”

Een nieuw begin
Rinky, Elsa en hun dochter Chloë zijn 
nieuwe bewoners van het ‘Rooie 
Dorp’. Vol trots staan ze voor hun 
nieuwe woning met naast de deur 
een mooie tegel van een fazant. “Hier 
hebben we lang naar gezocht. Onze 
woonsituatie was best lastig en dit 
voelt als een nieuwe start. De appel-
boom die we vandaag hebben 
gekregen staat wat dat betreft wel 
symbool voor een nieuw begin.”

Eerste woningen in het nieuwe 
‘Rooie Dorp’ opgeleverd!

De familie Feenstra-Neijndorff , Eigen Haard bestuurder Vera Luijendijk en wethouder Bart Kabout.

Aalsmeer – De eerste woningen aan de Machineweg worden deze maand 
opgeleverd. In totaal bouwt woningcorporatie Eigen Haard 63 huurwo-
ningen in het ‘Rooie Dorp’. Het is precies 100 jaar geleden dat de 
oorspronkelijke woningen zijn opgeleverd.

Als vanouds: Tegeltjes op woningen.

Wij zijn met SPOED 
op zoek naar serieuze 

BEZORGERS/STERS 
voor omg. Machineweg, 

Emmastraat (250 kranten)
en omg. Marktstraat, Wetering-

straat (350 kranten)

Voor meer informatie: 
Tel. 0251-674433

info@verspreidnet.nl 
www.verspreidnet.nl

 

Aalsmeer: Omg. Aalsmeerderweg (140 kranten)

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

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

Aalsmeer - De besturen van Vuur en 
Licht op het Water, de Feestweek en 
de Pramenrace hebben afgelopen 
dagen positieve gesprekken gehad 
met de burgemeester over de feest-
maand september. De burgemeester 
zou niets liever willen dan dat de 
besturen weer enthousiast gaan 
worden, de schouders eronder gaan 
zetten en een normale feestweek 
met alle activiteiten gaan organi-
seren. Een feestweek dus van begin 
tot eind, waar inwoners uit Aalsmeer 
en omgeving van kunnen genieten. 

“We hebben groen licht gekregen 
om het grootste evenement van 
Aalsmeer weer te mogen gaan orga-
niseren. We hebben er super veel zin”, 
laten Mike en Ab van Vuur en Licht 
op het Water weten. 
Het feestweek-bestuur: “Gezamenlijk 
zijn we tot de conclusie gekomen dit 
jaar een vertrouwde en veilige feest-
week te kunnen organiseren. We 
gaan ons vanaf nu volledig richten 
op de organisatie van weer een gran-
dioze Feestweek en informeren jullie 
snel over het programma, artiesten 

en de kaartverkoop.” En SPIE: “Jullie 
mogen weer! Wij hopen dat de 
pramenrace op 11 september 2021 
net zo zal zijn als de race van 2019. 
Maar, wij zijn voorbereid op even-
tuele maatregelen en zullen deze tot 
zekere hoogte misschien moeten 
invoeren. Wij hebben er zin in en 
gaan graag voor jullie aan de slag. 
Inschrijven is nog niet mogelijk.  Wij 
laten jullie weten wanneer dit kan.” Er 
gaat overigens een nieuw thema 
komen. “SPIE goes USA is zo 2020”, 
grapt het bestuur.

In september: Vuur en Licht, Feestweek en Pramenrace! 
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Openingstijden
ma. t/m wo. van 08.30-17.00 uur
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Aanleveren van advertentie
Woensdag voor 12.00 uur
aanlever@meerbode.nl

Advertentieverkoop
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Advertentie-tarieven:
op aanvraag
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Redactie
Jacqueline Kristelijn
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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 
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Privacy
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Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt 
op FSC-Mix papier van verantwoorde 
herkomst.

WWW.MEERBODE.NL

KERKDIENSTEN
ZONDAG 18 APRIL 

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Zondag 16u. Zoomdienst met 

Arno Post. Aanmelden: www.
cama-aalsmeer.nl.

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. 

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

Dienst om 10u. met prof. dr. G.C. 
den Hertog en 16.30u. reguliere 
dienst. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeer-

derweg 751, Rijsenhout. Zondag 
Dienst om 10u. met ds. W. van 
Dijk uit Bunschoten.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. 

Dienst met ds. Paul F. Thimm via 
dgaalsmeer.nl. Collecte voor 
Oudezijds 100.

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. 
Fredrikze. Te volgen via http://
pgAalsmeer.nl/
kerkdienstgemist/

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag 

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

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

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10.30u. Samenkomst via 
livestream. Spreker: Pieter-Jan 
van der Wolf. Info: www.leg.nl.  

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 

Reserveren verplicht. Zaterdag 
17u. Woordcommunieviering 
met B. Dullens in Kloosterhof. 
Karmelkerk: Zondag 9.30u. 

 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 ds. B.H. 
Steenwijk uit Nijkerk via www.
kerkdienstgemist.nl. 

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

E. Jansen uit Mijdrecht. Te 
volgen via https://sow-kudel-
staart.nl. 

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

Zondag 11u. Woordcommunie-
viering m.m.v. cantors. Maximaal 
30 kerkplaatsen. Vooraf reser-
veren via sjangeboortesecreta-
riaat@live.nl of bel 0297-324735.  
Te volgen via livestream.

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.

Aalsmeer - Bijna iedere week is het 
wel raak, afval gedumpt bij de 
inbrengparkjes voor glas en plastic. 
Bij de locatie langs de Zwarteweg 
worden veelvuldig oude en vooral 
wat grotere spullen neergezet. 
Mogelijk komt dit omdat het parkje 
ietwat uit de woonbuurt ligt. Er kan, 
zeg maar, meer tijd genomen 
worden om makkelijk van overtollige 
goederen af te komen. Afgelopen 
weekend is weer ergens een schuur, 
garage of zolder opgeruimd en de 
spullen zijn ‘eenvoudig’ gelost bij het 
parkje aan de Zwarteweg. Er liggen 
matrassen, een oude stoel en nog 
wat kleine meubelstukken. Het bord 
‘hier geen grof vuil’ lijkt echt tegen 
dovemansoren en -ogen gezegd. Er 
is al enkele malen gepleit voor came-
ra’s, maar of deze op een vandalisme-

bestendige manier geplaatst kunnen 
worden? Wellicht is het een aanrader 
om het gele bord te verlichten (ook ‘s 
avonds leesbaar, want dan wordt er 
meestal illegaal gedumpt), of hier 
een lamp met bewegingssensor aan 
laten springen. Schrikt af! 
Nogmaals, afval dumpen bij inbreng-
parkjes is echt niet nodig. Wie hier 
matrassen en meubelstukken neer 
kan gooien, heeft ook de mogelijk-
heid om de aanhanger of auto legaal 
te legen bij Meerlanden in Rijsen-
hout! Voor wie geen vervoer heeft: 
Maak en afspraak en de spullen 
worden (tegen een kleine vergoe-
ding) opgehaald. “Grof vuil dumpen, 
een grof schandaal”, aldus een 
inwoner die zich �ink ergert aan deze 
manier van afstand doen van 
goederen bij inbrengparkjes.

Grof vuil dumpen, grof schandaal

Aalsmeer - Begin deze week vond 
mevrouw van der Zwaard een 
ansichtkaart in haar brievenbus. 
Buurvrouw Chantal van Hilst had de 
uitnodiging in de brievenbus gedaan 
om samen een ommetje te maken. 
Zelf loopt Chantal dagelijks een 
rondje door het Hornmeerpark, 
onderweg naar haar thuiswerkplek. 
Maar hoeveel leuker is het om het 
ommetje eens met een buurtgenoot 
te lopen? Voor Chantal was het erg 
interessant om de buurt door de 
ogen van een inwoner te zien die al 
ruim 54 jaar in de Hornmeer woont. 
Zo was Chantal niet op de hoogte dat 
er in de jaren zeventig een openlucht 
zwembad in de Westeinderplassen 
was met de naam VIBA. De VIBA was 
het zwembad van de Vereniging tot 

Instandhouding van een Badhuis in 
Aalsmeer, gelegen naast de water-
toren. Natuurlijk is de wijk veranderd 
in de afgelopen jaren, maar mevrouw 
van der Zwaard is nog steeds blij met 
de mooie groene uitstraling van de 
wijk. Dagelijks loopt zij een rondje 
door de Hornmeer en kijkt haar ogen 
uit. Het maakt niet uit of je links of 
rechts gaat, er is altijd wel iemand om 
even een praatje mee te maken en 
overal is wel iets te zien. Van mooie 
kleurrijke bloembollen in het park bij 
de Roerdomplaan tot gezellige voor-
tuinen. Niet alle voortuinen zijn overi-
gens even goed onderhouden, wat 
voor haar, als dochter van een 
kweker, soms een doorn in het oog is. 
Een idee dat naar boven kwam was 
dat eigenlijk iedere verhuurder in het 

Samen een ommetje maken 
door de Hornmeer

contract zou moeten opnemen dat 
men de voortuin onderhoudt. Dat is 
goed voor de wijk, het oog wil 
immers ook iets. Mevrouw van der 
Zwaard en Chantal spraken nog over 
de toekomstige woningen in de Roer-
domplaan, dat zou best een mooie 
plek zijn om te wonen. Heel blij zijn 
beide bewoners van de Hornmeer 
ook met een buurtinitiatief die vorig 
jaar is opgestart door een aantal 
buren met groene vingers. De groen-
strook achter hun woningen heeft nu 
een mooie, kleurrijke uitstraling. Het 
ziet er nu zoveel beter uit. De 
gemeente heeft de overwoekerde 
strook helemaal leeg getrokken 
waarna de strook mooi is ingeplant. 
De buren houden de groenstrook nu 
gezamenlijk bij. 

Ook een ommetje maken? Haal dan 
een kaart bij de Hoogvliet en nodig een 
buurtgenoot uit. Laat weten hoe het 
was via team.aalsmeer@participe.nu

Schiphol - De afname van het aantal 
vluchten in 2020 vanwege de corona-
pandemie heeft ervoor gezorgd dat 
er bij het Bewoners Aanspreekpunt 
Schiphol (BAS) minder meldingen 
over geluidshinder zijn binnenge-
komen. Waar in 2019 nog 12.199 
mensen een melding maakten, waren 
dat er afgelopen jaar 7.350. Het aantal 
melders uit Leimuiden en Haarlem is 
toegenomen en er kwamen relatief 
minder meldingen uit Aalsmeer en 
Amsterdam. 
De Kaagbaan en de Polderbaan, de 
zogenoemde ‘voorkeursbanen’, 
konden in 2020 voor het grootste 
gedeelte van het startend en landend 
vliegverkeer worden ingezet. Doordat 
er minder vliegverkeer was, zijn de 

Aalsmeerbaan en Zwanenburgbaan 
minder vaak in gebruik geweest. Hier-
door kwamen er ruim 50% minder 
klachten uit de omgeving van deze 
twee banen. De Aalsmeerbaan is zelfs 
drie maanden gebruikt als parkeer-
plaats voor vliegtuigen.
Net als in de voorgaande jaren gingen 
in verhouding de meeste meldingen 
over de Boeing 747. Met name als dit 
vliegtuigtype tussen 21.00 uur ’s 
avonds en 01.00 uur ’s nachts vertrekt. 
Er kwamen relatief minder meldingen 
binnen over de nieuwe vliegtuigen, 
zoals de Boeing 787 Dreamliner en de 
Airbus A350. Hierbij speelt het tijdstip 
van vertrek of landing ook een rol. 
Bekijk de BAS-jaarrapportage op de 
website www.bezoekbas.nl.

Minder klachten door minder 
vliegverkeer in coronatijd

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.
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AGENDA

DONDERDAG 15 APRIL:
* Instuif in Kudelstaart voor leer-

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

ZONDAG 18 APRIL:
*  Kennismaken met tennis bij All 

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

20, 22 EN 29 APRIL:
*  Dorpsgesprekken over Aalsmeer 

aardgasvrij. Op 20ste voor 
Kudelstaart, op 22ste voor Oost-
einde en 29ste voor Centrum. 
Aanmelden: energietransitie@
aalsmeer.nl

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

Nieuwe 
westerns, 
ukelele’s 

en (kinder)-
gitaren

Winkel 
is open!

Bel voor een 
afspraak: 

06-10035173

Aalsmeer - Supertrots is Afra Pijn-
aker met de realisatie van haar grote 
droom, een mineralenwinkel aan 
huis. Afra verkoopt de prachtigste 
mineralen van hoogwaardige kwali-
teit en de mooiste trilling. Van berg-
kristal tot Titanium Aura kwarts. Afra: 
“Als kind was ik al veel betrokken bij 
de natuur. Ik hield van stenen zoeken 
en op elke plek waar ik kwam moest 
er een steen mee naar huis. Omdat ik 
een hoog sensitief kind was, voelde 
ik vaak heel goed aan wat mijn 
lichaam nodig had. Later heb ik daar 
via vele opleidingen mijn werk van 
kunnen maken en inmiddels heb ik al 
ruim 25 jaar een praktijk in energeti-
sche natuurgeneeswijze. Door de 
vele hoog sensitieve kinderen en 
volwassenen in mijn praktijk 
ontstond de noodzaak om ze te 
ondersteunen in de juiste voeding, 
het aanvullen van tekorten (ortho-
moleculair), oefening in aarding, 
leren beschermen tegen overprikke-
ling en de gevolgen van de steeds 
meer toenemende straling. Voor dit 
laatste, de overprikkeling en de stra-
lingsbelasting, ben ik regelmatig 
orgonites gaan inzetten voor onder-
steuning ten gunste van de heling 
van mijn cliënten. Ik heb les gehad 
van een wetenschapper uit Zuid 
Afrika, die mij de alchemistische 
kennis en formules heeft geleerd 
voor het maken van hoogwaardige 

orgonites. Met deze kennis, die van 
de mineralen en de werking van het 
menselijk lichaam, heb ik mijn eigen 
methode hierin kunnen ontwikkelen. 
Deze orgonites kunnen daardoor ook 
speci�ek worden afgestemd op de 
persoonlijke behoefte van de cliënt.” 
Voor het maken van deze orgonites 
worden de zuiverste mineralen 
gebruikt, onder andere bergkristal, 
rozenkwarts, amethist (de gouden 
driehoek), groene toermelijn, herki-
merdiament, dubbeleinders, shun-
gite, koperspiralen en ertsen. 
Daarnaast voegt Afra per orgonite 
speci�eke mineralen toe met hun 
eigen unieke werking. Sinds een paar 
jaar verkoopt zij deze ook in haar 
webwinkel www.orgonite-webshop.
nl. “Omdat het belangrijk is om zowel 
een mineraal als een orgonite 
persoonlijk te komen voelen, heb ik  
nu een winkel/atelier geopend aan 
de Oosteinderweg 384”, gaat Afra 
verder. 
“Iedereen is welkom  om in een 
gemoedelijke sfeer onder het genot 
van een kopje ko�e of thee en 
duidelijke uitleg, alle mineralen en 
orgonites te voelen, te bekijken en zo 
hierin een juiste keuze te kunnen 
maken.” De Indigo Balance minera-
lenwinkel en het orgonite atelier van 
Afra Pijnaker is geopend op afspraak 
en telefonisch te bereiken via 
0647835702 

Nieuw: Mineralenwinkel en 
orgonite atelier

Aalsmeer - Jarenlang was Heleen van 
Haaften de drijvende kracht achter de 
kunstexposities van KCA in het Oude 
Raadhuis, een megaklus die ze met 
hart en ziel en onnoemelijk veel vrije 
tijd aanpakte, gedreven door haar 
liefde voor beeldende kunst. Het 
waren exposities van zowel landelijk 
bekende kunstenaars als de eigen 
‘Amazing Amateurs’, met vernieu-
wend én traditioneel werk, schilde-
rijen, beelden, fototentoonstellingen, 
alle kunstvormen kwamen langs. 
Toen Heleen haar intrede bij KCA 
deed, was er al een grote groep vrij-
willigers gevormd, waar zij met haar 
werkgroep Beeldende Kunst op terug 
kon vallen. Dus, kon de werkgroep 
zich concentreren op de artistieke 
invulling, het werven van expo-
santen, inrichten van tentoonstel-
lingen, organiseren van openingen 
en alles wat daarbij komt kijken.  

Meteen voorzitter
In 2014 staat Heleen van Haaften 
voor het eerst vermeld in de adreslijst 
van KCA. Zij is meteen voorzitter van 
de Kunstcommissie, waarvan op dat 
moment ook Annelie Klein Sprokkel-
horst, Miep Maarse en Jan Daalman 
deel uitmaken, een uitgelezen viertal 
dat goed thuis is in de kunstwereld. 
Zij zijn meteen aan de slag gegaan en 
in de zomer van 2014 hebben zij met 
de derde editie van Amazing 
Amateurs een traditie kunnen voort-
zetten, die tot op de huidige dag veel 
kijkers trekt.

Zo’n 40 exposities
Sindsdien zijn er, met de onmisbare 
steun van de vele kunstminnende 
vrijwilligers, door Heleen en haar 
werkgroep niet minder dan veertig 
smaakmakende exposities op de 
kaart gezet. Een van de eerste is aan 

het begin van het seizoen 2015-2016 
letterlijk: ‘een oog-, oor- en tongstre-
lend avontuur’. Jacky Sleper toont 
dan haar visuele reisverhalen over 
China, Mexico en India. Met de hulp 
van keukenmeester Kok weet zij niet 
alleen de pupillen van het oog, maar 
ook de papillen van de tong te prik-
kelen en te activeren. Maar, ook KCA 
kan er niet omheen, wat begint met 
een ochtendontbijt, eindigt met een 
laatste avondmaal. Net voordat de 
coronacrisis toeslaat, is begin 2020 de 
thematentoonstelling ‘Aan tafel’ te 
beleven: omringd door schilderijen 
zijn grote gedekte tafels te zien en is 
er een High Tea geïntegreerd in de 
tentoonstelling. 

Alles dicht
Het moedeloos makende jaar is 
begonnen. Aanpassen aan de coro-
naregels, een ‘intelligente lockdown’. 
Een volledige sluiting, een openstel-
ling onder beperkende voorwaarden, 
een beetje open, dan weer een volle-
dige lockdown. Een kiertje open 
gaan, een digitale uitweg zoeken. Dat 
is bijna niet vol te houden. Precies op 
de laatste dag van de expositie ‘De 
mens, de naakte waarheid’, op 15 
maart 2020, gaat alles dicht. Cafés en 
restaurants moeten onmiddellijk om 
18.00 uur de gasten eruit zetten en 
de deuren sluiten. In het Oude Raad-
huis is dan, zes weken lang, de kwets-
baarheid van het menselijk lichaam 
getoond. Als dát niet symbolisch is, 
als dát niet de diepere betekenis is 
die kunst kan tonen?

Tentoonstelling in buitenruimte
Heleen gaat vanaf dat moment dus 
‘on line’. De Amazing Amateurs zijn te 
zien op YouTube. De tekeningen van 
Elsbeth Gorter met de titel ‘Aalsmeer 
in coronatijd’ zijn mogelijk gemaakt 

door blogger. Vervolgers tonen de 
Amazing Amateurs hun kunst in de 
winkeletalages, een samenwerking 
met het Cultuurpunt Aalsmeer. Dan 
weer kan het Oude Raadhuis voor de 
tentoonstelling weer even open, op 
afspraak en met met mondkapjes, 
alweer heel symbolisch, met het 
thema ‘Contradictions’ (tegenstel-
lingen). Daarna kan er echt niks meer. 
De geplande expositie ‘Toekomst, 
kunst uit de regio’ is helemaal inge-
richt maar kan niet opengaan. Voor-
bereidingen gaan wel door; zo werkt 
KCA mee aan een beeldententoon-
stelling in de buitenruimte waaronder 
de tuin van het Oude Raadhuis.

Afscheid
Ook voor Heleen verandert er deze 
maand iets belangrijks. Zij gaat haar 
woonplek aan de Uiterweg verlaten 
en verhuizen naar buiten de 
gemeente Aalsmeer. Helaas moest zij 
besluiten haar taak neer te leggen en 
aan een opvolger over te dragen. 
Voor haar geen Oude Raadhuis meer. 
Jammer, jammer, maar begrijpelijk. 
Heleen kan met trots terugzien op de 
tientallen vaak baanbrekende exposi-
ties van beeldende kunst die hier 
anders nooit te zien zouden zijn 
geweest. KCA, maar vooral kunstmin-
nend Aalsmeer, is haar hiervoor 
ontzettend veel dank verschuldigd.
Het bestuur KCA bedankt haar, mede 
namens alle collega’s van KCA en 
wenst haar een goede toekomst. 
Helaas kan het gewenste en 
verdiende afscheid nu in deze coro-
natijd niet gevierd worden. Dat gaat 
zeker wel gebeuren zodra het Oude 
Raadhuis open is, samen met ‘haar’ 
kunstenaars en zo veel mogelijk 
kunstliefhebbers die van Heleen’s 
exposities in het Oude Raadhuis 
hebben genoten.

Heleen van Haaften verlaat het 
Oude Raadhuis en Aalsmeer

Aalsmeer - Vanaf maandag 19 april 
tot en met zondag 9 mei staat de 
corona testbus van de GGD op het 
parkeerterrein aan de Dreef in de 
Hornmeer. In de bus kunnen mensen 
uit Aalsmeer en Kudelstaart met 
lichte klachten zich zonder afspraak 
gratis laten testen op corona. 
Wethouder Zorg Wilma Alink: “Het 
aantal besmettingen moet nog altijd 
omlaag. We willen daarom onze 
inwoners op een laagdrempelige 
manier een coronatest aanbieden. 

Het is belangrijk om je te laten 
testen. Ook bij lichte klachten. Dit is 
naast het naleven van de corona-
maatregelen een goede manier om 
verdere verspreiding van het virus 
tegen te gaan. Hopelijk komen we zo 
sneller uit deze lockdown.”

Testen is gratis
Een testbus is een speciaal hiervoor 
omgebouwde touringcar. De bus is 
zeven dagen per week open van 9.00 
tot 12.00 uur en van 12.45 tot 16.00 

Corona testbus GGD in Aalsmeer uur. Iedereen uit Aalsmeer en Kudel-
staart kan terecht zonder afspraak en 
het testen is gratis. De bus wordt 
door één bezoeker tegelijk betreden, 
waarna de test wordt uitgevoerd. 
Andere bezoekers wachten buiten de 
bus tot ze aan de beurt zijn. Buiten 
de bus kunnen bezoekers, met 
mondkapje op, op voldoende 
afstand wachten. Gastheren en 
-vrouwen ontvangen de bezoekers 
en beantwoorden eventuele vragen. 
Bezoekers wordt dringend verzocht 
thuis te blijven tot de testuitslag 
binnen is. 

Heleen van Haaften (links) met jong kunsttalenten. Eigen foto KCA
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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.

VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING 
ANDORRAWEG 1 AALSMEER Z20029478

Het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer 
maakt, ingevolge artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wabo, 
bekend dat zij besloten heeft een omgevingsvergunning in 
afwijking van de beheersverordening ‘Green Park Aalsmeer 
2017’ te verlenen ten behoeve van de realisatie een nieuw dis-
tributiecentrum voor tuincentra van Intratuin, met bijbehoren-
de voorzieningen. Het huidige distributiecentrum bevindt zich 
op het perceel Middenweg 23 maar moet worden verplaatst 
in verband met de aanleg van een weg. De aanvraag is gere-
gistreerd onder nummer Z20-029478. De beheersverordening 
maakt ter plaatse geen gebouw mogelijk. Om deze reden is 
een planologische procedure nodig.

Ter inzage
Met ingang van vrijdag 16 april 2021 ligt de omgevingsver-
gunning gedurende 6 weken met de daarbij behorende stuk-
ken, op de volgende wijzen ter inzage:
	 in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl on-

der planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.OIAVDB15xB-VG01
	 via	de	gemeentelijke	website 	http //035 ropubliceer nl	
	 de	 balie	 van	 de	 receptie	 in	 het	 gemeentehuis	 van	 Aals-

meer, Raadhuisplein 1. In verband met maatregelen in het 
kader van corona (Covid-19) dient hiervoor eerst een af-
spraak te worden gemaakt via tel. 0297-387575;

Beroepsmogelijkheid
Het instellen van beroep tegen het besluit is mogelijk van 16 
april	2021	t/m	27	mei	2021 	 elanghebbenden	die	tegen	het	
ontwerpbesluit tijdig zienswijzen hebben ingediend of be-
langhebbenden die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest 
eerder zienswijzen in te dienen, kunnen beroep instellen te-
gen het besluit bij de rechtbank Amsterdam (Sector Bestuurs-
recht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam). Voor de behande-
ling van het beroepschrift en een eventueel verzoek om een 
voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. Over 
de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling kunt u 
contact opnemen met de rechtbank Amsterdam.

Voorlopige voorziening
Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens de voorzie-
ningenrechter verzoeken om een voorlopige voorziening te 
treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken be-
langen, dat vereist. Bij het verzoek moet een afschrift van het 
beroepschrift worden overgelegd.

Inwerkingtreding
De besluiten treden in werking met ingang van de dag na 
die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de be-
roepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening is 
ingediend, treden de besluiten 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.
-  Oosteinderweg 55 ws4 (kad.percelen G 4326 en 4327), 

1432 AD, (Z21-028801), het afwijken van het bestem-
mingsplan t.b.v. het plaatsen van een mobiele houten 
mantelzorgwoning in de voortuin 

-  Vlinderweg 10, 1432 MH, (Z21-028770), het legaliseren van 
een reeds geplaatste rookgasafvoer op de dakkapel aan de 
achterzijde van de woning 

-  Vrouwentroostpad 5, 1433 GW, (Z21-028224), het aanleg-
gen van een nieuwe brug 

-		 Hogedijk,	 kad perceel	 10000	 t/m	 5 14,	 (Z21-02 170),	
het ophogen en versterken van de dijk met klei en het 
plaatsen van drie damwanden en een zware beschoeiing 
bij het gemaal (dijkverbetering Hogedijk fase II) 

-  Fonteinkruidhof 12, 1433 WD, (Z21-028115), het plaatsen 
van een zeecontainer op een parkeerplaats naast de wo-
ning	voor	opslag	van	huisraad	t/m	2 	mei	2021	

-  Aalsmeerderweg tussen nrs. 41 en 47, (Z21-027776), het 
afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het dempen van 
een greppel gelegen op de erfgrens tussen beide percelen 

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: 
wwwmeerlanden 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-
3 75 4/3 7660	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.

-  Clusiusstraat 26, 1431 KS, (Z21-027607), het plaatsen van 
een dakkapel aan de voorzijde van de woning 

-  Legmeerdijk, nabij nr. 313 (kad. perceel B 4978) in Aals-
meer, (Z21-027387), het graven van proefsleuven om be-
staande kabels en leidingen te onderzoeken 

-  Galvanistraat 16, 1433 MA, (Z21-026960), het maken van 
een uitbouw met plat dak en lichtkoepel aan de achter-
zijde van de woning 

 
INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat	de	volgende	aanvraag/aanvragen	omgevingsvergunning	
is/zijn	ingetrokken
- Hugo de Vriesstraat 54, 1431 KC, (Z21-009947), het aanleg-

gen van een in- en uitrit. Verzonden: 06 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:
 -  Stationsweg 3, 1431 EG, (Z21-013115), het vernieuwen van 

een winkelpui. Verzonden: 12 april 2021
-  Witteweg 32, 1431 GZ, (Z20-087097), het afwijken van het 

bestemmingsplan t.b.v. het vestigen van een sportschool. 
Verzonden: 29 januari 2021

-  1e J.C. Mensinglaan 35, 1431 RV, (Z21-011905), het plaat-
sen van een nokverhoging en dakkapel aan de straatzijde 
van de woning. Verzonden: 07 april 2021

-  Aalsmeerderweg 177, 1432 CL, (Z21-011676), het aanleg-
gen van een in- en uitrit en dam met duiker. Verzonden: 06 
april 2021

-  Oosteinderweg 279 ws3, 1432 AV, (Z21-003318), het kap-
pen van een (dode) beukenboom. Verzonden: 03 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:
-  Kudelstaartseweg 22, 1431 GA, (Z20-086370), het plaatsen 

van nieuwe steigers (Waterfront). Verzonden: 09 april 2021
-  Helling 27, 1431 BR, (Z21-018800), het plaatsen van een 

bouwcontainer	nabij	de	woning	t/m	30	mei	2021 	Verzon-
den: 09 april 2021

-  Pasteurstraat 24, 1433 KT, (Z20-084714), het plaatsen van 
een dakkapel aan de voorzijde van de woning. De omge-
vingsvergunning is van rechtswege toegekend. Verzon-
den: 09 april 2021

-  Kudelstaartseweg 63, 1433 GB, (Z21-013639), het vergro-
ten van de bestaande dakkapel. Verzonden: 08 april 2021

-  Helling 24, 1431 BS, (Z21-018801), het legaliseren van een 
reeds geplaatst hekwerk als erfafscheiding. Verzonden: 08 
april 2021

-  Dreef 7A, 1431 WC, (Z20-086209), het bouwen van een 

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:

a-/di-/do-/vrijdag	 0 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

Bon J. 02-12-1988 06-04-2021
Evripidou C. 06-09-1963 06-04-2021
Gîrnu V. 03-07-1995 06-04-2021
Stratulat P. 22-10-1978 06-04-2021

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	tel 	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.
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bijgebouw en het verplaatsen en aanvullen van het be-
staande hekwerk. Verzonden: 06 april 2021

-		 Zuid-Afrikaweg	1A	t/m	1E,	3A	t/m	3N	en	5A	t/m	5N	(voor-
heen Greenpark deelgebied 3, kad. perc. B6729), (Z21-
008845), het bouwen van bedrijfsverzamelgebouwen, het 
aanleggen van 3 in- en uitritten en handelsreclame. Ver-
zonden: 02 april 2021

VERGUNNING INGETROKKEN
- Helling 19, 1431 BR (Z21-012288), het koppelen van 2 dak-

kapellen op het achterdakvlak van de bedrijfswoning. Ver-
zonden: 1 april 2021 

- Seinpost 13, 1431 LG (Z21-004970), plaatsen van een dak-
kapel op het achterdakvlak van de woning. 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 
gebruik maken van het contactformulier op 
loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u 
opgenomen.

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

t/m	06-05-21	 Het	 vaststellingsbesluit	 van	 het	 bestem-

mingsplan, het besluit om geen exploitatie-
plan vast te stellen alsmede het besluit tot 
vaststelling van hogere grenswaarden Wet 
geluidhinder

t/m	20-05-21	 Vastgestelde	 wijzigingsplan	 ‘Schinkelpol-
der - Oosteinderweg naast 519’ en een be-
sluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder 
(Z20-069090) met de bijbehorende stukken 

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

Aalsmeer – De komende week is er 
veel aandacht voor kunst op Radio 
Aalsmeer.  

‘Echt Esther’ gaat leren
Donderdag 15 april om 19.00 uur is 
Sissi Teunissen te gast in ‘Echt Esther’ 
op Radio Aalsmeer. Jarenlang stond 
zij als juf voor de klas. Ze ontdekte 
toen dat de overgang van de basis- 
naar de middelbare school groot is. 
Daarom koos zij in 2001 een andere 
weg en richtte Huiswerkinstituut 
Amsterdam op. Ze zag als juf en als 
moeder hoe moeilijk het kan zijn om 
je kind te zien worstelen met zijn 
huiswerk. Met haar huiswerkinstituut 
bleek zij de juiste stap gezet te 
hebben om het beste in kinderen, 
ouders, maar ook in haarzelf naar 
boven te halen. Ze kan ontroerd 
raken als een kind ervaart: “Wow, Ik 
kan het wel!” Een vraag voor Sissi? 
Mail deze naar esther@radioaals-
meer.nl.

‘Aalsmeer by Night’ XXL 
Donderdag 15 april is er weer een 
extra lange ‘Aalsmeer by Night’ op 
Radio Aalsmeer. Na de jaren zeventig, 
tachtig en negentig duikt presen-
tator Meindert van der Zwaard deze 
avond vanaf 20.00 uur tot midder-
nacht in de muziek uit de jaren tien. 
Hij draait de leukste en opmerke-
lijkste muziek uit het tijdperk 2010 
tot 2019. Verder natuurlijk ‘De plaat 
en z’n verhaal’ met Bart van Leeuwen, 
‘De Tandenpoetsdansplaat’, ‘Aalsmeer 
Easy’, ‘De Reclameplaat’, ‘De Neder-
landse Top 10’ en ‘Oud & Nieuw’ 
tijdens deze lange uitzending.

Een nieuwe ‘That’s Life’ 
‘That’s Life’ is deze week in verband 
met de avondklok weer op de vrij-
dagavond. Het wordt een uitzending 
die grotendeels in teken staat van 
muziek, duurzaamheid en tuin- en 
art-verhalen. Presentatrice Jenny Piet 
en technicus Dennis Wijnhout 
verwelkomen Sjaak Koningen en Roy 
Fransen, de tuinmannen van het 
Flower Art Museum. Ook komen 
Trudy en Tobias Rothe, Thing-i en 
Janna van Zon vertellen over een 
aantal aankomende projecten in de 
Kunstkas waaronder de Geluksroute 
en een aangepaste  Kunstroute. Maar 
de uitzending staat voor het grootste 
deel in het teken van PhilIp Paar, de 
ras entertainer, zanger, muzikant en 
songwriter met veel humor. Als cliff-
hanger heeft hij een leuk nieuwtje. 
Kortom, luister en kijk maar naar 

‘That’s Life, het Aalsmeerse kunst- en 
cultuurprogramma op vrijdagavond 
16 april van 18.00 tot 20.00 uur.

Special Arts bij ‘DownTown Radio’
Op dit moment is er een mooie expo-
sitie in het Flower Art Museum. Kunst 
gemaakt door mensen met een 
verstandelijke beperking. Helaas is 
het museum nu dicht voor publiek, 
maar de expositie ‘Bloemendroom’ is 
op een andere manier te bewon-
deren. Programmamakers Dennis en 
Ilse praten hierover met Tine Veld-
huizen van Stichting Special Arts die 
deze expositie mede mogelijk heeft 
gemaakt. En natuurlijk willen ze ook 
weten hoe het met de Jij & Ik 
Cadeauwinkel gaat, nu ze weer 
heropend zijn in de Ophelialaan. 
Zaterdag 17 april vanaf 13.00 uur. 

Joke van Klink op herhaling 
Het zit er nog niet in dat er versoepe-
lingen komen in de coronamaatre-
gelen, waardoor de programmama-
kers van de Aalsmeerse talkshow 
‘Door de Mangel’ nog steeds uitzen-
dingen herhalen. Maandag 19 april 
zal de 220e aflevering, die eerder is 
uitgezonden op 16 juli 2018, te 
beluisteren zijn. In die uitzending 
was Joke van Klink te gast. 
“Joke is volop betrokken bij de lokale 
afdeling van de PvdA, is vrijwilliger 
bij KCA en gastvrouw in de Aals-
meerse bibliotheek. Luister mee 
maandag 19 april vanaf 19.00 uur. 

Frequenties en tv
Radio Aalsmeer is de lokale omroep 
van Aalsmeer en omgeving. De 
omroep is te beluisteren via 105.9 FM 
in de ether, 99.0 FM op de kabel, digi-
taal radiokanaal 868 (Caiway) en via 
de website www.radioaalsmeer.nl. En 
op tv te bekijken via kanaal 12 van 
Caiway, kanaal 1389 van KPN/
XS4ALL/Telfort of radioaalsmeer.nl/tv

Veel aandacht voor kunst deze 
week op Radio Aalsmeer

Joke van Klink op herhaling bij ‘Door 

de Mangel’ op Radio Aalsmeer.

Aalsmeer - Vorige week kondigde 
Nieuw Aalsmeer de 1000-bomenactie 
aan in de media. Er werd goed gerea-
geerd. Meer dan 20 burgers deelden 
hun ideeën over aanvullingen op het 
groen in de gemeente. Voor een deel 
waren dat particuliere terreinen, maar 
het overgrote deel gaat om grond die 
in beheer of eigendom van de 
gemeente Aalsmeer is. Afgelopen 
woensdag 14 april heeft Nieuw Aals-
meer een overleg gehad met verte-
genwoordigers van de gemeente om 
een Plan van Aanpak te maken voor 
de voorgestelde gebieden. De inwo-
ners die de voorstellen hebben 
gedaan zijn enthousiast om mee te 
werken en zijn zeer gemotiveerd om 

hun plekje vol met bomen te zetten. 
Zelfs een vorm van onderhoud is met 
veel mensen te bespreken. 

Groene injectie
Er zijn 1.000 bomen op voorraad en 
dat is absoluut niet voldoende om 
alle aangedragen bermen, vogel-
bosjes en plantsoenen vol te zetten. 
Alleen al het geplande vogelbos in 
de sloopzone aan de Oosteinderweg 
kan bijvoorbeeld al een paar 
honderd bomen en struiken 
gebruiken. Een hoekje kaalslag aan 
de Linnaeuslaan tientallen, langs het 
CorrieVonkpad een paar honderd. Op 
de lange termijn zijn er ideeën 
aangedragen voor de Hoge Dijk die 

1.000 Bomenactie van Nieuw 
Aalsmeer een groot succes

helemaal kaal is gehakt. Ook een 
ecologische verbinding van de 
Amstel naar de Westeinder is een 
idee wat op de lange termijn een 
groene injectie kan gebruiken.  

“Werk aan de winkel”
Theo Bergonje van Nieuw Aalsmeer: 
“Je kan je afvragen, waarom doen we 
dat? De afgelopen jaren is er veel 
gekapt in Aalsmeer. Te veel. Bomen 
houden water vast. Vangen fijnstof af. 
Geven verkoeling. Verrijken de 
omgeving. Dragen bij aan biodiversi-
teit. Huisvesten vogels en insecten. 
Daarom dus vooral! En we zijn nog 
niet klaar. De volgende stap is dat we 
de geplante bomen namen 
meegeven van inwoners van Aals-
meer. Symbool van eigenaarschap. 
We verkennen de mogelijkheden om 
dit najaar aan te sluiten bij de Natio-
nale Boomspiegeldag, in samenwer-
king met de organisatie Guerrilla 
Gardening en Steenbreek. Nieuw 
Aalsmeer faciliteert verder de 
komende tijd de aanleg van groene 
daken. En we gaan verder. Onze 
doelen komen binnen bereik: door 
samenwerken en samen organiseren. 
Er is werk aan de winkel, de komende 
weken gaan we in ieder geval 
planten. Daarna plannen maken voor 
volgend jaar. Aalsmeer wordt 
groener.” Tot slot nog een oproep: 
“Heb je nog bomen staan die we 
zouden mogen gebruiken, laat het 
weten, e-mail naar  
nieuwaalsmeer@gmail.com.”

Aalsmeer - Geen versoepelingen 
vooralsnog in Nederland, het aantal 
besmettingen is nog te hoog en, 
belangrijker, de ziekenhuizen liggen 
vol met zo’n 2.500 corona-zieken. 
Nog even doorbijten en uitkijken 
naar dat eerste drankje op een 
terras, een concert- of museumbe-
zoek of adrenaline-testen in een 
pretpark. Vanuit Aalsmeer deze 
week best goed nieuws, eindelijk is 
het aantal besmettingen aan het 
afnemen. Van 31 maart tot en met 

13 april zijn 229 inwoners positief 
getest op corona. Nog altijd een 
hoog percentage van 718,8 per 
100.000 inwoners en ‘slechts’ 12 
minder dan de vorige periode, maar 
hopelijk zet de daling door. Er is 1 
inwoner opgenomen in het zieken-
huis, er zijn opnieuw geen inwoners 
overleden. Ook in Uithoorn gaan de 
cijfers naar beneden, van 165 vorige 
periode naar nu 148 (-17) positief 
geteste inwoners (502,1). Er zijn 2 
Uithoornaars opgenomen met 

Aantal corona-besmettingen in 
Aalsmeer licht gedaald

Aalsmeer - Het college van B&W 
heeft besloten een project te starten 
om te komen tot aanleg van een vrij-
liggend fietspad langs het noorde-
lijke deel van de Bilderdammerweg 
en het westelijk deel van het Robend, 

in het verlengde van het bestaande 
fietspad langs de Bilderdammerweg, 
richting de centrumvoorzieningen in 
Kudelstaart. De raad wordt voorge-
steld een krediet van 1.060.000 euro 
beschikbaar te stellen voor de voor-

corona in het ziekenhuis en 1 
inwoner is overleden. In Haarlem-
mermeer is eveneens de daling 
ingezet, van 812 vorige periode naar 
nu 780 (-32) besmettingen (500,0). 
Er zijn 3 inwoners met corona opge-
nomen in het ziekenhuis en ook in 
Haarlemmermeer is 1 inwoner over-
leden. In Amstelveen werden de 
afgelopen weken minder besmet-
tingen geconstateerd, maar deze 
periode is er weer een stijging te 
zien, van 346 vorige periode naar nu 
402 (+56) positief getesten (438,5). 1 
Inwoner is ter behandeling tegen 
corona opgenomen, er zijn geen 
Amstelveners overleden. 

Krediet voor fietspad Bilderdammerweg bereiding en aanleg hiervan.
Ook gaat aan de raad een voorberei-
dingskrediet van 200.000 euro 
gevraagd worden voor herinrichting 
van het Raadhuisplein, de Van Cleeff-
kade en de Stationsweg ten behoeve 
van de uitvoering van de 
Centrumvisie.
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Door Janna van Zon

Aalsmeer - Van honderd-en-tien 
vierkante meter naar nog geen tien 
vierkante meter. Cindy en Pascale 
laten huis en haard achter zich, om 
samen in hun camper - waar het hen 
aan niets ontbreekt benadrukken zij 
- de wijde wereld in te trekken. Niet 
zozeer op zoek naar kunst en cultuur, 
die verkenning deden zij al op 
eerdere reizen. Waar het nu omgaat 
is het totale loslaten, geen rekening 
hoeven houden met tijd want er is 
immers tijd genoeg. Alleen dát doen 
wat goed voelt. Er hoeft niets meer 
dan alleen het ondergaan van het 
samenzijn en ‘gewoon’ alles op je af 
laten komen. Nooit was Pascale 
gelukkiger dan door in haar eentje 
met een zeven kilo wegende rugzak 
maanden te wandelen. En toen was 
daar in 2016 Cindy! Met haar reisde 
zij zes weken door Australië. De vuur-
doop was voor beiden geslaagd. “Ik 
paste in haar reisdroom”, lacht Cindy.  

Koffer klaar
“Het reizen zit in mijn genen”, vertelt 
Pascale. “Ik ben met het reisvirus 
besmet, mijn vader reisde veel en als 
het kon ging ik met hem mee. Ik had 
altijd mijn ko�er klaar staan. De reis-
winkel Active Travel op de Ophelia-
laan was voor mij de leukste winkel 
van Aalsmeer.” Onbeperkt op reis 
kunnen, niets leuker dan dat. Inmid-

dels heeft zij de hele wereld wel 
gezien. Voor Cindy ligt dat iets 
anders. Zij werkte bij de overheid, zat 
in het leger en bij de politie. “Ik heb 
altijd in de dienstverlening gezeten, 
er voor anderen te zijn was voor mij 
heel belangrijk.” Nu heeft zij ontslag 
genomen om te kunnen beginnen 
aan een nieuw avontuur. “Het voelt 
als een cadeau.”

Dag huis
Pascale woonde negentien jaar in 
een huis dat voelde als een warme 
deken. Op de donkergroene deur zijn 
in sierlijke letters de namen van 
Cindy en Pascale geschilderd. Het 
huis ademt een sfeer van vroeger 
jaren die duidelijk met veel liefde 
werd gekoesterd. Deze �jne en 
mooie plek verlaten was best lastig. 
“Het is een hele stap die je moet 
gaan zetten. Wij hebben alle scena-
rio’s doorgenomen en uiteindelijk 
toch besloten het huis te verkopen. 
Gelukkig zijn de volgende bewoners 
heel blij met het huis. Het proces van 
loslaten heeft best wat tijd en ook 
emotie gekost. Maar nu kunnen wij 
niet wachten.” Begin mei is het zover, 
dan is de sleuteloverdracht van het 
huis, de camper staat al voor de deur. 
Ondanks de vele reiservaring is de 
voorbereiding zeer gedegen 
geweest. De taken zijn goed verdeeld 
en er is een technische cursus 
gevolgd, lekke banden kunnen 

worden vervangen en voor mechani-
sche problemen zijn er de aange-
leerde handigheidjes. Reizen blijft 
tenslotte een avontuur! 

Covid 19
“Voor ons was Covid 19 de ultieme 
test. Wij hebben de afgelopen tijd 
allebei thuis gewerkt en zijn daar-
door nog meer op elkaar ingespeeld 
geraakt. Voor ons was Covid 19 een 
stimulans om onze droom te gaan 
verwezenlijken.” Voorlopig zullen 
Cindy en Pascale door Nederland 
reizen, maar zodra de grenzen weer 
open zijn, gaat het richting Zuid-
Europa. En verder ligt de toekomst 
helemaal open. Misschien wordt het 
wel Thailand waar Cindy als 
massage-therapeut haar werk kan 
oppakken. “Wij vinden onze weg wel.”

Afscheid familie en vrienden
Een groots afscheidsfeest zit er 
helaas niet in, maar natuurlijk wordt 
er een rondje door Aalsmeer 
gemaakt zodat familie en vrienden 
hen kunnen uitwuiven. Pascale heeft 
zich voorgenomen om zo nu en dan 
hun ervaringen te delen op Facebook 
en Instagram (cheerstohappiness). 
Zo kan iedereen hun reis volgen. 
De jambé gaat naar vrienden, maar 
de gitaar van Cindy gaat mee want 
Spanje is het uitgelezen land om dit 
instrument te bespelen. “Ik wil daar 
meer gaan oefenen en beter leren 
spelen.”

Time is on my side
Pascale zal plaats nemen achter het 
stuur, Cindy fungeert als bijrijder, 
hun favoriete song van The Rolling 
Stones, ‘Time is on my side’, zal hen 
begeleiden. Luid meezingend laten 
twee avontuurlijke vrouwen een 
haastige wereld achter zich op weg 
naar een ander leven waar niets 
moet maar alles kan! Time is on my 
side, dát is wat zij willen. Pascale 
heeft niet voor niets deze tattoo op 
de binnenkant van haar rechterarm 
laten zetten. 

Cindy en Pascale volgen hun droom 
en trekken de wijde wereld in

Aalsmeer - De eerste exemplaren van 
het spel ‘Strijden of snitchen: It’s a 
serious game’ zijn uitgereikt aan het 
Wellantcollege de Groenstrook. Het 
spel maakt voor jongeren op heel 
praktische wijze duidelijk dat op het 
eerste gezicht kleine keuzes die zij 
maken het verschil kunnen zijn tussen 
wel of niet in de jeugdcriminaliteit 
terechtkomen. Het spel is ontwikkeld 
door STRDR, een organisatie van jeug-
digen met een verleden in detentie of 
jeugdzorg plus. Het spel wordt door 
de gemeente geschonken aan alle 
Aalsmeerse scholen in het voortgezet 
onderwijs, het jongerenwerk en de 
politie. Het is bedoeld om jeugdcrimi-
naliteit op scholen bespreekbaar te 
maken. Op basis van waargebeurde 
levensverhalen van jongeren worden 
de spelers van het spel stap voor stap 
meegenomen in keuzes tussen goed 
en kwaad. 

Snitchen of zwijgen
Snitchen, ofwel verraden, is een term 
die onder de jeugd steeds meer leeft. 
Snitch jij een vriend dan ben je een 
verrader en wil niemand meer iets 
met je te maken hebben. Maar wat als 
een vriend een mes op zak draagt? Of 
jij weet dat klasgenoten drugs 
gebruiken tijdens de les? Voor 
jongeren is dit een dilemma: snitch ik 
of zwijg ik om de goede relatie te 
bewaren? “We zien steeds meer 
jongeren ‘actief’ worden en verstrikt 
raken in de mores van de straat”, zegt 
Martine Kroezen, oprichter van stich-
ting STRDR. “Veel jongeren realiseren 
zich niet hoe serieus de gevolgen 
kunnen zijn, je speelt met je 
toekomst. Daarom heet het spel ‘It’s a 

serious game’. We hopen dat jongeren 
door onze levens na te spelen zich 
bewust worden van wat ze echt op 
het spel zetten.”

Bespreekbaar maken
Scholen kunnen met dit spel jeugd-
criminaliteit op een laagdrempelige 
en interactieve wijze bespreekbaar 
maken. Doel is om jongeren 
bewuster te maken van de invloed 
van keuzes die zij maken. Het spel 
kan gespeeld worden tijdens de 
lessen burgerschap, maatschappijleer 
of tijdens de inloop bij het jongeren-
werk. Eén van de redenen voor het 
Wellantcollege om het spel graag te 
willen hebben, is de praktische inslag 
ervan. “Het spel is groepsgewijs en 
individueel te spelen”, zegt Marieke 
Jonker, schoolleider onderbouw. “We 
hopen voor ons op nog meer inzicht 
in wat er speelt onder onze leer-
lingen. En voor hen op meer inzicht 
in de reikwijdte van de beslissingen 
die ze nemen.” 

Beslissende keuzes
De gemeente Aalsmeer vindt het 
belangrijk om preventief aandacht te 
besteden aan het onderwerp jeugd-
criminaliteit. “Bijna geen enkele 
jongere kiest bewust voor een 
carrière in de criminaliteit, er is eigen-
lijk altijd sprake van een geleidelijk 
proces van verkeerde keuzes waar-
door het mis gaat”, zegt wethouder 
jeugdzaken Bart Kabout. “Dit spel 
heeft aandacht voor die verschillende 
fases en de beslissende keuzes. De 
dilemma’s worden bespreekbaar.”  
Meer informatie over STRDR is te 
vinden op www.strdr.nu.

Spel ‘Strijden of snitchen’ aan 
Wellantcollege uitgereikt

Wethouder jeugd Bart Kabout speelt ‘Strijden of snitchen’ met Marieke Jonker, 
schoolleider onderbouw van het Wellantcollege.

Rijsenhout - Zondag 11 april 
omstreeks kwart voor negen in de 
avond is aan de Heermanszwet een 
auto in een greppel beland. De auto 
heeft vermoedelijk met een te hoge 
snelheid gereden toen de bestuurder 
de controle verloor. Op het moment 
dat de hulpdiensten ter plekke 

kwamen waren de inzittenden 
vertrokken. Volgens getuigen liepen 
een Pools sprekende man en een 
vrouw weg. Waarom de inzittenden 
er vandoor gegaan zijn, is niet duide-
lijk. De politie zal het voertuig laten 
bergen en heeft het ongeval in 
onderzoek. 

Auto in greppel in Rijsenhout

Foto: VTF

Vaste voorzitters 
bij vergaderingen 
Aalsmeer - De gemeenteraad heeft 
afgelopen donderdag 8 april tijdens 
de digitale vergadering de pro�elen 
voor de voorzitters van de raadscom-
missies en plaatsvervangend voor-
zitter vastgesteld. Alle vergaderingen 
krijgen een vaste voorzitter. Kandi-

daten zijn: Nanda Hauet, Dirk van 
Willegen en Ronald Fransen. Er heeft 
een stemming plaatsgevonden, de 
uitslag volgt binnenkort.
Verder heeft de meerderheid van de 
gemeenteraad deze avond inge-
stemd met de wijzigingen in de eigen 
werkwijzen qua vergaderingen. De 
fracties Absoluut Aalsmeer en Judith 
Keessen stemden tegen. 

Toewijzing huurwoningen
Wel unaniem heeft de gemeenteraad 
besloten om in te stemmen met de 
herziening van het toewijzen van 
sociale huurwoningen. Wethouder 
Robert van Rijn neemt het dringende 
verzoek van de raad om het nieuwe 
systeem niet pas over drie jaar te 
evalueren maar eerder, mee naar het 
regionale overleg.
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal  1. stapelwolk; 7. gebraden ribstukje; 12. vlekken-
water; 13. kweker; 14. opstootje; 15. persoonlijk voornaam-
woord; 17. Keuring van Elektrotechnische Materialen Arnhem
(afk.); 19. rivier in Duitsland; 21. muzieknoot; 22. dameskle-
dingstuk; 24. Nederlandse voetbalclub; 27. mand om gedorst
graan te schudden; 28. Amerikaanse staat; 30. tennisterm; 31.
plaats in Noord-Brabant; 32. stof voor hoeden; 33. onderdeel
van een soort; 35. oxydatie; 37. duivenhok; 38. heilige rivier in
India; 41. visgerei; 42. deel van etmaal; 44. god van de liefde;
46. badplaats in Frankrijk; 47. rap (vlug); 48. onbeschaafd
mens; 49. uitroep van verbazing; 50. autoped; 52. goochel-
kunstje; 54. huisbediende; 56. bestanddeel van melk en kaas;
58. door water omringd land; 61. slangvormige vis; 62. Ger-
maanse god; 64. streling met de tong; 65. jeugdig; 67. gordijn-
stang; 68. Nederlandse Aardolie Maatschappij (afk.); 70. bloem-
bed (tuinvak); 72. Duitse omroep; 73. plaats in Zeeland; 76.
schuine kant van een beitel; 77. archi epicopus (afk.); 78. grauw
(flets); 79. Duits automerk; 81. boksterm (afk.); 82. laagte tus-
sen twee bergen; 83. uitbouw van een huis; 84. namaak; 86.
keeper; 87. literair product (poëzie).

Verticaal  1. medisch specialist; 2. meterton (afk.); 3. plaats aan
het IJsselmeer; 4. aardig; 5. wielerterm; 6. wartaal spreken; 7.
kinderschaar; 8. pas of schrede; 9. roem; 10. laatstleden (afk.);
11. telwoord; 16. armoedige woning; 18. snijwerktuig; 20. titel
(afk.); 21. pasvorm; 23. boterton; 25. Engelse universiteitsstad;
26. windrichting; 27. onbesuisd; 29. boterhamstrooisel; 32.
muziekfilmpje; 34. Sociaal Economische Raad (afk.); 36. gevoel
van bewondering (respect); 37. zenuwtrek; 39. tijdelijke adem-
stilstand; 40. armoedig (karig); 42. welriekende gomhars; 43.
gebergte in Europa; 45. vruchtennat; 46. vochtig; 51. ogenblik;
53. nachtroofvogel; 54. hoge leeftijd (oud); 55. deel van gebit;
56. dierlijk voedsel; 57. militair voertuig; 59. plaats in Duitsland;
60. regenafvoer; 62. onrustig draaien in bed; 63. verzorging van
patiënten na behandeling; 66. Zweedse muntsoort; 67. meisjes-
naam; 69. klap (tik); 71. gymnastiektoestel; 73. riviervis; 74.
schrijfvloeistof; 75. zwemvogel; 78. tuimeling; 80. soort dakbe-
dekking; 82. lidwoord; 85. personal computer (afk.).

De prijs die te winnen is
met deze puzzel wordt 

u aangeboden door
Vooges,

Zijdstraat 79 Aalsmeer.
Lekker puzzelen voor een
BOSVRUCHTENTAARTJE

Mail de oplossing voor 
dinsdag 20 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
bosvruchtentaartje afhalen bij
Vooges, onder vermelding van

zijn of haar naam.

Aalsmeer • Amstelveen
Mijdrecht • Heemstede

Zijdstraat 79 Aalsmeer
Tel. (0297) 324952

Aalsmeer - ‘Struikelen over draad-
loos internet’, hoe doe je dat? Tja, 
geen idee, maar het was wel de 
oplossing van de puzzel in de Meer-
bode van donderdag 8 april. Er is 
weer flink gepuzzeld (net geen 200 
inzendingen), de luxe goodiebox van 
drogisterij Van der Zwaard is (nog 
steeds) in trek. En de puzzel wordt 
gewaardeerd. “Leuk om iets te 
winnen, maar ik heb weer heerlijk 
gepuzzeld”, aldus een inzender. Van 
de puzzel in de Meerbode wordt ook 
regelmatig een familie-activiteit 
gemaakt. “Met m’n vader weer 
gezellig gepuzzeld” en: “Met een 
beetje hulp van m’n moeder opge-
lost.” De winnaar van deze week is 
ook ‘aan tafel’ gegaan met haar 
ouders en met z’n drieën hebben ze 
een gezellig middag beleefd. “Met 
mijn ouders van 85 en 87 jaar de 
puzzel opgelost. Het pleziertje en 
gezelligheid van de vrijdagmiddag-
borrel.” De saamhorigheid, aandacht 
aan elkaar schenken, maar ook tijd-

verdrijf bieden, is de reden dat de 
Meerbode regelmatig trakteert op 
een puzzel. Niet iedere week, want 
niet altijd is een prijs beschikbaar van 
een lokale ondernemer. Inmiddels 
zijn drogisterij Van der Zwaard en 
banketbakkerij Vooges al ‘vaste’ prijs-
aanbieders en onlangs wilde de 
60-jarige slijterij en wijnhandel 
Wittebol ook trakteren voor haar 
jubileum. Velen beschouwen de 
puzzel inmiddels als een vast onder-
deel in de krant, want als deze er een 
week niet in staat, volgen steevast 
ietwat boze reacties. Best jammer, 
maar ach, je zou je er maar op 
verheugd hebben... Deze week mag 
u/jij in ieder geval weer puzzelen en 
naar drogisterij Van der Zwaard in de 
Zijdstraat mag deze week Patricia 
van Baal. Gefeliciteerd! Jij en je 
ouders hebben deze week de luxe 
goodiebox gewonnen. Wel eerlijk de 
prijs met z’n drieën delen hoor. Veel 
plezier ermee! Neem bij het ophalen 
wel een legitimatiebewijs mee.

Oplossing puzzel ‘Struikelen 
over draadloos internet’

Aalsmeer - Hoe kun je de voorspel-
baarheid van de groei van je gewas 
optimaliseren? Met welke belichting 
kun je écht stappen zetten om je 
gewaskwaliteit te verbeteren? 
Waarmee vind je de juiste balans 
tussen opbrengstverhoging en ener-
giebesparing? Op deze en vele 
andere vragen kregen telers tijdens 
de Signify Horticulture Roadshow 
antwoord. Op maandag 12 april 
organiseerden UFO Supplies en 
Signify individuele sessies met telers 

om in gesprek te gaan over de laatste 
ontwikkelingen op het gebied van 
de Philips LED innovaties.
De ontwikkelingen in LED belichting 
voor de sierteeltsector gaan hard. 
Tijd voor een update. Nu samen-
komen aan restricties gebonden is en 
grote beurzen wereldwijd niet door-
gaan, vraagt dit om een creatieve 
aanpak. De corona-proof bus met 
Philips groeilicht maakte maandag 
een uitgebreide stop bij UFO 
Supplies in Aalsmeer. Jaap van 

Signify en UFO Supplies schijnen 
nieuw licht op LED belichting

Staaveren (UFO Supplies) nodigde 
telers in tijdslots uit voor het event: 
“In persoonlijke, interactieve sessies 
werd er samen met telers gekeken 
naar de mogelijkheden voor meer 
efficiency en gewas specifieke licht-
recepten.“ UFO Supplies zoekt steeds 
nieuwe manieren om de teler in een 
goede marktpositie te brengen en 
met ketenpartners te werken aan 
gezamenlijk succes. De applicatie-
engineers van Signify en gecertifi-
ceerd Horti LED partner UFO 
Supplies werken met telers samen 
om lichtoplossingen op maat te 
maken, voor iedere specifieke teelt. 
Meer info: www.philips.com/horti en 
www.ufosupplies.nl

Amstelland - De batterijen uit de 
afstandsbediening of je horloge 
vervangen als deze leeg zijn: iedereen 
doet het. Dat diezelfde lege batterijen 
nog vol bruikbare metalen zitten, dat 
weet niet iedereen. Daarom lanceert 
Stibat de landelijke campagne ‘In elke 
lege batterij zit nog een plus, inle-
veren dus!’ Stibat is de organisatie die 
zich bezighoudt met het inzamelen, 
sorteren en recyclen van afgedankte 
batterijen en accu’s. Ingezamelde 
batterijen leveren waardevolle 
metalen op, zoals ijzer, lood, zink, 
mangaan, kobalt en nikkel. Die zijn 
nodig voor het maken van fietsen, 

brilmonturen, pannen, bestek, 
leidingen, dakgoten en nog veel 
meer. Met de 118 batterijen die een 
gemiddeld Nederlands huishouden 
in huis heeft, kunnen dus veel bruik-
bare nieuwe producten gemaakt 
worden. “Door lege batterijen in te 
leveren, draag je als consument bij 
aan een duurzamere wereld. Als we 
de metalen uit batterijen herge-
bruiken, hoeven we minder nieuwe 
grondstoffen uit de natuur te winnen. 
Dat vervolgens met die metalen jouw 
nieuwe pannenset wordt gemaakt of 
de fiets van je kind, maakt het natuur-
lijk hartstikke concreet voor mensen. 

Stibat: Lege batterijen zitten 
nog vol bruikbare metalen

En leuk, omdat het bewijs wordt gele-
verd dat het inleveren van lege batte-
rijen echt loont”, vertelt Arie de Jong, 
directeur van Stibat.

3 Miljoen kilo CO2-uitstoot
De Ecotest van Stibat maakt inzichte-
lijk wat het inzamelen en recyclen 
van lege batterijen oplevert. In 2019 
zijn in Nederland 8,76 miljoen kilo 
draagbare batterijen op de markt 
gebracht. Stibat heeft in dat jaar 4,6 
miljoen kilo lege daagbare batterijen 
ingezameld. Met dit ingezamelde 
aantal heeft Stibat 3 miljoen kilo aan 
CO2-uitstoot vermeden. En boven-
dien 49 miljoen kilo aan giftige 
stoffen voorkomen. In juni maakt 
Stibat de resultaten over 2020 
bekend.

25.000 Inleverpunten
Het is een kleine moeite om je lege 
batterijen in te leveren, want Stibat 
heeft verspreid door Nederland zo’n 
25.000 inleverpunten. Op de website 
legebatterijen.nl vind je het dichtstbij-
zijnde inleverpunt bij jou in de buurt. 
De inzamelmeubels, -zuilen en -dozen 

staan bij supermarkten, bouwmarkten, 
drogisterijen en basisscholen. Onder 
de mensen die hun lege batterijen 
inleveren, verloot Stibat elke maand 
een aantal duurzame cadeaus, als 
bedankje voor hun bijdrage. Kijk voor 
meer informatie op: www.stibat.nl en 
www.legebatterijen.nl.
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Door Janna van Zon

Aalsmeer - Levenspartner Winanda 
- zelf oud-Zaailing - wist Remco Bink-
horst ervan te overtuigen zich voor 
deze vijfde editie van Zaai op te 
geven. Tenslotte had hij genoeg te 
vertellen, zijn toekomstige plannen, 
ideeën  waren meer dan de moeite 
waard. De beloofde coach-sessies, de 
vele weetjes en feiten en het contact 
met andere ondernemers zouden 
Remco goed van pas kunnen komen. 
“Ik was niet zo gelukkig in mijn vak, 
de praktijk van Winanda bloeide 
welig en zij kon wel een extra kracht 
gebruiken. Wij hadden een paar 
opdrachten samen gedaan en daar 
kwamen wij blij van thuis. Wij 
besloten de taken te verdelen. Ik ben 
mij meer gaan toeleggen op de stoel-
massage op locatie. Dan kon Winanda 
haar werk in de praktijk uitbreiden.” 
De overstap werd ervaren als een 
‘simpele’ uitdaging. Hoewel - toen de 
stap werd genomen - er nog geen 
sprake was van corona. 

Win-win situatie
Juist in deze ‘thuisblijftijd’ is er een 
situatie ontstaan die mensen vreemd 
is, voor velen zelfs ongemakkelijk, 
hetgeen stress met zich meebrengt. 
Ook ergo-dynamisch schort er in veel 
gevallen nogal wat aan, hetgeen 
weer lichamelijke klachten kan 
veroorzaken. Hulp vragen aan Remco 
betekent verlichting van pijn en 

stress. “Ik heb mij toegelegd op 
shiatsu massage, dat is een Chinese 
techniek waarbij wordt uitgegaan 
van de twaalf meridianen die bij de 
juiste aanraking zorgen voor een 
betere levensenergie. Mensen 
kunnen zich daardoor zowel lichame-
lijk als geestelijk beter leren 
ontspannen. Bij herhaling werkt de 
behandeling - die 20 tot 30 minuten 
duurt  - zelfs preventief, er is veel 
minder ziekteverzuim. Zo ontstaat er 
een win/win situatie zowel voor de 
werkgever als de werknemer. En, 
natuurlijk ook voor mij”, lacht Remco 
spontaan. “Omdat ik de mensen kan 
helpen zich prettiger te gaan voelen. 
Ik krijg er zelf ook veel energie van 
die ik weer door kan geven.” Voor 
hem is het niet vreemd wanneer hij 
hoort: Was ik hier maar eerder aan 
begonnen. “Ik ben voor degenen die 
ik help een neutraal persoon die een 
emotionele last van hun schouders 
haalt. Soms treed ik op als mediator, 
ben ik een schakel tussen de werk-
gever en werknemer, bespreek ik met 
hen de mogelijkheden om een 
mogelijke burn-out te voorkomen.”

Trouwen onder een hoedje
Hoewel Remco zich focust op het 
geven van stoelmassage op locatie, 
heeft hij ook nog een andere ambitie; 
en dat is optreden als trouwambte-
naar. Op zijn website: Trouwen onder 
een hoedje valt te lezen dat het hem 
gaat om een trouwceremonie met 

Remco Binkhorst: ‘Zaai heeft mij 
een spiegel voorgehouden’

een twist. “Ik zorg ervoor dat met een 
leuke speech de huwelijksceremonie 
een gezellig feestje wordt.”

Veel raakvlakken
“De coachsessies waren nuttig. ZAAI 
houdt je echt een spiegel voor. Dat er 
gekozen is voor de zoom-bijeenkom-
sten was het beste wat Kirsten kon 
doen in deze periode.” Heel blij is 
Remco met zijn buddy Quincy ten 
Kroode. “Zoveel jaren jonger, andere 
ambitie en toch staan wij hetzelfde in 
het leven. Er zijn veel raakvlakken en 
wij vullen elkaar aan.” Remco kijkt 
met verlangen uit naar het slot-event 
dat voorlopig is uitgesteld tot ergens 
half juni, omdat verwacht wordt dat 
de vijfde lichting Zaailingen elkaar 
dan weer kunnen ontmoeten zoals 
dat ook mogelijk was bij hun eerste 
plenaire coach-sessie. “Het persoon-
lijke contact blijft toch de beste basis 
voor het succes van Zaai”, besluit 
Remco. Voor meer informatie over 
Zaai kan contact opgenomen worden 
met Kirsten Verhoef (project-organi-
sator) via 0297-366182 of via kirsten@
syltsupport.nl 

Rijsenhout - Vanwege het overweldi-
gende aantal aanmeldingen breidde 
Meerlanden de jaarlijkse Dag van de 
Moestuin vorige week spontaan uit tot 
Wéék van de Moestuin. Op bijna 100 
adressen in de regio brachten zij gratis 
meer dan 300 m3 extra fijn gezeefde 
MeerCompost rond naar moestuinen, 
schooltuinen en volkstuinen. Dat werd 
door alle tuinders - jong en oud - met 
groot enthousiasme ontvangen; de 
reacties zijn zeer positief. MeerCom-
post voedt de bodem van al die tuinen 
met nieuwe energie en zo is de cirkel 
rond: van organisch afval weer voedsel.

Belangstelling drie keer zo groot
Alle moestuinders die mee wilden 
doen, hadden zich aangemeld via een 
speciaal e-mailadres. Oorspronkelijk 
zouden maximaal 30 initiatieven in 
aanmerking komen voor de gratis 
MeerCompost. De belangstelling bleek 
echter ruim drie keer zo groot. Meer-
landen besloot daarop, onder meer na 

overleg met partner Otte Lisse over 
inzet van extra mens en materieel, aan 
alle verzoeken van collectieve initia-
tieven gehoor te geven en totaal ruim 
200.000 kilo MeerCompost cadeau te 
doen.
 
Veel blije moestuinders
Meerlanden organiseerde samen met 
de gemeenten, waarvan ze het GFT 
verwerkt, in no-time dit corona-proof 
evenement en bezorgde de MeerCom-
post veilig door de hele regio bij allerlei 
gezamenlijke tuininitiatieven. Van 
Valkenburg, Katwijk en Bloemendaal 
tot op IJburg in de gemeente 
Amsterdam. Overal was er warm 
onthaal; de moestuinders konden het 
gebaar van Meerlanden zeer waar-
deren. Robin van Schie, die samen met 
zijn vrouw, zoontjes en ouders in 
Hillegom twee moestuinen bestiert: 
“Compost is als een bruine boterham 
voor je bodem. Er zitten zoveel goede 
voedingsstoffen in en dat is goed voor 

Meerlanden: 200.000 kilo gratis 
compost voor moestuinders

Reportage over de Dag van de 

Moestuin. Foto: Meerlanden

COLUMN TRUUS OUDENDIJK

Aalsmeer - ‘Alles wat je aandacht geeft groeit’. Dat las ik laatst in het 
Volkskrant magazine en realiseerde me hoe waar dat is. Zowel in nega-
tieve als in positieve zin. In het artikel in de Volkskrant ging het over een 
vrouw die als tiener naaktfoto’s naar haar vriendje stuurde en nu twintig 
jaar later nog steeds de negatieve gevolgen van de actie ondervindt. Van 
dat soort zaken heb ik geen last, ik ben uiteindelijk geen Patricia Paay en 
film hooguit een zelfgemaakte pizza als weekenduitspatting. Maar dat 
alles wat je aandacht geeft groeit ervaar ik letterlijk; ik hoef alleen maar 
een blik in mijn moestuin of kasje te werpen. Tuinieren is van ons beiden 
een grote hobby, maar waar hij van de bomen en bloemen is, ben ik van 
de tuin waaruit je kunt eten. Onder de kerstboom begin ik er al over te 
mijmeren, maar vanaf januari maak ik serieuze plannen, raadpleeg 
boeken en internet en vooral niet te vergeten mijn moestuinvraagbaak 
die ik af en toe op de fiets tegen kom. Ik houd hem gelijk aan en bestook 
hem met vragen als: welke soort doperwtjes moet ik zaaien? En waar 
koop ik de beste peultjes in corona tijd met dichte winkels? Halverwege 
het fietspad hebben we vaak interessante gesprekken en altijd kan ik 
rekenen op nuttig advies en goeie tips. Hoewel ik bang dat hij al schrikt 
als hij me tegenkomt: daar heb je haar weer. Op zijn advies belde ik met 
het tuinbouwtoeleveringsbedrijf dat in de volksmond  ‘de Zaadzak’ wordt 
genoemd en kreeg te horen dat ze voor zakelijke klanten geopend zijn. 
“Ik heb maar een kleine moestuin”, zei ik voorzichtig. “Dan bent u een 
zakelijke klant”, was het besliste antwoord.  
Ik kocht onsjes zaad en half pondjes peultjes en erwten en dat werd uit 
houten schuiflaadjes in papieren zakjes geschept. Alleen daar word ik al 
gelukkig van. De peultjes en erwtjes tieren inmiddels welig en mijn kas is 
nu op zijn mooist, met al dat opkomende voedsel, nog vrij van luis of 
ander ongedierte. Maar ook het pluimvee groeit onder mijn aandacht. 
Mijn zieke kip Brit, die ik met eindeloos geduld pilletjes en eten de strot 
heb doorgeduwd, leek het in eerste instantie op te geven. Ze beleef 
pierelig en wilde niet zelfstandig eten. In het Paasweekend heb ik haar 
met een laag stro, genoeg water en voedsel in de serre achtergelaten in 
de vaste veronderstelling: die ligt dood in de kooi als ik terugkom. Maar 
toen ik tweede Paasdag thuiskwam lag ze tot mijn stomme verbazing 
prinsesheerlijk in het stro, keek me monter aan en zei: Tok. Nu hebben we 
een band opgebouwd, ze loopt achter mij aan door de tuin, ik kook een 
aardappeltje voor haar om een beetje op te dikken en ze komt gezellig bij 
me zitten als ik bij mijn Makkelijke Moestuin bak aan het werk ben. “Ik 
vind het bijzonder dat je er zoveel energie in steekt en dat het dan ook 
nog lukt”, zegt mijn echtgenoot. “En het leuke is, alles wat je aandacht 
geeft wordt ook nog tam”, antwoord ik stralend. “Nou”, twijfelt hij. “Dat is 
mij anders bij jou nog nooit gelukt.” 

Aandacht

Ilse op weg naar de tuin van Robin. Foto: Meerlanden

het leven in de bodem, voor de vocht-
huishouding en dus ook voor mijn 
plantjes.” Angeline Kierkens, algemeen 
directeur van Meerlanden: “Moestui-
nieren is de laatste jaren steeds popu-
lairder. Je plukt letterlijk de vruchten 
van het scheiden van GFT en etens-
resten.” Om meer enthousiaste tuinders 
als Robin aan het woord te laten, heeft 
Meerlanden een reportage gemaakt 
die volgende week te zien is op www.
meerlanden.nl.

De cirkel mooi rond
Na het eten van 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 Meer-
landen door een combinatie van 
vergisting en compostering. Het eind-
product MeerCompost is een gecertifi-
ceerd product (Keurcompost), vrij van 
onkruidzaden en ziektekiemen en 
geschikt voor de moestuin. Door de 
bodem met deze natuurlijke bodem-
verbeteraar te verrijken stimuleert het 
de groei van groente en fruit op een 
milieuvriendelijke manier. Door de 
MeerCompost uit te delen sluit Meer-
landen samen met bewoners en 
gemeenten de lokale voedselketen; 
van organisch afval opnieuw naar 
voedsel. Daarmee is de cirkel mooi 
rond.  

Aalsmeer – Komende week, tot en 
met 18 april, verwacht Schiphol 
gemiddeld 455 vluchten per dag op 
Schiphol. De Polderbaan is tot 10 mei 
niet beschikbaar vanwege groot 
onderhoud. Daarom wordt naast de 
Kaagbaan zoveel als mogelijk de 
Zwanenburgbaan ingezet als hoofd-
baan. In piekmomenten of als de 
omstandigheden daarom vragen 
kunnen ook de Aalsmeerbaan en de 
Buitenveldertbaan worden ingezet. 
Op welke banen geland of gestart 
wordt, hangt af van de wind- en 
weersomstandigheden, de beschik-
baarheid van de banen en het 
aanbod van vliegverkeer. Kijk voor 
meer informatie op bezoekbas.nl.

Piekmomenten
In de week van 12 tot 18 april 
verwacht Schiphol dagelijks 
startpieken in de ochtend tussen 

9.20 en 11.00 uur en in de avond 
tussen 20.20 en 21.20 uur. Landing-
spieken worden ook in de ochtend 
en avond verwacht, respectievelijk 
tussen 7.20 en 8.40 uur en tussen 
18.40 en 20.00 uur.

Terugblik 
In de eerste week van april waren er 
gemiddeld 437 vluchten per dag op 
Schiphol. 85% van deze vluchten 
maakte gebruik van de Kaagbaan en 
de Zwanenburgbaan. Op momenten 
dat deze banen niet inzetbaar waren, 
bijvoorbeeld vanwege korte werk-
zaamheden of vanwege weersom-
standigheden, is de Aalsmeerbaan 
tijdelijk ingezet als hoofdstartbaan 
en is de Buitenveldertbaan tijdelijk 
ingezet als hoofdlandingsbaan. Daar-
naast zijn deze banen gebruikt als 
tweede start- en landingsbaan 
tijdens piekmomenten.

Schiphol: Komende week rond 
455 vluchten per dag
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Kudelstaart - De Koningsbox is een 
initiatief om Kudelstaarters een fees-
telijk Koningsdag-gevoel te geven en 
om tegelijkertijd geld in te zamelen 
voor Stichting Jarige Job. Op dinsdag 
27 april is het Koningsdag. Dat roept 
al snel het beeld op van samen feest 
vieren, een gezellige vrijmarkt en 
allerlei leuke activiteiten. Door 
Covid-19 is het onmogelijk om deze 
dag te vieren zoals iedereen gewend 
is. Maar met alle lekkere, leuke en 
vrolijke dingen uit de Koningsbox, 
kunnen inwoners van Kudelstaart 
toch een feestje bouwen. 

Samen Koningsdag vieren
De Koningsbox is een initiatief van 
de Feestcommissie Kudelstaart. 
Esther Raadschelders (Die2 Kado), 
Vincent van Lammeren (Gall Slijterij 
Van Lammeren), Cor Brussen (Dorps-
huis ’t Podium) en Corina Taboada 
Parga zetten zich in voor deze unieke 
actie: “We willen Koningsdag niet 
voor het tweede jaar op rij geruisloos 
voorbij laten gaan. Een Koningsbox is 
feestelijk en geeft bovendien een 
gevoel van saamhorigheid, omdat je 
weet dat veel dorpsgenoten de dag 
op dezelfde manier vieren.” De 
inhoud bestaat uit veel feestelijke 
oranje items, lekkernijen, vrolijke 
accessoires en nog veel meer. 

Bestellen en afhalen
De waarde van de box ligt veel hoger 
dan de verkoopprijs van 10 euro. Dat 
is te danken aan de steun van 

verschillende ondernemers en 
winkeliers uit Kudelstaart, die op 
allerlei manieren helpen bij het 
samenstellen van deze Koningsbox. 
Een voucher voor deze box is vanaf 
nu tot en met zaterdag 24 april te 
koop bij Die2 Kado en Gall&Gall in 
het winkelcentrum van Kudelstaart. 
De box kan vervolgens afgehaald 
worden op maandag 26 april tussen 
13.00 en 17.00 uur bij Dorpshuis ‘t 
Podium aan de Kudelstaartseweg 
239.

Feest voor een goed doel
Om zoveel mogelijk mensen de kans 
te geven om er een feest van te 
maken, worden alle opbrengsten van 
het initiatief geschonken aan Stich-
ting Jarige Job. Want ook als na 
Covid-19 de wereld weer normaal 
wordt, zijn er honderdduizenden 
kinderen in Nederland die hun 
verjaardag niet kunnen vieren omdat 
daar thuis geen geld voor is. Stich-
ting Jarige Job helpt deze kinderen 
door het geven van een verjaar-
dagsbox met alles wat nodig is voor 
een echte verjaardag, thuis én op 
school. 
De Feestcommissie tot slot: “Het zou 
zonde zijn om Koningsdag geruisloos 
voorbij te laten gaan! Bovendien 
draag je met een Koningsbox bij aan 
het goede doel. Snel bestellen dus!” 
Meer informatie via Facebook: Feest-
commissie Kudelstaart of stuur een 
mail naar feestcommissiekudel-
staart@gmail.com

on ngs o  enefieta t e  
voo  t ht ng a ge o

DE SCHIJNWERPER OP...

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer - Margriet Zethof woont met veel plezier 
samen met man en kinderen in Kudelstaart. Ze maakt 
deel uit van een gezellig groepje vrouwen uit hetzelfde 
geboortejaar. Jaarlijks vieren ze met elkaar het leven. 
Volgens Diana, een van de vriendinnen, is Margriet een 
warme persoonlijkheid die veel vrijwilligerswerk doet. 
“Doet en deed, soms veranderd de situatie weleens. Ik 
zat tien jaar in de ouderraad van de Antoniusschool en 
nu ruim anderhalf jaar in de Medenzeggenschapsraad. 
Sinds mijn vijftiende collecteer ik en doe wat er zoal op 
mijn pad komt. Zoals wat mantelzorg aan onze ouders. 
De ene keer is dat wat meer nodig dan de andere.” 

Wat doe je voor werk?
“Ik werk al een jaar of vijf bij kinderopvang ‘t Eigen 
Wijsje in Amstelveen. Daar doe ik onder andere kind-
planning en begeleiding naar de plaatsing. Na mijn 
scholing heb ik 18 jaar met heel veel plezier bij Snoopy 
gewerkt. Maar toen we in ons gezin een turbulente 
periode doormaakten met de komst van ons derde en 
vierde kindje ben ik tijdelijk gestopt met werken. Mijn 
man begon in die tijd met een nieuwe studie en ik 
besloot om alle aandacht aan het gezin te geven. In die 
vrijgevallen tijd heb ik vrijwilligerswerk gedaan, op de 
Antoniusschool. Ook het organiseren en begeleiden 
van de Eerste Communie deed ik jaren met veel plezier, 
maar soms is het ook goed om het stokje weer door te 
mogen geven.” 

Wat motiveert je om vrijwilligerswerk te doen?
“Het mooie is dat je met elkaar dingen tot stand kunt 
brengen om voor andere mensen iets leuks of goeds te 
doen. Toen vorig jaar de pandemie uitbrak zag je veel 
initiatieven ontstaan voor mensen in zorginstellingen. 
Ik houd zelf heel erg van zingen en ik kende verschil-
lende mensen uit mijn buurt die zo’n vrolijke noot ook 
wel konden gebruiken. Samen met twee vriendinnen, 
Fleur Buskermolen en Danielle Aarsen, ben ik langs 
allerlei adressen in Kudelstaart, Aalsmeer, Rijsenhout en 
Amstelveen gegaan om bij onze eigen ouders, maar 
ook bij anderen die vrolijke noot te brengen. Dat was 
ontzettend leuk en voor ons een prachtig moment in 
de lockdown periode.”

Konden mensen zich daar voor op geven? Of boden jullie 
het aan?
‘Wij hebben ons inderdaad aangeboden en van te 
voren een route bedacht. Uit onze kennissen- en fami-
liekring waren er diverse ouders, tantes of zussen bij 
wie we langs wilden gaan. Hier in een flat in Kudelstaart 
was een echtpaar 60 jaar getrouwd. Op het moment 
dat we kwamen zingen waren veel mensen thuis en die 
hingen allemaal over de balkons om mee te luisteren 
en vervolgens ‘lang zullen ze leven’ met elkaar te 
zingen. Dat was zo leuk!” 

Hebben jullie enige zangervaring? 
“Fleur is muziekdocente en Danielle en ik zingen bij Da 
Capo’s Popkoor in Uithoorn. Dat zingen geeft je zelf 

zoveel, maar ook de mensen om ons heen. We hopen, 
als straks de regels wat versoepeld zijn en we weer met 
meer mensen buiten bij elkaar mogen komen, nog 
eens zo’n rondje te kunnen doen.” 

Jullie zingen zonder begeleiding?
“We zingen a-capella, maar als je op een pleintje zingt, 
heb je wel wat versterking nodig. Ik heb Ruud Keizer, hij 
woont ook in Kudelstaart en heeft een bedrijf in 
geluidstechniek, gevraagd of hij ons kon helpen. 
Het is allemaal vrijwillig, maar hij reageerde heel 
enthousiast en zei meteen: Margriet ik doe mee! Op een 
aantal pleinen heeft hij perfect voor versterking 
gezorgd.” 

Wat bind je aan Kudelstaart?
“Ik ben een kwekersdochter, geboren en getogen in 
Rijsenhout en heb daar een fijne jeugd gehad. Toch 
voel ik me sinds 1997 een Kudelstaartse. Onze kinderen 
groeien hier op en we hebben hier ook een grote vrien-
denkring. Mijn man en ik leerden elkaar kennen via 
scouting Tiflo in Aalsmeer en onze kinderen beleven 
daar nu ook weer veel plezier. We zijn graag en veel te 
vinden op de Westeinder. Dat ‘ons kent ons gevoel’, 
waar Diana het over had, ervaren wij ook. Kudelstaart is 
een heerlijk warm dorp, waar veel mensen elkaar 
kennen en iets voor elkaar over hebben. Het is fijn om 
daar je steentje aan bij te dragen.”

Op wie wil jij volgende week de schijnwerper richten? 
“Op Ruud Keizer; hij is altijd op de achtergrond bezig 
om te zorgen dat alles reilt en zeilt. Hij is licht- en 
geluidstechnicus en heeft daarnaast een zalencomplex 
in Mijdrecht waar we met het popkoor mochten repe-
teren toen het op onze vaste locatie niet kon vanwege 
corona. Binnenkort heeft hij een vijfde mondje te 
voeden. Hij heeft vast veel te vertellen en verdient die 
schijnwerper wel een keer.” 

a g et ethof  estaa t s 
een hee l  a m o

Schiphol - Wat hebben een skate-
park met een rolstoelvriendelijke 
route, een racerunner en materialen 
om salto’s en schroeven in het 
zwembad te oefenen gemeen? Ze 
zijn allemaal mede mogelijk gemaakt 
door het Schipholfonds. Vrijdag 26 
maart werden donaties uitgereikt 
aan sportclubs en initiatieven die 
zich inzetten voor sport en beweging 
in de omgeving van Schiphol.

Skaten in Muiden
Drie jonge skaters uit Muiden namen 
vorig jaar het initiatief om een skate-
park op te richten. Met hulp van de 
gemeente, crowdfunding en een 
donatie van het Schipholfonds lijkt 
dat nu te gaan lukken! Het skatepark 
wordt toegankelijk voor iedereen van 
jong tot oud. Er is zelfs een rolstoel-
route in het plan opgenomen, met 
lage hellingen en kleine ramps die 
veilig zijn voor de rolstoel en voor 
beginnende skaters.

Bewegen zonder beperking 
Sporten is goed voor iedereen en 
daarom moet iedereen ook de kans 
krijgen om te kunnen bewegen. Bij 
atletiekvereniging Startbaan in 
Amstelveen kunnen mensen met een 
lichamelijke beperking nu de atletiek-
baan op met de racerunner. Deze drie-
wieler is een loopfiets waarmee 
mensen die moeite hebben met lopen 
en rennen toch kunnen bewegen. Het 
Schipholfonds heeft al meerdere atle-
tiekverenigingen kunnen verblijden 
met een racerunner.

Ook een aanvraag doen?
Wil je een aanvraag doen voor een 
zeilboot voor de scoutinggroep, een 
beachvolleybalveld of een pannakooi 
in jouw buurt? Kijk dan of jouw spor-
tieve initiatief in aanmerking komt 
voor een donatie. En wie weet kan het 
Schipholfonds jou een volgende keer 
verblijden. Kijk snel op www.schip-
holfonds.nl.

ate a  en a e nne   
et h holfon s hel t

Een racerunner voor atletiekvereniging Startbaan. Foto: Schipholfonds

Aalsmeer - Met vragen over moge-
lijke game verslaving kun je terecht 
bij Brijder Jeugd. Het aantal 
meldingen van problematisch gamen 
neemt toe nu de coronamaatregelen 
aanhouden. Huisartsen en JGZ instel-
lingen luiden daarom de noodklok. 
Brijder Jeugd organiseert op dinsdag 
20 april aanstaande een bijeenkomst 
via internet, om vragen van ouders 
en jongeren te beantwoorden. Brijder 
Jeugd is er voor jongeren uit Noord- 
en Zuid-Holland van 12 tot 23 jaar. Ze 
geven betrouwbare informatie over 
alcohol, drugs, tabak en gamen. 
Tijdens de online bijeenkomst 

vertellen twee professionals meer 
over de rol die gamen heeft voor 
jongeren. 

Grens tussen probleem en hobby
Wat moet je doen als gamen de over-
hand neemt? Hoe ga je met je kind in 
gesprek over gamen? En waar ligt de 
grens tussen een probleem en een 
leuke hobby? Het zijn vragen waar 
ouders maar ook de jongeren zelf 
mee kunnen worstelen. “Huisartsen 
geven bij ons aan dat er meer jeug-
digen in hun praktijk komen met 
verschijnselen van game-verslaving”, 
zegt wethouder jeugd Bart Kabout. 

nl ne een omst   
Als gamen een o leem s

“Ouders zitten steeds vaker met hun 
handen in het haar. Als gemeente zijn 
we blij met dit initiatief van Brijder.” 

Experts
Tijdens de online bijeenkomst kun je 
in een veilige, afgeschermde omge-
ving vragen stellen aan de experts. 
De vragen worden zoveel mogelijk 
direct beantwoord. De bijeenkomst is 
te volgen via laptop, computer of 
tablet en is op dinsdag 20 april van 
19.30 tot 20.20 uur. 

Hoe doe je mee?
Inschrijven kan gratis en makkelijk 
via: https://parnassiagroep-nl.zoom. 
Voor vragen kan een mail gestuurd 
worden naar: preventie@brijder.nl of 
bel: 088-3582260.



 M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S !

Haal het vakantiegevoel 
naar je tuin of balkon

Zo kies je de 
perfecte eethoek

Hoe levensloopbestendig 
is jouw woning?

Het nieuwe energielabel 
voor huishoudelijke 
apparaten is een feit



Waarom zou je verhuizen?
Veel mensen blijven graag wonen op de plek 
waar ze zitten. Ze zijn aan die plek gehecht, ze 
hebben er dierbare momenten beleefd en ze 
zien zich niet snel verhuizen naar een ande-
re plek. Zolang dit kan, is dat natuurlijk prima. 
Maar wat gebeurt er als het niet meer kan? En 
wat zijn de meest logische momenten om uit 
te kijken naar een andere woning? De twee 
meest voor de hand liggende momenten 
zijn een verandering in de gezinssamenstel-
len en noodzakelijk groot onderhoud aan de 
woning. Om met dat eerste te beginnen: stel-
len zoeken vaak een grotere woning wanneer 
zich gezinsuitbreiding aandient, maar vanuit 
die gedachte zou het net zo logisch zijn om te 
gaan verhuizen naar een kleiner onderkomen 
zodra de kinderen de deur uit zijn. Toch zien 
we dat veel mensen dan gedurende langere 
tijd in een gezinswoning blijven wonen, waar-
door er weinig sprake is van doorstroming 
en er dus op den duur een tekort aan gezins-
woningen ontstaat. Een voordeel van kleiner 
gaan wonen zodra het kan is dat je geld over-
houdt, dat je bijvoorbeeld kunt gebruiken om 
mooie reizen van te maken of om te investe-
ren in je hobby’s.

Als afstand geen rol meer speelt
De afstand van huis naar werk houden we het 
liefst zo klein mogelijk. Maar zodra het werkza-
me deel van het leven beëindigd is en iemand 
van zijn pensioen geniet, is het niet meer rele-
vant in welke omgeving je woont. Had je altijd 

al eens de gedachte om in een ander deel van 
het land te gaan wonen, dan kun je die droom 
werkelijkheid laten worden. Ook het bereiken 
van de pensioentijd is dus een natuurlijk mo-
ment om te gaan nadenken over je woonwen-
sen en die te vertalen in concrete stappen. Ze-
ker op die leeftijd is daarbij van belang dat je 
er ook meteen op let dat het een woning is 
waar je voor de rest van je leven zou kunnen 
blijven wonen, ook wanneer een periode aan-
breekt waarin je afhankelijk gaat worden van 
zorg aan huis.

Elke situatie is anders
Senioren met kinderen willen over het alge-
meen graag in de buurt van hun kinderen wo-
nen, zodat die kinderen er snel kunnen zijn als 
het onverhoopt wat minder gaat met de ge-
zondheid. Iemand die geen kinderen heeft, 
zal wellicht andere keuzes maken, omdat er 
geen rekening hoeft te worden gehouden 
met reistijden. Mensen die geheel op zichzelf 
aangewezen zijn, maar wel een groot sociaal 
hart hebben, vinden vaak wat ze zoeken in 
een woongroep of andere vorm van gemeen-
schappelijk wonen. Ook de � nanciële situatie 
is natuurlijk een belangrijke factor. Heb je een 
groot huis en een grote tuin, dan zul je die ook 
op hogere leeftijd goed moeten kunnen on-
derhouden. Wanneer je voldoende geld in kas 
hebt om diensten te kunnen inhuren en om 
bouwkundige aanpassingen te doen in de wo-
ning, kun je het er langer volhouden dan wan-
neer je dat geld niet beschikbaar hebt.

De woningmarkt in Nederland staat enorm onder druk en de verwachting is 
dat dit ook nog wel een aantal jaren zo zal blijven. Het is daarom goed om al-
vast vooruit te kijken en je af te vragen waar je over tien of vijftien jaar wilt 
wonen. Is een verhuizing tegen die tijd noodzakelijk? Dan kan het zinvol zijn 
om daar nu alvast serieuze stappen voor te gaan zetten. Veel mensen blijven 
te lang hangen in dezelfde situatie, waardoor ze uiteindelijk in de problemen 
komen, omdat hun huidige woning niet meer voldoet aan de eisen.

Hoe levensloopbestendig is jouw woning?

LET OP: Private shopping mogelijk van 10.00-12.00 uur op afspraak zie website.

Al 30 jaar bieden wij, Simon en Annemieke de Bruin, 
betaalbare kwaliteitsbedden voor iedereen die 
uitgerust wakker wil worden! Wij bedanken al onze 
tevreden & uitgeruste klanten voor het mogelijk 
maken van onze droom!

Wanneer wij u kunnen helpen met de vormgeving van uw nachtrust, 
ontvangen wij u graag voor een persoonlijk en deskundig advies in onze 
showroom. Ook kunt u, indien gewenst, eenvoudig uw showroombezoek 
inplannen via www.simondebruin.nl.

Kom langs en profiteer tevens van diverse jubileum aanbiedingen.
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Wij hebben groen licht en mogen u 
weer dagelijks op afspraak ontvangen  
in onze showroom. Waar wij u veilig en 
op uw gemak kunnen adviseren. Maak  
gemakkelijk een afspraak via onze  
website www.simondebruin.nl maar 
bellen of mailen kan ook.

Ruim

Wij gaan nog even door 
met ons 30 jarig jubileum, 
profiteer daarom nu nog 
van mooie aanbiedingen!
Houd onze website of social media kanalen in de gaten voor eventuele 
nieuwe ontwikkelingen omtrent showroombezoek.
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SIKKENS VOOR  
EEN PROFESSIONEEL 
RESULTAAT

NU 20% korting 
op Sikkens muurverf  
bij uw verfspeciaalzaak

Decorette Piet
Oosteinderweg 67 
1432 AE Aalsmeer
0297-324353
www.decorettepiet.nl

Wilt u tijdens de lockdown doorgaan met u schilderklus, vraag ons naar de mogelijkheden.
Wij zijn telefonisch te bereiken op 0297-324353 of per mail verkoop@decorettepiet.nl

Wat je niet moet doen
Het is niet verstandig om spiritus aan het 
water toe te voegen als je de ramen gaat 
lappen. Hierdoor krijg je juist strepen op het 
raam en na verloop van tijd ontstaat boven-
dien een soort blauwe waas op het glas, die 
je nauwelijks nog weg krijgt. Gebruik ook 
niet een spons die kletsnat is. Knijp de spons 
juist uit totdat deze bijna droog is, voor-
dat je begint met lappen. Een natte spons 
zorgt voor strepen door weglekkende wa-
terdruppels. Verder is het geen goed idee 
om je ramen te gaan lappen als de zon er 
fel op schijnt. Het zonlicht zorgt ervoor dat 
het schoonmaakmiddel in het water sneller 
verdampt dan gewoonlijk en ook dat heeft 
weer streepvorming tot gevolg.

Al je ramen weer moeiteloos schoon zonder strepen

Het is een veel gestelde vraag in het huishouden: hoe krijg je de ramen schoon zonder dat er lelijke strepen achterblijven? 
Vaak proberen mensen wanhopig allerlei schoonmaakmiddelen uit, terwijl het vaak juist die schoonmaakmiddelen zijn 
die de strepen veroorzaken. Een andere boosdoener is kalk in het water, dus als je in een gebied woont waar het drinkwa-
ter veel kalk bevat, is het slim om bijvoorbeeld regenwater te gebruiken om de ramen mee te lappen.

Wat veel mensen niet weten is dat men met 
de huidige airco’s ook kan verwarmen zo-
lang de buitentemperatuur nog niet te laag is. 
Hiermee biedt de airco ook de mogelijkheid 
om in de lente en herfst een woning gasloos 
te verwarmen. Vaak wordt er gewacht met de 
aanschaf van een airco totdat de temperatu-
ren hoog oplopen. Dat is ook het moment dat 
de airco’s uitverkocht raken en de installatie-
bedrijven geen tijd meer hebben. Als u over-
weegt om een airco aan te scha� en dan is het 
advies om niet te wachten tot de temperatu-
ren oplopen, maar om die nu al aan te schaf-
fen zodat u kunt genieten van een comfor-
tabele zomer. Als u al een airco heeft dan is 

het aan te raden om onderhoud aan uw air-
co uit te laten uitvoeren. Het periodiek onder-
houd van uw airco draagt bij aan een e�  ciënt 
werkende airco en voorkomt storingen. Ook 
zal een goed functionerende airco bijdragen 
aan een gezonder leefklimaat in uw woning 
of op uw werkplek door de circulatie van de 
binnenlucht. Onderhoud kan zowel eenma-
lig als in de vorm van een onderhoudsabon-
nement plaatsvinden. Met een abonnement 
bent u er zeker van dat er periodiek onder-
houd wordt uitgevoerd en dat men iemand 
kan laten komen als er een storing in het toe-
stel optreedt. Kijk voor meer informatie op 
www.gasservice.nl

Nu het steeds warmer wordt in Nederland is een airco de manier om uw huis 
of bedrijfsruimte te koelen en zo een prettig binnenklimaat te creëren. Er 
zijn diverse type airco’s verkrijgbaar, maar met een airco met binnen- en bui-
tenunit kunt u in enkele minuten de kamertemperatuur naar een comforta-
bel niveau brengen. 

Verwarm uw woning 
met een Airco!

Hoe dan wel?
Ramen lappen kun je het beste doen met 
puur water, eventueel voeg je een klein 
beetje azijn of ammoniak toe. Ook een door-
gesneden ui in het water werkt goed, even-
als glansmiddel voor de vaatwasser. Gebruik 
altijd een schone spons en zorg voor een 
trekker en zeem van goede kwaliteit om het 
vensterglas te kunnen drogen. Ben je bui-
ten aan het lappen, trek dan het glas van be-
neden naar boven droog. Binnen doe je dat 
juist horizontaal, zodat je direct ziet of even-
tuele strepen zich aan de binnenzijde of 
aan de buitenzijde bevinden. Houd er reke-
ning mee dat je geen warm water gebruikt 
voor het lappen van de ramen als het bui-
ten vriest.

Toch nog strepen?
Een beproefd middeltje om eventuele stre-
pen, die tijdens het lappen van de ramen 
zijn ontstaan, direct weg te krijgen, is het 
raam na a� oop wrijven met een prop kran-
tenpapier. Geen glad papier van de reclame-
folders, maar echt krantenpapier. Dit verwij-
dert de strepen en zorgt er bovendien voor 
dat het glas mooi gaat glimmen.
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Drie generaties in de bouw
Vader Hugo van Luling en zijn dochter Ilja van 
Luling zijn al jarenlang actief in de ontwikkeling 
van nieuwbouwprojecten in de regio. Ondanks 
dat Ilja van Luling en Martin Bosscher het be-
drijf MEER Vastgoed drie jaar geleden hebben 
doorgezet, houdt Hugo zich nog wel bezig met 
enkele nieuwbouwprojecten, zoals Stommeer-
ho� . Toen afgelopen week daar de eerste paal 
de grond in ging kwamen alle drie de genera-
ties Van Luling samen om dit heugelijke feit te 
vieren. Met de kleinkinderen op de heistelling 
en vader en dochter aan weerszijde is de ge-

schiedenis geschreven. De woningen in project 
Stommeerho�  fase 1 maken onderdeel uit van 
Polderzoom. In Polderzoom worden verschil-
lende woonbuurten met een dorpskarakter ge-
realiseerd. Op basis van het woningbouwpro-
gramma van de gemeente Aalsmeer is voor 
Stommeerho�  een plan opgesteld dat wonin-
gen voorziet in verschillende segmenten. In fa-
se 1 van het project Stommeerho�  worden 48 
woningen gerealiseerd. Stommeerho�  is ge-
legen rondom de nieuw aan te leggen Burge-
meester Ho� scholteweg tussen de Stommeer-
kade, de Ophelialaan en het Bielzenpad.

Afgelopen week ging de eerste paal de grond in voor het nieuwbouwproject
Stommeerhoff  in Aalsmeer.

Drie generaties MEER 
Vastgoed op de bouw



Haal het vakantiegevoel 
naar je tuin of balkon

Door de huidige coronamaatregelen is het 
nog de vraag of we dit jaar vakantie kunnen 
vieren buiten de landsgrenzen. Gelukkig zijn 
er tig alternatieven te bedenken om je zinnen 
te verzetten en mooie tuinplannen te maken. 
Iets waar ik zelf al een hoop energie van krijg. 
Met deze vijf tips haal jij deze zomer het va-
kantiegevoel naar je tuin of balkon. 

“Een tuinscherm van bamboe geeft je 
tuin of balkon direct een hele andere, 
tropische uitstraling. Het ultieme 
vakantiegevoel!”

Deze periode is ideaal om te bedenken wel-
ke planten, bomen of struiken je neer wilt zet-
ten, wanneer die veranda gebouwd gaat wor-
den of wat je met dat loze hoekje gaat doen. 
Wat je budget ook is, er is altijd een manier 
om je tuin of balkon om te toveren tot vakan-
tie-oord. Zodat jij, wat er ook gebeurt, kunt 
genieten van een vakantie in je eigen huis.

April is het ideale moment om plannen te maken voor je tuin. Of je nu aan de 
slag gaat met een tuinrenovatie of alleen sfeer wilt creëren: met deze vijf tips 
haal jij het vakantiegevoel deze zomer naar je tuin, terras of balkon.

De Carpentier-Mooren Groep B.V. is een ambitieuze en groeiende organisatie. 
In de Randstad zijn wij een toonaangevende partner op het gebied van 
keukens, wooninrichting, bouwmaterialen, (tuin)hout en ijzerwaren. Onze 
vestigingen vind je in Aalsmeer, Roelofarendsveen en Wormerveer.

Voor onze afdeling Carpentier Keukens & Wonen in Aalsmeer, zijn wij op zoek 
naar een:

Verkoopadviseur Keukens
Fulltime 32-40 uur

Wij vragen:
• Enkele jaren ervaring in soortgelijke functie;
• Ervaring met Simar is een pré;
• Klant- en resultaatgerichte instelling;
• Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden;
• Een commerciële instelling;
• Creativiteit.

Wij bieden:
Bij Carpentier Keukens & Wonen werk je in een informele organisatie met 
korte lijnen waarin eigen inbreng, verantwoordelijkheid en betrokkenheid 
centraal staan. Natuurlijk bieden wij je een marktconform salaris en een 
aantrekkelijke bonusregeling. Wij zijn op zon- en feestdagen niet geopend 
en kennen geen koopavonden.

We nodigen je graag uit om te solliciteren. Stuur een e-mail met je CV en 
motivatie naar s.uittenbogaard@carpentiermooren.nl. Voor eventuele 
vragen kan je contact opnemen met Sylvia Uittenbogaard op telefoon-
nummer 06-10034945.

Carpentier Keukens & Wonen 
Oosteinderweg 91 
1432 AG  Aalsmeer 
T 0297 - 383280
carpentier.nl

1. Lekker groen
Ben je graag in de natuur als je op vakantie 
gaat? Ook in je tuin of op je balkon kun je 
van groen genieten. Vaak denkt men dat veel 
groen in de tuin een hoop onderhoud vraagt. 
Niks is minder waar! Haal een paar tegels weg 
en leg een border aan. Of vul een paar mooie, 
grote potten met groen. Voor mij is bamboe 
de ultieme vakantieplant. De vorm van de 
blaadjes en stengels, de wind die erdoorheen 
ruist… Bamboe blijft ook en groeit snel. Let 
op: kies voor een niet woekerende soort (bij-
voorbeeld de fargesia) om te voorkomen dat 
je hele tuin wordt overgenomen door deze 
prachtige plant.

2. Bamboe tuinscherm
En dan doel ik niet op de eerder genoemde 
plant, maar op het materiaal. Een tuinscherm 
van bamboe geeft je tuin of balkon direct een 
hele andere, tropische uitstraling. Het ultie-
me vakantiegevoel! Er worden zowel scher-
men als matten verkocht. Vorig jaar heb ik 
een bamboe-mat aan een deel van de schut-
ting bevestigd, zodat het terras echt opviel. 
De matten kun je eenvoudig op een schut-
tingdeel vastnieten. Groot voordeel: bamboe 
heeft een hele lange levensduur. Zorg er wel 

voor dat de onderkant van de mat iets van de 
grond blijft. 

3. Zithoek op je balkon of terras
Zoek een fijn hoekje waar je van het zonnetje 
of de schaduw kunt genieten. Was de kussens 
van je tuinset, scoor wat bijpassende sierkus-
sens en creëer een gezellige relaxplek. Heb je 
geen tuinbank? Met een pallet kun je eenvou-
dig zelf een tuinbank of daybed maken.

4. Pootje baden
Het vakantiegevoel in de tuin is niet compleet 
zonder water, laten we eerlijk zijn. Afhanke-
lijk van de ruimte die je hebt kun je natuur-
lijk kiezen voor een basic opblaasbadje of een 
plastic schelp (ideaal voor kinderen). Voor je 
balkon zijn er verschillende zitbaden op de 
markt.
Heb je een grote tuin en wat meer budget, 
dan is een opblaasspa een mooi alternatief. 
Deze plastic bubbelbaden zijn stevig, mak-
kelijk te gebruiken en makkelijk op- en af te 
breken. De meeste mobiele bubbelbaden zijn 
voorzien van bubbeljets, maar je kunt het zo 
gek maken als je wilt. De prijs van een op-
blaasbaar bubbelbad begint zo rond de vijf-
honderd euro. 

5. Gordijnen in de tuin 
Heb je een overkapping of pergola? Kies dan 
eens voor gordijnen of vitrage! Voorheen 
werd ik daar nog weleens op aangekeken, 
maar het is een mooie manier om je tuin of 
balkon snel dat Ibiza-sfeertje mee te geven. 
Gaat het regenen? Geen punt, je kunt de gor-
dijnen gewoon laten hangen. In de herfst haal 
ik de gordijnen wel standaard naar binnen. 
De gordijnen die ik heb gebruikt kosten nog 
geen vijf euro bij IKEA. Je kunt uiteraard ook 
stukken stof gebruiken. Bijzettafel ernaast, je 
favoriete drankje erop, een goed boek binnen 
handbereik… Het ultieme vakantiegevoel!
Betaalbaar wonen met tweedehands vond-
sten en een Scandinavische twist - dat is se-
vencouches.nl. Woonblogger Mardou van 
Kuilenburg deelt handige budgettips en snel-
le zelfmakers op haar platform, zodat ook jij 
van je huis een thuis kunt maken. Laat je in-
spireren!
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Uitstraling
Omdat je tegenwoordig zowel shutters als ja-
loezieën van bijvoorbeeld hout kunt laten ma-
ken, verschilt de uitstraling niet veel van elkaar. 
Het is alleen een andere aanblik als de shutters 
geopend zijn, omdat je dan naast het venster 
alsnog de lamellen van de shutters ziet. Bij ja-
loezieën is dat uiteraard niet het geval. De la-
mellen van de shutters bevinden zich in een 
frame en kunnen alleen van positie worden ver-
draaid, zodat ze wel of niet zonlicht doorlaten.

Onderhoud
Omdat de lamellen van de shutters altijd op 
dezelfde plek blijven zitten, zullen ze meer stof 
vangen dan die van jaloezieën. Omdat die ook 
een deel van de tijd ingeklapt zijn. Het reinigen 
kun je met een vochtige doek doen of met een 
plumeau. Er zijn ook speciale jaloeziereinigers 
om snel meerdere lamellen tegelijk te kunnen 
reinigen.

Shutters en jaloezieën zijn allebei goede methoden om zonlicht te weren, 
maar verschillen qua structuur en gebruiksgemak onderling van elkaar. Toch 
worden de beide termen vaak ten onrechte door elkaar gebruikt. Simpel ge-
zegd zou je kunnen stellen dat shutters luiken zijn voor binnen in de woning, 
terwijl jaloezieën oprolbaar zijn en altijd boven het raam hangen. Het meest 
essentiële verschil is dus dat je de shutters altijd blijft zien, of ze nu open of 
dicht staan. De jaloezieën kun je, doordat je ze oprolt, vrijwel geheel aan het 
zicht onttrekken.

Het verschil tussen 
shutters en jaloezieën

Jacobus Spijkerdreef 200 | Hoofddorp | T  023 55 71 660

WWW.KEUKENSTUDIOBIJTEL.NL

KOM NAAR ONZE 1000 M2 WOONWINKEL

EETTAFELS OP MAAT • SALONTAFELS OP MAAT
BOEKENKASTEN OP MAAT • VITRINEKASTEN OP MAAT

LINNENKASTEN OP MAAT
VLOERDELEN VAN HOUT, PVC en AVATARA 3-D PRINT 

(niet van echt hout te onderscheiden!)

Schans 7-11 • 1421 BA  Uithoorn • 0297-561633
info@gerardkeune.nl • www.gerardkeune.nl

..en laat u
inspireren

ZIJDSTRAAT 23, AALSMEER

0297-324541

WWW.GOEMANSTAPIJT.NL

GRAAG BELLEN OM EEN AFSPRAAK IN TE PLANNEN

ALLE 2E MATRASSEN 
DIE BESTELD WORDEN

50% 
KORTING*
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Ed en Caroline Dubbe wonen in Watertoren IJmuiden. Dit industrieel monument is gebouwd in 
1915 en is in 2011 ingrijpend verbouwd tot appartementencomplex. Ed, 59 jaar en machinist op 
internationale treinen en Caroline, 57 jaar en adviseur bedrijfsondersteuning bij Provincie Noord-
Holland, bewonen sinds anderhalf jaar het bovenste appartement, dat uit twee woonlagen bestaat.

Tekst en foto’s: Arita Immerzeel

Als je voor de watertoren staat en je kijkt omhoog, kan je je 
geen enkele voorstelling maken van het ruime appartement 
waar Ed en Caroline wonen. Op de 10e etage achter de vier 
klokken is hun woongedeelte gesitueerd. Via een inpandige 
trap in het torentje kom je op de bovenste woonlaag onder 
het dak, waar wordt geslapen en gebadderd. Op de dag waar-
op Caroline en Ed precies 40 jaar samen zijn, leidt het gastvrije 
echtpaar uw verslaggeefster rond.

Bij binnenkomst
Als de liftdeur open zoeft, stap je direct het appartement van 
170 m2 binnen. Buiten stormt en regent het, maar het eerste 
wat hier binnen opvalt is de stilte. Het appartement voelt di-
rect veilig en comfortabel aan. Uit het op elkaar afgestemde 
kleurgebruik van vergrijsde pasteltinten met hier en daar een 
kleuraccent spreekt, dat er met aandacht en zorg gekozen is. 
De ervaring van het uitzicht is overweldigend. Van alle kanten 
is veel te zien, vanuit een heel verrassend perspectief. De ko�  e 
wordt geserveerd met zicht op het Noordzeekanaal, waar witte 
koppen op gol� es zichtbaar zijn. Tussen de klokken door kijk je 
vanaf zo’n 40 meter hoogte neer op de scheepvaart, de sluizen 
en een deel van IJmuidense woonwijken. De ervaring van een 
voorbijkruipende wijzer, die het beeld siert, maakt de ervaring 
op zijn zachts gezegd, extra bijzonder.

Rijksmonument
,,Het voelt als een voorrecht om hier te mogen wonen”. Caro-
line geeft dit diverse malen aan in ons gesprek. Ed knikt dan 
steevast instemmend. ,,Het industriële van dit historische ge-
bouw sprak ons enorm aan. Het inrichten was een uitdaging, 
maar we hadden geen haast en hebben naast de meubels, die 
we uit ons huis in Haarlem meenamen, de tijd genomen om 
te zoeken naar objecten, die hier goed zouden passen. Diverse 
spullen van wat je hier ziet, komen uit een winkel met vintage 
meubels en accessoires. De woning heeft 20 maanden te koop 
gestaan, alvorens wij het in de nazomer van 2019 kochten. Wij 
kenden de streek wel goed, maar de Watertoren IJmuiden niet. 
Na onze eerste bezichtiging raakten we in vervoering. En na de 
tweede keer zien, waren we verkocht. Al onze woonwensen 
van ruimte, hoge plafonds, industrieel erfgoed en een logeer-
gelegenheid komen hier samen. Het appartement bleek met 
respect voor het meer dan honderd jaar oude bouwwerk be-
woonbaar gemaakt te zijn. De roosters, aan de buitenkant van 
de ramen, daar moesten we eerlijk gezegd wel even aan wen-
nen. Voor het monumentale aanzicht zijn de roosters geplaatst 
en zij moesten verplicht gehandhaafd blijven. De klokken zijn 
er op bevestigd. Later ontdekten we, dat als de zon hoog staat, 
zij werken als zonwering, terwijl als de zon ondergaat of op-
komt, het licht mooi rechtstreeks binnenvalt. ,,Ik ben mij veel 
meer bewust geworden van hoe laat en waar de zon opkomt,” 
aldus lichtliefhebber Ed. Hij doet zijn bijnaam Edje Ledje eer 
aan met de prachtige led-verlichting in alle mogelijk wenselijke 
kleuren, die hij aan heeft gebracht. Ed is ook verantwoordelijk 
voor het verfwerk, waarbij gedekte matte kleuren gebruikt zijn. 
,,Ed is heel handig, zo maakte hij ook de koven en bracht gla-
zen planken aan, die her en der plaatsbieden aan een gekleur-
de koe of vaas.” licht Caroline toe. ,,Ed heeft ook de klokken kun-
nen resetten, toen ze na een storing ongelijk liepen.”

Werkplek
Het verplichte thuiswerken, met dank aan corona, deed Caroli-
ne aanvankelijk aan de eettafel, maar nu, een jaar later is er een 

Even binnenkijken

afgescheiden werkgedeelte gecreëerd naast de oorspronkelij-
ke waterbak. De plek is iets lager gelegen dan de huiskamer-
vloer en helpt Caroline bij het bewaken van de balans tussen 
werk en privé. Ed is noodgedwongen ook overdag veel thuis. 
,,We lopen elkaar niet in de weg, want ruimte en aparte woon-
hoeken zijn er genoeg. De scheepvaart en weersomstandighe-
den zorgen voor een altijd wisselend uitzicht. Ik weet ineens 
veel meer over die onderwerpen. Ik kom tot geheel nieuwe er-
varingen en inzichten.”

Badkamer
Het badgedeelte is in open verbinding met de slaapgelegen-
heid. Douchen gebeurt met zicht op het Forteiland, de vuurto-
rens, de Noordpier en de Noordzee. Ondanks het slechte weer 
zijn in de verte de contouren van Zandvoort te zien. ,,Caroli-
ne mist alleen nog een bad, dus die staat op ons wensenlijst-
je,” vertelt Ed.

Kleur
Ed en Caroline kochten in hun verkeringstijd een schilderijtje, 
waar zij nu, veertig jaar later nog van kunnen genieten. ,,Onze 
kleuren komen erin terug. We houden van zachte kleuren, zoals 
van verwassen denim, zachtgrijs, zachtgroen. In petrol komen 
deze kleuren samen. Omdat we zo van rustige gedekte tinten 
houden, hebben we her en der voor kleurrijke accenten geko-
zen,” vertellen Ed en Caroline samen. ,,We houden er allebei van 
en vallen meestal allebei op dezelfde objecten.”

Verzamelen
Nee, verzamelaars denken Ed en Caroline niet te zijn. Toch ko-
men we tijdens de bezichtiging wel wat verzamelingen tegen. 
Zo zijn er gekleurde koeien, glasobjecten en vazen, die op kleur 
en vorm gekozen zijn. Ook is er veel fotogra� e in zwart-wit en 
een hertenkop en hertengeweien. ,,Daar is de max nu wel van 
bereikt”, deelt Caroline mee, als Ed vertelt hoe lang de herten-
kop al in zijn bezit is. En in de strak ingerichte functionele keu-
ken in zwart-wit pronken zowaar drie souvenirs uit Egypte en 
Bonaire.

Licht
Het gehele appartement is in 2011 voorzien van domotica. Zo 
worden de gordijnen na een digitale opdracht gesloten en kan 
er verlichting in alle kleuren gekozen worden. Caroline geeft 
een demonstratie en de sfeer is inderdaad te regelen naar be-
hoefte. Voor omwonenden was het al eens opgevallen, dat er 
ander licht achter de klokken scheen, meldt Ed. Alle ingebouw-
de lampen heeft hij zelf schoongemaakt en van led-verlichting 
voorzien. Ook de muziek is met lichte� ecten te regelen.

IJmuiden
,,Wat een mooie plek is IJmuiden om te wonen.” Caroline legt 
het vrienden en kennissen graag uit en ook tijdens de rond-
leiding komt het diverse malen ter sprake. Ed prijst de sport-
mogelijkheden, het ontbreken van stoplichten en dat er over-
al voldoende parkeerplekken zijn. Caroline valt Ed bij, ,,IJmui-
den is zo puur, zo vol mogelijkheden. Men kent elkaar meer 
dan in stedelijk gebied en men maakt een praatje met elkaar in 
de winkel. Wie in IJmuiden woont, weet zich omringd door dui-
nen, strand, bos, parken. Wij � etsen en sporten graag en deden 
dat altijd al hier, ook met onze kinderen. Dat wij hier nu mogen 
wonen, stemt ons blij en dankbaar. Er zijn hier zoveel mogelijk-
heden en kansen. Daar mag iedere IJmuidenaar trots op zijn!”

Omringd door licht en lucht leiden de 
mooie uitzichten tot nieuwe inzichten



Heeft het scheiden van je afval eigenlijk wel zin?

dienen op de afvalstoff enheffi  ng. Als de ge-
meente onder de streep geld overhoudt, moet 
dat in het jaar erop verrekend worden in het ta-
rief van de afvalstoff enheffi  ng.
 
Fatsoenlijk scheiden
Het is van groot belang om het juiste afval in 
de juiste bak te doen. Containers die bedoeld 
zijn voor papier of textiel mogen niets anders 
dan dat bevatten. Bedenk dat met name tex-
tiel vaak handmatig gesorteerd wordt en dat 
is geen pretje, als er ook ander afval tussen 
zit.

Steeds nadrukkelijker wordt gewezen op het belang van afvalscheiding. Als 
bewoner van een gemiddelde eengezinswoning heb je tegenwoordig drie of 
vier verschillende containers voor de deur staan. Bewoners van appartemen-
ten moeten hun afval meestal in ondergrondse containers gooien maar ook 
hen wordt gevraagd om alles goed te scheiden. Helaas bestaan er nog veel 
misverstanden over het scheiden van het huisafval.

Stijlvol wonen
Ben je gericht op zoek? Of wil 
je gewoon eens rondkijken? 
In onze showroom in Aalsmeer 
doe je zeker inspiratie op. Bij 
Carpentier Keukens & Wonen 
vind je de mooiste topmerken 
op het gebied van keukens en 
wonen.

Maak een afspraak met een 
van onze adviseurs om jouw 
woonwensen te bespreken.

www.carpentier.nl

Inspiratie 
opdoen 
voor thuis

Carpentier Keukens & Wonen / Oosteinderweg 91 / 1432 AG  Aalsmeer / 0297 - 383280
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Aandacht en kwaliteit zĳ n onze basis ingrediënten voor jouw interieur. 
Wil je dat ook ervaren? Kom dan langs in Aalsmeer. Je zult verrast zĳ n door 
onze topmerken in keukens, wonen en slapen. Of surf naar www.carpentier.nl

De mooiste 
interieurs 
ontwerpen 
wĳ  voor jou

 Particulieren maken het verschil
Dat kleine beetje afval thuis weegt toch niet 
op tegen die grote berg industrieel afval? Nou, 
toch wel hoor! Al het niet-gerecyclede afval van 
de particulieren samen vormt een grotere berg 
dan het niet-gerecyclede afval van alle bedrij-
ven bij elkaar.

Verdient de gemeente aan afvalscheiding?
Vaak wordt gedacht dat de inwoners al het 
werk moeten doen, terwijl de gemeente daar-
van de winst opstrijkt door de lagere verwer-
kingskosten. Maar een gemeente mag niet ver-

Scheiden heeft zin
Er wordt wel gedacht dat al het afval uiteinde-
lijk toch weer op één hoop belandt. Dat is niet 
het geval. Het verwerken van gescheiden af-

val is voordeliger en dat scheelt dus uiteinde-
lijk ook in de hoogte van de afvalstoff enheffi  ng. 
Afvalscheiding is dus op de lange termijn ook 
voor je eigen portemonnee voordeliger.



Zin in het voorjaar?
Creëer jouw eigen scha-
duw! Een stijlvol scha-
duwdoek voor een ver-
koelende schaduwplek 
of een harmonicadoek, 
waarmee je snel wisselt 
tussen zon en schaduw. 
Ben jij benieuwd of we 
ook voor jouw tuin of 
(dak)terras een passend 
schaduwdoek hebben? 
In standaard maten of 
geheel naar wens op 
maat in vele kleuren. 
Bekijk het uitgebreide 
assortiment van ZONZ 
in onze webshop. Bestel 
makkelijk en snel jouw 
(maatwerk) schaduw-
doek. www.zonz.nl

“Beste warmtepomp”: 
stilste en grootste besparing

Bij de Consumentenbond kwam re-
cent de Compress warmtepomp 
van Ne� t Bosch als “stilste warmte-
pomp’’ uit de test. Met 33 dB(A) op 3 
meter afstand is hij letterlijk � uister-
stil. Bovendien levert de Compress 
“de grootste energiebesparing op 
van alle geteste merken”, volgens 
de onderzoekers. In dit geval gaat 
het om de combinatie van de Com-
press 7400i AW buitenunit en de 
compacte Compress Hybrid 7000i 
binnenunit. Met het brede aan-
bod van Ne� t Bosch kan van iede-
re woning over op hybride verwar-
ming. Zo kan 60 tot 70% gas wor-
den bespaard. Compress en EnviLi-
ne warmtepompen van Ne� t Bosch 
zijn er vanaf € 2.365,- met aftrek van 
de subsidie. www.ne� t-bosch.nl

Wanden 
en vloeren 
optimaal 
beschermd 
met Trae 
Lyx
Trae Lyx Naturel Finish biedt de 
juiste bescherming voor wan-
den en vloeren die zijn afge-
werkt met latex, stucwerk, spack 
of met een betonlook. Weten 
welk product je kiest voor de af-
werking met de beste bescher-
ming? Raadpleeg de online keu-
zehulp.
www.traelyx.nl/keuzehulp

Minder werk, meer genieten 
met Robomow

Neemt grasmaaien te veel 
van je tijd in beslag? Robo-
mow neemt je het werk uit 
handen, zodat je meer van 
je tuin kunt genieten. Ro-
bomow zorgt voor de per-
fecte groene deken om op 
te liggen en van de sterren-
hemel te genieten. Of wat 
dacht je van een mooie 
groene mat voor de vol-
gende barbecue? Wat de 
gelegenheid ook is, laat de 
nieuwe robotmaaiers van 
Robomow gerust hun werk 
doen.
www.robomow.com

WOCA 
Exterior 
Oil
WOCA Exterior Oil is een re-
volutionaire watergedragen 
olie voor buitenhout. Exte-
rior Oil is sneldrogend, een-
voudig aan te brengen en 
heeft een matte, natuurlijke 
uitstraling. Dankzij de spe-
ciale pigmenten is het op-
pervlak lang beschermd. Ex-
terior Oil is geschikt als ter-
rasolie of meubelolie, maar 
ook om tuinhuizen, schut-
tingen of gevelbekleding 
mee te beschermen. 
www.woca.nl

Quooker Fusion goud
Verguld met een laag-
je 24 karaats goud is de 
Quooker goud het zon-
netje in huis. Een even 
decoratieve als prakti-
sche keuze voor in de 
keuken. De Quooker 
goud is verkrijgbaar als 
Fusion Square en Fusi-
on Round, oftewel als 
mengkraan met een 
strakke rechte of sier-
lijke ronde uitloop. De 
mengkraankop is uit-
gevoerd in matgoud, 
wat de kraan een sub-
tiel accent geeft. Ook 
de bijpassende zeep-
pomp is verguld ver-
krijgbaar.
www.quooker.nl/
fusion-goud

Durf buiten 
de lijntjes 
te kleuren
Primabad daagt je uit om zelf te 
experimenteren en grenzen te 
verleggen. Neem een stap bui-
ten de gebaande paden en laat 
je creativiteit de vrije loop. Com-
bineer wastafelbladen, wastafel-
kasten, spiegeloplossingen, kas-
ten en kleuren en creëer je idea-
le badkamermeubel, tv-meubel, 
dressoir of...

www.primabad.nl

Aluminium gevelbekleding voor 
trendy woonuitstraling

Het DECO WALL gevel-
systeem past perfect bij 
de hedendaagse archi-
tectuur. Het bestaat uit 
een basispro� el dat te-
gen de gevel wordt ge-
monteerd. Hierop wor-
den de afwerkingspro-
� elen geklikt. Er be-
staan 4 verschillen-
de afwerkingspro� elen 
voor verticale plaatsing 
en 1 voor horizontale. 
De onzichtbare beves-
tiging en rechte lijnen 
geven de woning een 
strakke uitstraling. Qua 
kleur heb je keuze uit 
het complete Aliplast 
kleurengamma. 
www.aliplast.com

Gespot op WONEN.nl
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Gespot op WONEN.nl Op WONEN.nl vind je de leukste nieuwtjes en trends op woongebied. 
Hier geven we je een kort overzicht, op de website vind je nog veel meer info!

Mat wit is 
het nieuwe 
glans
Niet alles hoeft te glimmen 
om op te vallen. Neem bijvoor-
beeld het populaire, compac-
te Avento toilet van Villeroy & 
Boch dat samen met het nieu-
we Avento fonteintje een toi-
letruimte een mooie uitstraling 
geeft. Voor extra opbergruim-
te kun je het fonteintje, dat ook 
leverbaar is met het kraangat 
rechts, combineren met een 
bijpassend meubel dat in ver-
schillende tinten en houtde-
cors te verkrijgen is.

www.villeroy-boch.nl

Daarom kies je voor 
een warmtepomp

Nu Nederland voornemens is om van het gas af te gaan, is het verstandig om alvast rekening 
te houden met dit toekomstscenario bij de keuze van een nieuwe verwarmingsoplossing. Een 
warmtepomp ligt dan al snel voor de hand: het is duurzaam, toekomstbestendig en eenvoudig in 
gebruik. Nog niet overtuigd? Lees meer op Vaillant.nl.
www.vaillant.nl

Bouwen of 
verbouwen 
met de 
nieuwe 
vloeren van 
COREtec®

Heb je het idee om een huis of 
appartement te kopen of bou-
wen of denken jullie eraan een 
woning of loft te renoveren of te 
verbouwen ? Dan ben je wellicht 
op zoek naar vloeren entoebe-
horen. Met de nieuwste vloe-
ren van COREtec® STONE CERA-
TOUCH kun je kiezen voor een 
natuurgetrouwe vloer die een-
voudig en snel te installeren is 
en eventueel ook meet nemen 
bij een eventuele verhuizing.

www.coretec� oors.com

No Limit Architect
Naast de No Limit lijn van Detrem-
merie wordt ook de Architect lijn 
gepresenteerd. Deze gaat nog 
een stap verder. Hierbij kun je na-
melijk het wastafelblad per centi-
meter bestellen. Zo kan je perfect 
je nis tussen twee muren gaan in-
vullen. Haute Couture maatwerk in 
de badkamer; in de uitvoering die 
jij wil. Daar waar de No Limit op-
houdt gaan we met het nieuwe Ar-
chitect programma nog een net 
even een stapje verder. Denk hier-
bij aan wastafels, spiegels en spie-
gelkasten op maat, waarmee je sa-
men met een grote keuze aan on-
derbouwkasten (eventueel met 
kleine passtukken) je meubel per-
fect door ons op maat kunt laten 
maken. Op deze manier word je 
zelf echt de architect van je nieu-
we badkamer!
www.detremmerie.be

De waterzone in elegant zwart mat
De Silgranit Black Edition 
spoelbakken zijn dé oplossing 
voor iedereen die een state-
ment wil maken! De Black Edi-
tion is immers een bijzonde-
re highlight voor perfectionis-
ten en liefhebbers van design: 
alle zichtbare functionele ele-
menten (trekknop, C-Over� ow 
en InFino-a� oopsysteem) zijn 
op consequente wijze zwart en 
– nog beter – ze worden stan-
daard meegeleverd. Zo hoef je 
ze niet extra te bestellen en op-
tisch gezien krijg je een geheel 
in één en dezelfde tint.
www.blancobenelux.nl

Ingebouwde geurzuivering in toilet
Een keuken zonder afzuigkap is 
ondenkbaar. Wat in de keuken 
de standaard is, doet nu ook zijn 
intrede in de badkamer: een toi-
let met ingebouwde geurzuive-
ring. Niemand houdt van nare 
geurtjes op het toilet. We doen er 
dan ook alles aan om deze vieze 
lucht te bestrijden. Zo gebruiken 
we luchtverfrissers, geurstokjes 
of soms zelfs lucifers om onaan-
gename luchtjes te maskeren. In 
de toilet geïntegreerde geurzui-
vering van Geberit verwijdert de 
vieze lucht bij de bron, namelijk 
direct in de closetpot. Hierdoor 
heeft geur geen kans zich in de 
toiletruimte te verspreiden.

www.geberit-aquaclean.nl/
geurzuivering

Gebruiksvriendelijke thermostaat
De Intergas Comfort 
Touch is een thermostaat 
met ongekend gebruiks-
gemak in een verbluf-
fend compact en mo-
dern design. Door ge-
bruik te maken van een 
touchscreen is de bedie-
ning intuïtief, eenvoudig 
en simpel. De compacte 
afmetingen en het mo-
derne design zorgen er-
voor dat de thermostaat 
probleemloos in elk in-
terieur past. Hij kan een-
voudig worden geïnstal-
leerd en is zowel ver-
krijgbaar in een zwarte 
als witte uitvoering.

www.intergas-verwarming.nl



Het nieuwe energielabel voor huishoudelijke 
apparaten is een feit

Waarom een nieuw energielabel?
Het oude energielabel liep van A tot en met D. 
In de loop der jaren werden elektrische appa-
raten steeds zuiniger, waardoor het nodig was 
om A+ te introduceren, omdat A voorheen het 
hoogst haalbare was. Daarna verscheen A++ en 
vervolgens A+++ om aan te duiden dat het ap-
paraat heel zuinig was. Al die plusjes zorgen er-
voor dat een energielabel lastiger te lezen is. In-
tussen zijn apparaten nog zuiniger geworden, 
hetgeen zou betekenen dat er in de nabije toe-
komst weer een extra plusje nodig zou zijn. Om 
dat te voorkomen, worden de labels afgeschaald 
naar G voor de minst zuinige categorie.

De nieuwe situatie
Met de introductie van het nieuwe energiela-
bel verandert ook de wijze waarop het energie-
verbruik van het apparaat beoordeeld wordt. In 
sommige gevallen kan dat betekenen dat de ge-
bruikssituatie nadrukkelijker wordt bekeken om 
tot een afgewogen oordeel te komen. Omdat in 
het algemeen geldt dat de beoordeling strenger 
wordt, kan het gebeuren dat een product met 
voorheen label A+++ nu opeens label D krijgt, 
terwijl aan het apparaat niets is veranderd. Ver-
wacht wordt echter dat fabrikanten op deze 
trend zullen inspelen door hun apparaten nog 
zuiniger te maken. 

Icoontjes erbij
Behalve de aanduidingen A tot en met G ko-

men er ook icoontjes op het energielabel te 
staan. Die geven informatie over het energie-
verbruik in relatie tot de prestaties van het ap-
paraat. Zo kun je bij een wasmachine bijvoor-
beeld zien hoeveel energie verbruikt wordt per 
honderd wasbeurten, terwijl je bij een televisie 
het verbruik per duizend kijkuren met elkaar 
kunt vergelijken. Met een ander icoontje wordt 
de geluidsproductie aangeduid. Hierbij wordt 
aangegeven in welke geluidsklasse het appa-
raat valt, op basis van het aantal decibel geluid 
dat geproduceerd wordt.

Vrijwel geen A-labels
Voorlopig zullen er vrijwel geen A-labels uit-
gegeven worden. De meeste apparaten die nu 
als zeer zuinig te boek staan, zullen gaan val-
len onder klasse B of lager. De gedachte hier-
bij is dat het altijd nog zuiniger kan. Zodra een 
nieuw apparaat op de markt verschijnt dat nog 
zuiniger is, zou dit in aanmerking kunnen ko-
men voor de A-klasse. Hiermee wordt voorko-
men dat het nieuwe systeem op korte termijn 
weer moet worden aangepast. Het heeft dus 
geen zin om een vergelijking te maken tussen 
apparaten met een oud energielabel en een 
nieuw exemplaar. Overigens mogen fabrikan-
ten en winkeliers hun voorraden met het oude 
energielabel nog uitverkopen. Ze zijn echter nu 
wel verplicht om alle nieuw geproduceerde ap-
paraten van het nieuwe energielabel te voor-
zien.

Het nieuwe energielabel voor huishoudelijke apparaten is een feit. Voorlopig 
is het label alleen verplicht voor vaatwassers, wasmachines, combinaties van 
wasmachines en drogers, koelkasten en vrieskasten en beeldschermen, waar-
onder ook televisies. In het najaar komen daar lampen nog bij en binnen vier 
jaar moeten alle andere productgroepen volgen.
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Optie 1

Optie 2

Optie 3

Comfortabel de zomer door?
Koop dan een 
professionele Airco!

Bij Gasservice I Gaswacht koopt u al een airco 
inclusief montage voor € 2.395,-  

Daarmee geniet u deze zomer van een 
comfortabele binnentemperatuur. Daarnaast 
heeft u met deze airco ook de mogelijkheid om 
uw woning of bedrijfsruimte te verwarmen.

Als u al een airco heeft dan kunt u bij ons een 
onderhoudsabonnement afsluiten zodat u niet zonder het gemak 
van een airco komt te zitten deze zomer. Wij komen iedere 2 jaar langs voor 
onderhoud en bij een probleem aan de airco komen wij langs om de storing te 
verhelpen.  

Wij onderhouden, verkopen en installeren airco’s van diverse merken voor zowel de 
particuliere als de zakelijke markt. 

Kijk voor meer informatie over onze onderhoudsabonnementen of het kopen van 
een airco op www.gasservice.nl of bel 0251-245454. 



Aalsmeer - De gemeente Aalsmeer nodigt 
haar bewoners graag uit voor een drietal 
digitale dorpsgesprekken op dinsdag 20 
en de donderdagen 22 en 29 april over de 
Warmtevisie. In de Warmtevisie komt te 
staan hoe Aalsmeer stapsgewijs aardgas-
vrij kan worden. De gemeente Aalsmeer 
is bezig met de ontwikkeling van de 
warmtevisie. Daarin komt te staan welke 
aardgasvrije technieken de voorkeur 
hebben voor welke buurt, om woningen 
in de toekomst aardgasvrij te kunnen 
verwarmen. De warmtevisie geeft daarin 

een richting aan en zal een  startbuurt 
genoemd worden die als eerste aardgas-
vrij gemaakt kan worden. 
Overigens is dat een proces dat zeker 8 
tot 10 jaar zal duren. Daarnaast zullen er 
enkele buurten worden genoemd die als 
eerste  ‘aardgasvrij-ready’ worden 
gemaakt. Dit betekent kort gezegd dat 
woningen zodanig worden geïsoleerd, 
zodat ze klaar zijn voor aardgasvrij 
verwarmen. Hieraan vooraf gaat de 
ontwikkeling van de warmtevisie die in 
het najaar op de agenda van de gemeen-

Drie dorpsgesprekken over 
‘Aalsmeer Aardgasvrij’ KOM KIJKEN BIJ DE

WIOL & WILLEM BARENDSZ.
Scouting is helemaal van deze tijd. Jongens en meisjes 
leren in teamverband hun eigen verantwoordelijkhe-
den kennen. De WIOL & Willem Barendszgroep is een 
waterscoutinggroep. Ze hebben 12 zeilboten, 6 opti-
mistjes, 6 waterfietsen en een sleper. Ook heeft deze 
groep een eigen eiland in de Westeinderplassen.

WATERSCOUTING GROEPEN AALSMEER

De Scouting houdt zover het 
mogelijk is aan de coronare-
gels. Wat betekent dat we zo-
veel mogelijk buiten de op-
komsten houden.

Wil je lid worden van een 
speltak, dan krijg je als eer-
ste kennismaking 3 weken 
gratis de tijd om te kijken 
of je het echt leuk vindt. 

Opkomsten vinden plaats 
aan het einde van de Oude 
Spoordijk te Aalsmeer.

BEVERS 
Speltak voor jongens en meis-
jes van 5 tot 7 jr. Elke zaterdag 
van 10.45-12.30 uur maken ze 
pret en doen ze allerlei leuke 
dingen. 

DOLFIJNEN
DEZE GROEP IS BIJNA VOL
Speltak voor meisjes van 7 tot 
11 jr. Elke zaterdag van 10.30-
12.30 uur spelen de dolfijnen 
een spel op dolfijneneiland 
en komen allerlei verschillen-
de figuren tegen. Verder doen 
ze knutselen, koken/bakken, 
spelletjes en met mooi weer 
zeilen met de optimistjes. 

WELPEN VRIJDAG 
DEZE GROEP IS BIJNA VOL
Speltak voor jongens en meis-
jes van 7 tot 11 jr. Elke vrijdag 
van 18.30-20.00 uur spelen de 
welpen een spel in de jungle 
en komen allerlei verschillen-
de figuren tegen. Verder doen 
ze vuurtje maken, broodjes 
bakken, leren knopen, spelle-
tjes en met mooi weer zeilen 
met de optimistjes.

WELPEN ZATERDAG 
Speltak voor jongens van 7 tot 
11 jr. Elke zaterdag van 13.00-
14.45 uur spelen de welpen 
een spel in de jungle en ko-
men allerlei verschillende fi-
guren tegen. Verder doen ze 
vuurtje maken, broodjes bak-
ken, leren knopen, spelletjes 
en met mooi weer zeilen met 
de optimistjes.

ZEEVERKENNERS
Speltak voor jongens van 11 
tot 16 jr. Elke zaterdag zeilen 
de verkenners in de lente/zo-
mer van 13.00-17.30 uur. Vanaf 
november wordt het te koud 
en hebben ze opkomst van 
15.30-17.30 uur. Dan worden 
er er allerlei andere activitei-
ten gedaan.

GIDSEN
Speltak voor meiden van 11 
tot 16 jr. Elke zaterdag zeilen 
de gidsen in de lente/zomer 
van 13.00-17.30 uur. Vanaf no-
vember wordt het te koud en 
hebben ze opkomst van 13.00-
15.00 uur. Dan worden er er al-
lerlei andere activiteiten ge-
daan.

WILDE VAART
Speltak voor jongens en mei-
den van 16 tot 21 jr. De op-
komst wordt gehouden op za-
terdag van 15.30-17.30 uur. Zij 
maken zelf een programma.

KLUSSERS GEZOCHT
Onze vereniging kan niet be-
staan zonder vrijwilligers en 
zoekt daarom mensen die het 
leuk vinden om af en toe te ko-
men klussen. O.a. het onder-
houden van boten, gras maaien 
of repareren van kleine klusjes.

VOOR MEER INFO: WWW.SCOUTINGWWB.NL 
0628114804 | INFOSCOUTINGWWB.NL

De Kwakel - Afgelopen weekend was er 
weer volop (jeugd)activiteit bij hockeyver-
eniging Qui Vive. Tijdens deze corona-
periode doet Qui Vive er zo veel mogelijk 
aan om de jeugd gewoon te laten sporten 
met een normaal trainingsprogramma (ook 
al is er geen hockeycompetitie) en op 
zaterdag interne wedstrijden of andere acti-
viteiten. Op zaterdag kregen alle jeugd-
teams training van een speler of speelster 
van Heren 1 of Dames 1. Met vaak nieuwe, 
uitdagende oefeningen, leuke trainingspar-
tijtjes en een mooie teamfoto met de 
topspeler/-speelster gingen veel jeugd-

leden enthousiast naar huis. Op zondag 
kwamen maar liefst 70 jonge kinderen (4 tot 
6 jaar) naar Qui Vive om mee te doen aan 
het Stokstaartjes-programma. Veel vrolijke 
en soms toch wel een beetje gespannen 
kinderen arriveerden onder een lekker 
zonnetje op Qui Vive, waar ze welkom 
werden geheten door de begeleiders en 
een grote pinguïn. Voor alle kinderen lag 
een naambadge klaar en (indien nodig) een 
leenstick. Na de muzikale warming-up 
maakten de kinderen met verschillende 
oefeningen op een speelse manier kennis 
met hockey. Met leuke spelvormen kunnen 

Sportief en leerzaam weekend 
bij hockeyvereniging Qui Vive

teraad staat. Voor de ontwikkeling van de 
warmtevisie wil de gemeente graag met 
inwoners in gesprek over vragen die er 
leven. 
Er is een klankbordgroep van inwoners 
samengesteld die kritisch meedenken. In 
februari is er een enquête gehouden 
waar alle inwoners aan mee konden 
doen. Op 20, 22 en 29 april zijn er digitale 
dorpsgesprekken gepland, respectievelijk 
voor Kudelstaart, Nieuw-Oosteinde en 
het Centrum, alle avonden van 19.30 tot 
21.00 uur. Geïnteresseerden kunnen zich 
voor één van de dorpsgesprekken 
aanmelden door een mail te sturen naar 
energietransitie@aalsmeer.nl, met daarin 
de voorkeur voor één van de avonden. 

de kinderen lekker bewegen en leren ze de 
basistechnieken van hockey onder leiding 
van een groep enthousiaste jeugdtrainers 
en een aantal hoofdtrainers. Na de training 
verlieten de vele stralende koppies weer blij 
het complex van Qui Vive, waar hun ouders 
klaar stonden om ze op te halen. Het was 
weer een mooi hockeyfeestje op deze 
zondagochtend! Lijkt het je ook leuk om in 
de komende periode je kinderen lekker te 
laten bewegen, sporten en kennis te maken 
met hockey? Stuur dan een mail naar stok-
staartjes@quivive.nl of kijk op de website 
van Qui Vive (www.quivive.nl) naar de 
inschrijfmogelijkheden. Voor oudere 
kinderen biedt Qui Vive ook mogelijkheden 
voor proeflessen. Ook hiervoor kan je een 
mail sturen naar bovenstaand mailadres.

Uithoorn - Afgelopen week was er, 
ondanks de corona, weer genoeg te doen 
op Vakcollege Thamen. Net als voor-
gaande jaren start in deze tijd ‘On Stage’, 
een evenement waarbij tweedeklassers 
een match gaan maken met bedrijven in 
de regio. Dit doen zij met eigengemaakte 
visitekaartjes en voorbereide elevator 
pitches om zich daarna bij een succes-
volle match aan te kunnen melden voor 
een meeloopdag. Dit jaar is het omge-
doopt tot ‘Veen en Amstelland On Stage 
Digimatch’, omdat de leerlingen vanwege 
de coronamaatregelen nog steeds niet 
fysiek kunnen solliciteren. 

Schoonmaakactie
Daarnaast was er in het weekend wél 
fysieke actie rondom het schoolgebouw: 
de jonge Olivier uit de buurt ergerde zich 
aan het zwerfafval in zijn wijk en zette 
een schoonmaakactie op touw. Ook 
Vakcollege Thamen had hij aange-
schreven om mee te helpen. Uiteraard 
gaven enkele personeelsleden en leden 
van de oudervereniging graag gehoor 
aan deze mooie actie. Dankzij Olivier en 
alle betrokkenen ziet de omgeving van 
de school er weer netjes uit. Vakcollege 
Thamen: niet alleen leren, maar ook 
samen schoonhouden door doen !    

Digimatchen op Thamen college
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Aalsmeer - Het Rijk heeft opdracht 
gegeven aan Nederlandse gemeenten 
in 2021 een Transitievisie Warmte op 
te stellen. In Aalsmeer wordt dit de 
Warmtevisie genoemd. Een Warmte-
visie geeft bewoners, huis- en gebou-
weigenaren een eerste beeld van de 
stappen en het tijdpad richting aard-
gasvrij wonen. Ook wordt beschreven 
welke toekomstige warmtevoor-
ziening(en) kansrijk zijn per buurt of 
wijk. Daar komt heel wat bij kijken.

In deze vierdelige serie over ‘Aalsmeer 
aardgasvrij’ worden mensen geïnter-
viewd die bij de ontwikkeling van de 
Warmtevisie betrokken zijn. Er zijn 
inmiddels twee interviews geweest: 
met wethouder Wilma Alink en met 
Jaap Overbeek en Wim van de Merbel. 
Vandaag het woord aan Bea van 
Doorn, voorzitter van Huurdersvereni-
ging Aalsmeer Kudelstaart (HAK), en 
Jeroen Ohlenbusch, beleidsadviseur 
bij woningcorporatie Eigen Haard. 
Eigen Haard verhuurd circa 3000 
woningen in de gemeente Aalsmeer.

Hoe denken jullie over aardgasvrij 
wonen?
Jeroen: “Het belangrijkste doel is het 
verminderen van CO2 uitstoot, daar 
staan we helemaal achter. Van het 
aardgas af is een belangrijk middel 
om dat doel te bereiken.  Onze 
ambitie is dat in 2028 al onze 
woningen ‘aardgasvrij ready’ zijn. Dat 
betekent dat alle woningen dan goed 
geïsoleerd zijn, zodat ze daarna in 
principe/meestal aardgasvrij 
verwarmd kunnen worden. Daar zijn 
we nu druk mee bezig. We hebben al 
heel wat woningen met een ener-
gielabel E, F of G verbeterd naar mini-
maal energielabel B. Dat project heet 
‘Samen verduurzamen; SAVE’. Terwijl 
bewoners in hun huis kunnen blijven 
wonen, nemen we isolatiemaatre-
gelen. Daarnaast vinden wij het 
vooral ook belangrijk dat onze huur-
ders betaalbaar en comfortabel 
kunnen wonen.” 
Bea: “Wij zijn als huurdersvereniging 
Aalsmeer Kudelstaart (HAK) erg voor 
het meehelpen om de opwarming 
van de aarde tegen te gaan. Daarvoor 
is aardgasvrij worden nodig, daar kan 
je toch niet tegen zijn. Tegelijkertijd 
moeten we er rekening mee houden 
dat veel huurders van Eigen Haard 
financieel niet al teveel speelruimte 

hebben. Alles wat er aan kosten bij 
komt kan problematisch worden.”
Jeroen: “Daarom brengen we in onze 
SAVE projecten ook geen extra kosten 
voor verduurzamingsmaatregelen in 
rekening bij de zittende huurders. Dat 
betekent dat ze dezelfde huur blijven 
betalen.”

Dat klinkt goed, dezelfde huur mét het 
voordeel van een lagere 
energierekening?
Jeroen: “Ja, als het goed is wel. Maar 
dat hangt natuurlijk ook af van het 
gedrag van huurders en hoe bewust 
ze met energie om gaan. We zien in 
de praktijk dat huurders, na opleve-
ring van hun woning, het soms lastig 
vinden om te gaan met hun (nieuwe) 
installatie. Maar als ze zich meer 
bewust zijn van een goed geïsoleerd 
huis en hoe daar mee om te gaan, kan 
dat uiteindelijk veel geld schelen. We 
hebben daarvoor energiecoaches die 
bij mensen langskomen om hen daar 
meer over te vertellen.” 
Bea: “Daar ligt een verantwoordelijk-
heid bij de huurders. Bewoners 
kunnen zich  bewust worden van wat 
ze zelf kunnen doen. Je gedrag en 
hoe zuinig je omgaat met energie is 
heel bepalend voor je energiereke-
ning. We moeten allemaal een 
bijdrage leveren, zowel de huurders 
als de verhuurder. Daarom maken we 
met Eigen Haard ook prestatieaf-
spraken. We kijken nu bijvoorbeeld 
mee in een project hoe huizen geïso-
leerd kunnen worden en in welk 
tempo en wat dat voor de huurders 
betekent.”

Wat verwachten jullie daarbij van de 
gemeente?
Jeroen: “We worden door de 
gemeente goed betrokken bij het 
ontwikkelen van de warmtevisie. De 
warmtevisie zelf zal meer duidelijk-
heid gaan verschaffen over de warm-
tetechnieken. We vinden het belang-
rijk dat we daarover goed geïnfor-
meerd worden. Nu hebben we daar 
nog onvoldoende zicht op; wat zijn 
de mogelijkheden voor de buurten 
waar onze huizen staan? We nemen 
daarom nu vooral maatregelen 
waarvan we zeker weten dat ze ook in 
de toekomst iets opleveren/van 
waarde zijn, zoals de woningen 
isoleren en in ieder geval zoveel 
mogelijk aardgasvrij klaar maken. 

Verder willen we eerst veel meer 
informatie krijgen van de gemeente 
maar ook van het rijk. We werken met 
maatschappelijk geld, we moeten 
goed weten waar we dat aan uitgeven 
en of dat ook op de lange termijn een 
goede en zinvolle investering is.”
Bea: “Inderdaad. Daarnaast is het ook 
belangrijk om de huurders te infor-
meren; moet het gasfornuis eruit en 
inductie erin? En heb je dan nieuwe 
pannen nodig of niet? En wat kost dat 
dan? Dat zijn allemaal vragen die 
mensen bezighouden. Duidelijkheid 
over wat er moet gebeuren en 
hoeveel tijd mensen hebben om iets 
te doen is heel belangrijk.”
Jeroen: “Daarnaast hebben we ook 
wooncomplexen waar een deel van 
de bewoners eigenaar is van de 
woning. Daarmee vormen we samen 
een Vereniging van Eigenaren (VvE). 
Het probleem is vaak dat deze eige-
naar-bewoners onvoldoende geld 
hebben om (extra) te investeren in 
duurzaamheidsmaatregelen. Het zou 
goed zijn als de gemeente in zo’n 
geval de regie pakt en meedenkt en 
bewoners stimuleert om mee te 
doen.”

Stap voor stap
Bea: “We doen het ergens voor, we 
hebben met z’n allen een probleem 
op te lossen. Als HAK kijken we 
daarbij ook naar de kosten voor huur-
ders. Dat is het belangrijkste. Daarom 
moeten we dit samen doen. En er zijn 
ook voordelen; een goed geïsoleerd 
(én geventileerd) huis is gezond, 
comfortabel en kost minder energie.” 
Beide: “Er zijn nog veel hobbels te 
nemen, maar stap voor stap komen 
we er wel.”
Bent u huurder bij Eigen Haard en wilt 
u meer weten over energiecoaches? 
Kijk dan op de website Besparen met 
een energiecoach – Eigen Haard

Dorpsgesprekken
De gemeente organiseert drie dorps-
gesprekken over Aalsmeer aardgasvrij: 
Op dinsdag 20 april voor Kudelstaart, 
donderdag 22 april voor Oosteinde en 
donderdag 29 april voor het Centrum. 
Meepraten? Opgeven kan via energie-
transitie@aalsmeer.nl. Alvast meer 
lezen? Kijk dan op participatie.aals-
meer.nl/projects/warmtevisie. Op de 
site zijn vanaf 15 april ook de resul-
taten van de enquête te vinden.

Jeroen (Eigen Haard) en Bea van 
HAK over ‘Aalsmeer aardgasvrij’

Aalsmeer - Met ingang van 9 april 
heeft Judith Keessen zich aange-
sloten bij fractie Absoluut Aalsmeer. 
Na bijna acht maanden zelfstandig 
raadslidmaatschap is deze beslissing 
wederzijds genomen. Beide partijen 
hebben veel overeenkomsten, zoals 
zichtbaar en open communiceren, 
staan voor een sociaal en oprechte 
politiek, meer groen en verstandig 
omgaan met de buitenruimte, het 
behoud van de eigen identiteit van 
Aalsmeer en Kudelstaart, leefbaar-
heid op één, maar vooral ook een 
grote en directe verbinding met 
inwoners. “Het voelt goed en we 
weten wat we aan elkaar hebben. Ik 
kijk uit naar een vruchtbare samen-
werking met de enige lokale partij. 
Absoluut Aalsmeer staat net als ik 
voor de inwoners van Aalsmeer en 

Kudelstaart en ik ben mijn achterban, 
mensen die op mij gestemd hebben 
en een ieder die contact zocht, zeer 
dankbaar voor de warme en waarde-
volle gesprekken in de afgelopen 
maanden. Deze zal ik zeker voort-
zetten! De periode als zelfstandig 
raadslid heeft mij zeer veel geleerd 
en ik had het voor geen goud willen 
missen. Nu is echter het moment 
daar een stap vooruit te zetten en ik 
heb er ontzettend veel zin in”, aldus 
Keessen. 
De fractie van Absoluut Aalsmeer 
laat weten het nieuwe fractielid met 
veel genoegen te verwelkomen en 
uit te kijken naar de toekomst, 
waarin de fractie zich met volle 
energie zal blijven inzetten voor de 
belangen van alle inwoners van Aals-
meer en Kudelstaart.

Judith Keessen sluit zich aan bij 
fractie Absoluut Aalsmeer

Judith Keessen en fractievoorzitter Dick Kuin van Absoluut Aalsmeer.

Aalsmeer - Op de Witteweg is rond 
vier uur in de nacht van vrijdag 9 op 
zaterdag 10 april een schietincident 
geweest. Op social media zijn beelden 
te zien dat een bedrijf onder vuur 
wordt genomen door een persoon, 
waarschijnlijk zijn deze opgenomen 

door de camera’s op de bedrijven. De 
persoon schiet gericht met een wapen 
op het pand. Tegelijkertijd wordt vuur-
werk afgestoken. De schutter 
verdween met nog een ander persoon 
op een scooter. De politie kwam op 
dat moment aanrijden, maar de 

Bedrijf aan Witteweg beschoten

Kogelgaten in de muur. Foto’s: VTF - Vivian Tusveld

Aalsmeer - In een jaar tijd, van maart 2020 tot maart 2021, heeft de 
politie in Nederland in totaal 112.975 boetes uitgedeeld vanwege het 
overtreden van de corona-maatregelen. Het grootste van de bekeuringen 
betreft overtreding van de avondklok, in totaal 64 procent. Naast de bijna 
113.000 boetes zijn ook 40.555 waarschuwingen gegeven. In grote 
steden zijn relatief meer processen-verbaal opgemaakt en waarschu-
wingen gegeven dan in landelijke gebieden. In Aalsmeer zijn van maart 
tot maart totaal 108 corona-boetes uitgeschreven, van dit aantal 78 
wegens het overtreden van de avondklok. Er zijn geen bekeuringen 
gegeven voor de mondkapjesplicht in personenvervoer en in publieke 
ruimtes en geen boetes uitgedeeld vanwege het verbod groepsvorming. 
Voor het overtreden van de noodverordening hebben 19 personen een 
bekeuring gekregen, voor het niet blijven op veilige (1,5 meter) afstand 
10 personen en er is 1 boete gegeven vanwege het gebruik van alcohol in 
een gebied waar dit verboden is. 

Minder bekeuringen Uithoorn
In Uithoorn zijn totaal 90 boetes uitgedeeld. De avondklok werd in verge-
lijking met Aalsmeer minder vaak overtreden: 64 bekeuringen. Er is 1 
proces-verbaal uitgeschreven voor het niet dragen van een mondkapje in 
personenvervoer, 6 bekeuringen voor het niet dragen van een mond-
kapje in publieke ruimte, 13 boetes vanwege het overtreden van de 
noodverordening, 1 bekeuring voor verbod alcohol en 5 personen zijn op 
de bon gezet vanwege groepsvorming. In Uithoorn werd wel netjes 
afstand gehouden, in ieder geval zijn hier geen boetes voor gegeven.

Negeren avondklok
In de grotere steden Amstelveen en Haarlemmermeer zijn uiteraard fors 
meer boetes uitgeschreven. In totaal in Amstelveen 472 bekeuringen, 
waarvan 325 wegens het overtreden van de avondklok, 112 voor het 
negeren van de noodverordening en 25 voor groepsvorming. In Haarlem-
mermeer is actief gecontroleerd. Er zijn in totaal liefst 1040 boetes 
gegeven, waarvan 555 wegens het overtreden van de avondklok, 288 
voor het negeren van de noodverordening, 47 voor het niet blijven op 
veilige afstand en 129 vanwege groepsvorming. 

Mondkapje en alcohol
Verder hebben in Amstelveen 7 en in Haarlemmermeer 21 personen een 
boete gekregen vanwege het niet dragen van een mondkapje (in open-
baar vervoer en in publieke ruimte), zijn in Amstelveen ook geen bekeu-
ringen uitgeschreven wegens onvoldoende afstand houden, wel voor 
alcoholgebruik: 3 in totaal. In Haarlemmermeer zijn geen mensen wegens 
alcoholgebruik beboet.

108 Boetes in Aalsmeer wegens 
overtreden corona-maatregelen

bestuurder zag kans om de politie-
auto heen te sturen en er vandoor te 
gaan. De politie zette daarna direct de 
achtervolging in. De daders 
verdwenen via de Zwarteweg. Er is 
gelukkig niemand gewond geraakt. 
Wel is er schade aan het bedrijf. De 
politie heeft ter plaatse sporenonder-
zoek gedaan en meerdere hulzen en 
kogelgaten aangetroffen. 

Getuigen gezocht
De recherche is een onderzoek gestart 
naar de aanleiding en achtergrond 
van de beschieting. Het onderzoek 
door de politie is in volle gang. Wie 
meer informatie heeft over het schie-
tincident en/of de mogelijke aanlei-
ding hiervan wordt verzocht contact 
op te nemen met de politie via 0900-
8844 of anoniem via 0800-7000. Via 
politie.nl kan ook een tipformulier 
ingevuld worden.
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Aalsmeer – De kinderboerderij in de 
Hornmeer is nog gesloten voor 
publiek. Het leven op Boerenvreugd 
gaat echter gewoon door. Het is lente 
en dit betekent veel jonge dieren. Er 
zijn al veel lammetjes en geitjes 
geboren op de kinderboerderij. Afge-
lopen zaterdag 3 april is geit Alexia 
bevallen van een bokje en een geitje. 
Om in koninklijke sferen te blijven, 
hebben de kleintjes de namen Claus en 
Catharina gekregen.

Letter C
Dit jaar krijgen alle lammetjes en 
geitjes die geboren worden op 
Boerenvreugd een naam met de 
beginletter C. Zo zette schaap Anouk 
begin maart een zoon en een dochter 
op de wereld en zij hebben de namen 
Chris en Carlijn gekregen. Daarna 
beviel dwerggeit Ariël van zoon Ciske 
(een ondernemend diertje), verraste 
half maart geit Jennifer de vrijwilligers 
met een drieling (daarom was ze zo 

‘Koninklijke’ namen voor geitjes 
van Alexia bij Boerenvreugd

De ‘koninklijke’ geitjes Claus en Catharina. Foto: Kinderboerderij Boerenvreugd

Door Ben de Leur

Aalsmeer - Er werden afgelopen 
vrijdag vijf partijen geschaakt bij AAS 
tijdens alwer de 29ste online ronde. 
Pieter tegen David was een Schots 
vierpaardenspel, waarin David maar 
liefst twee stukken weggaf en 
tenslotte op zet 17 al mat werd 
gezet. Winst voor Pieter dus. Bryan 
tegen Robert was een rustige Italiaan 
waarin Bryan opeens een stuk won, 
katinbakkie zou je denken, maar niet 
als je daarna een kwaliteit en een 
dame weggeeft. Daarna volgde er 
een slachting en werd Bryan met 
twee dames mat gezet. Een punt 
erbij voor Robert. Merlijn tegen 
Marien was een Schotsen partij 
waarin Marien dacht een combi te 
hebben die materiaal opleverde, 
maar alleen maar kostte. Afgeleid 
door zijn succes gaf Merlijn daarna 
handen vol materiaal terug en stand 
zwart een dame tegen een paard 
voor. Wellicht door tijdnood 
herhaalde zwart de stelling net één 
keer te veel en was de partij remise. 
Merlijn blij, Marien iets minder. Na 
deze drie partijen was het tijd voor de 
topduels. Te beginnen Simon tegen 
Luuk V. Het werd een Siciliaanse 
Draak die Luuk nog voor de partij met 
zijn trainer Ben had bekeken. Simon 
begon een optimistische aanval die 
pionnen kostte en in deze fase 
speelde Luuk erg goed. Maar in het 
middenspel werden er toch wat 
fouten uitgewisseld, maar bleef zwart 

slagvaardiger en bereikte een eind-
spel van Toren en twee lichte stukken 
tegen twee torens, met beide kanten 
nog pionnen. Ongelijksoortig mate-
riaal is in het voordeel van de sterkste 
speler, maar wie was dat? In ieder 
geval zag Luuk kans om een vol stuk 
weg te geven en Simon rook bloed. 
Maar Luuk gaf zich niet zomaar 
gewonnen en bleef in Simon’s tijd-
nood net zo lang irriteren totdat 
Simon materiaal inleverde en zwart 
weer gewonnen stond in een eind-
spel met een randpion, maar wel met 
de goede loper. Nog steeds vocht wit 
verbitterd door, maar de eindspel-
techniek van Luuk liet het niet meer 
slippen en op zet 92(!) ging Simon 
mat, een enerverende partij! En dan 
het drama van de avond, Christiaan 
tegen ChiaChia. Christiaan speelde 
e4. Er kwam een Italiaan op het bord, 
waarbij wit snel het zwarte paard of 
f6 pakte. Er volgde een prima tegen-
aanval van zwart en ChiaChia won 
een dame tegen een paard en een 
stelling. Maar Christiaan gaf niet op 
en wist uiteindelijk zwart met paard 
en loper mat te zetten! Er zijn mensen 
om minder gaan bridgen...

Uitslagen ronde 29:
Simon - Luuk V: 0 - 1
Christiaan - ChiaChia: 1 - 0
Merlijn - Marien: 0,5- 0,5
Bryan - Robert: 0 - 1
Pieter - David: 1 - 0
Kijk voor de stand en alle uitslagen 
op www.aas.leisb.nl

Drama in de 29ste ronde bij AAS 
online jeugdschaakcompetitie

Kudelstaart - Wat een geweldig 
Paasweekend was het! Een weekend 
vol met zon, voetbal, vrolijke 
kinderen en enthousiaste Ludios 
begeleiders. Wat wil je nog meer?
Op vrijdag en zaterdag hebben ruim 
50 kinderen deelgenomen aan de 
Ludios voetbaltweedaagse op het 
sportcomplex van RKDES in Kudel-
staart. De getalenteerde jongens en 
meisjes werden op eigen niveau 
uitgedaagd en beleefde het grootste 
plezier in sport en spel. Voor de 
oudere kinderen betekende dit een 
training volgens de visie van de 
KNVB en voor de jonge kinderen 
betekende dit lekker voetballen! De 
voetbaltweedaagse werd afgesloten 
met de leukste Ludios-activiteiten, 

waarna ieders deelname verzilverd 
werd met een prachtige en welver-
diende medaille! Het grote succes 
van de voetbaltweedaagse heeft een 
samenwerking teweeg gebracht 
tussen RKDES en Ludios: “Het was 
een geweldig weekend. Ik heb alleen 
maar blije gezichten gezien en zag 
bij veel kinderen echt vooruitgang 
aan het einde van het weekend. En 
ja, voor mij is dat waar ik het voor 
doe. Het hele weekend was top en de 
gedachte dat het vaker zal plaats-
vinden maakt het voor mij helemaal 
af”, aldus Danny Wagenhuis.
‘’Ik vond de voetbaltweedaagse bij 
RKDES echt superleuk! Ik zat bij al 
mijn vriendjes en wij hadden een 
hele leuk trainer. Daar wil ik volgende 

Ludios voetbaltweedaagse bij 
RKDES een groot succes

dik). De drie meiden heten Carin, Cath-
leen en Christel. En begin april mocht 
de kinderboerderij een lammetje 
verwelkomen. Zwart van kleur en de 
kleinste van allemaal, maar heel 
nieuwsgierig. Dit ukkie kreeg de 
toepasselijke naam Calimero.
Als het weer een beetje beter wordt, 
mogen de moeders en hun kinderen 
naar buiten. Een rondje om Boeren-
vreugd in de Beethovenlaan is daarom 
zeker een aanrader. Bijzonder leuk om 
te zien hoe de geitjes en lammetjes 
vrolijk hun ‘vreugdedansjes’ maken. 
Voor de kinderboerderij is het best een 
lastige tijd. Vanwege het coronavirus 
zijn bezoekers niet welkom en dus 
geen inkomsten uit het winkeltje. Ook 
spaarpot Beer blijft leeg. Het bestuur 
van Boerenvreugd is naarstig op zoek 
naar donateurs. Alle kosten gaan tot 
slot ‘gewoon’ door. Kijk voor meer 
informatie op www.boerenvreugd.nl

De kas van de kinderboerderij vullen 
kan ook middels het vullen van uw/
jouw eigen ijskast en voorraadkast. De 
kippen van Boerenvreugd zijn flink aan 
de leg en deze eieren zijn te koop. Ook 
kan eenieder bij de kinderboerderij 
terecht voor honing, evenals diervoe-
ding, hooi en stro. Bestellen? Bel 0297-
345902 en er wordt een afspraak 
gemaakt voor afhalen van de spullen.

Door Ruud Meijer

Aalsmeer - Zaterdag 10 februari 
stonden er ‘leuke’ uitdagende 
wedstrijden op het programma bij 
voetbalvereniging FC Aalsmeer.
Meidenteams daagden jongens-
teams uit of was het andersom? Om 
half elf ‘s ochtends was de aftrap 
tussen JO11-1 tegen MO13-1. 
Ondanks dat de meiden zo ‘n twee 
jaar ouder zijn dan de boys moesten 
de meiden flink aan de bak. Na 6 
minuten keken de meiden al tegen 
een 1-0 achterstand aan. 
Het was 11-1 aanvaller Viggo die met 
een fraaie schuiver de 13-1 keeper 
Lieke verschalkte. De meiden konden 
hoofdzakelijk verdedigen en deden 
dat met verve, want het duurde tot 
de 22e minuut voordat 11-1 aanvaller 
Mel voor de tweede keer het 13-1 
doelnet liet bollen: 2-0. Net voor de 
rust liet 11-1 aanvaller Naud de 3-0 
aantekenen. 

Na de rust was goed te zien dat 
meiden voetbal heel iets anders is 
dan jongens voetbal. De meiden 
deden gigantisch hun best, maar 
konden niet meer op tegen het 
combinatiespel van de jongens.
Dat leverde de jongens nog eens zes 
doelpunten op. Jonathan scoorde 
4-0, Senn 5-0, Michiel 6-0, Viggo 7-0, 
Sven 8-0 en Lars 9-0. 
Voor beide keepers was het ook een 
aparte wedstrijd. 11-1 keeper Do 
stond de hele wedstrijd te vernik-
kelen van de kou en 13-1 keeper 
Lieke kon de hele wedstrijd haar 
handen warmen aan de vele schoten 
op haar doel. Ondanks negen tegen-
treffers keepte Lieke een super 
goede wedstrijd en voorkwam zij 
met katachtige reddingen heel wat 
meer tegengoals, grote klasse Lieke! 
Het krachtsverschil was misschien te 
groot, maar zowel de meiden als de 
jongens waren blij dat ze toch 
konden voetballen.

Voetballers FCA MO 13-1 niet 
opgewassen tegen JO 11-1

Met een daverend schot scoort 11-1 aanvaller Viggo 7-0, het was Viggo zijn tweede 

treffer in deze wedstrijd.

keer weer bij. Ook vond ik de spelle-
tjes op het einde leuk. Vooral het 
boogschieten”, vertelt Djoa. 

Elke vakantie
Vanaf nu zal er elke vakantie een 
voetbalkamp worden georganiseerd, 
met als eerstvolgende op de plan-
ning in de meivakantie! 
Zie www.ludios.nl/voetbalkamp voor 
meer informatie.

Taarten bakken 
voor Haarwensen
Aalsmeer - Aanstaande 
zaterdag 17 april is de vierde 
actie van de 10-jarige Roselieve 
van Lith om geld in te zamelen 
voor de Stichting Haarwensen. 
De inwoonster gaat gebakjes 
bakken samen met een prof. Ze 
gaan hazelnootschuimgebak, 
moorkoppen, appeltaart en 
cupcakes met topping maken. 
De appeltaart kost 1,50 euro, de 
gebakjes zijn 2 euro per stuk. Er 
kan ook gekozen worden voor 
een surprisebox en deze kost 7 
euro. Gebak bestellen kan via 
roselieve@hotmail.com of via 
het mobiele nummer van haar 
moeder: 06-28573449. Voor wie 
alleen een donatie wil doen om 
pruiken te kunnen maken voor 
kinderen die geen of heel weinig 
haar hebben: https://steunactie.
nl/actie/stichting-haarwensen-1

Aalsmeer - Leren aan een tafeltje in 
een klaslokaal? Welnee! Leren kan 
ook buiten en door te bewegen. 
Omdat basisschool De Brug in Oost-
einde bewegend leren belangrijk 
vindt, is op dinsdag 13 april meege-
daan aan de Nationale Buitenlesdag. 
Rekenen, taal, spelling en natuurlijk 
gymnastiek zijn allemaal vakken die 
je prima buiten kunt doen. Groep 7 
deed een estafette met verhoudings-
sommen, groep 8 moest kaartjes met 
breuken en procenten bij elkaar 
zoeken. In groep 3 en 4 hebben de 
kinderen hun spelling dictee buiten 
gemaakt. Over het plein verspreid 
lagen woordstroken. Ze moesten het 
woord lezen, opschrijven en dan op 
zoek naar een nieuw woord. Groep 1 
en 2 ging buiten schaduw tekenen 
en woorden springen en hakken en 
plakken. Alle groepen hebben op 
een manier bewegend en buitenles 
gehad. Ook mochten groep 1, 2 en 3 
nog even springen op een spring-

kussen. En natuurlijk zijn alle 
gymlessen op Buitenlesdag buiten 
gegeven! In de namiddag was er een 
speciale activiteit op het schoolplein 
voor peuters van 2 en 3 jaar. Op de 
Peuter Buitenles mochten ook zij 
komen buiten spelen en leren bij De 
Brug. In de buitenlucht en met bewe-
ging kun je goed en leuk leren. Dat 
wordt dagelijks gedaan op De Brug 
en zeker op de Buitenlesdag. 

Buiten leren en bewegen op 
basisschool De Brug
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Aalsmeer - De handballers van 
Greenpark Aalsmeer hebben de 
nederlaag in Drenthe vorige week 
ruimschoots goed gemaakt. Afge-
lopen zaterdag 10 april is met vijf 
punten meer gewonnen van Hurry-
Up uit Zwartemeer: 28-23. Aalsmeer 
begon voortvarend en zette al snel 
een ruime voorsprong van 14-7 op 
het scorebord. Op dat moment 

werden de teugels wat gevierd en 
hier profiteerde Hurry-Up honderd 
procent van. De handballers uit Zwar-
temeer wisten terug te komen tot 
14-13 (rust). De tweede helft kende 
een spannend verloop met over en 
weer doelpunten. Bij 19-17 werd 
Aalsmeer weer gevaarlijk en wisten 
de handballers van coach Bert 
Bouwer uit te lopen. Met doelman 

Handbal: Nu wel winst voor 
Greenpark op Hurry-Up!

Foto’s: www.kicksfotos.nl

René de Knegt als aanjager werd een 
voorsprong bereikt van 23-17. Hurry-
Up wist terug te komen, maar Aals-
meer bleef scherp en gaf de winst 
niet meer uit handen. Eindstand 
28-23. Topscorer bij Aalsmeer was dit 
keer Samir Benghanem, goed voor 6 
doelpunten, gevolgd door Vaidas 
Trainavicius, Rob Janssen en Tobias 
Marx, elk 4 keer de doelman van 
Hurry-Up gepasseerd. Topspeler Tim 
Bottinga scoorde dit maal 3 maal, 
evenveel als jeugdtalent Donny Vink.
Greenpark Aalsmeer heeft nu in deze 
HandbalNL League 9 punten en staat 
op de tweede plaats. Kembit Lions is 
koploper met 2 punten meer. Kembit 
Lions speelde zondag 11 april uit 
tegen eredivisionist Quintus in 
Kwintsheul en wist deze wedstrijd te 
winnen met 35-19. Bevo uit 
Panningen deed ook goede zaken en 
staat nu door 34-26 winst op 
Volendam op de derde plaats. 

Koploper op bezoek
Aanstaande zaterdag 17 april komt 
koploper Kembit Lions naar Aalsmeer 
om het in De Bloemhof op te nemen 
tegen Greenpark. Als Aalsmeer deze 
wedstrijd wint, kan het mogelijk de 
koppositie weer pakken. Aanvang is 
16.30 uur en het duel is live te volgen 
via livestream van handbalnl. De 
laatste wedstrijd in deze korte Hand-
balNL League speelt Aalsmeer ook 
thuis. Op zaterdag 24 april komt 
Volendam op bezoek in De Bloemhof. 
Deze wedstrijd begint om 20.00 uur. 

Verlies Heren 2
Het team van Volendam was de 
eerste tegenstander afgelopen 
zaterdag van Greenpark Heren 2. Het 
werd een pittige wedstrijd, waarbij 
Greenpark uiteindelijk Volendam 
moest feliciteren. Aalsmeer verloor 
met 20-23.

Aalsmeer - Ondanks de beperkende 
maatregelen en de afwisselende 
weersomstandigheden blijven de 
leden van Chung Do Kwan stug door 
trainen. De lessen worden momenteel 
voortgezet bij verscheidene sport-
velden en de atletiekbaan. Dit is moge-
lijk gemaakt dankzij de goede inzet en 
samenwerking met VZOD Kudelstaart 
en ESA Aalsmeer. Zolang de lessen niet 
binnen mogen worden voortgezet, 
blijft Chung Do Kwan school de trai-

ningen in de buitenlucht verzorgen en, 
indien echt niet anders kan, vinden de 
lessen online plaats. “Er is aanbod voor 
jong en oud en een vrijblijvende 
proefles is altijd mogelijk”, aldus hoofd-
instructeur David Chung. “De school zal 
zich hard blijven maken om de conti-
nuïteit te kunnen blijven borgen. Het is 
niet makkelijk, maar het biedt moge-
lijkheden en perspectief. Opgeven is de 
makkelijkste weg! Hup, de schouders 
eronder, de knop omzetten en positief 

Leden Chung Do Kwan trainen 
door in de buitenlucht

Foto: Niels Dijkman

Aalsmeer - Na de spectaculaire winst 
van de Team NL Handbalheren op 
Polen, komt de ploeg van bondscoach 
Erlingur Richardsson eind april bij 
elkaar voor de ontknoping in de 
kwalificatie voor het EK 2022. Neder-
land neemt het in de laatste speel-
ronde op tegen Turkije en Polen. 
Richardsson heeft twintig spelers 
opgenomen in de definitieve selectie. 
Zestien spelers reizen af naar Turkije. 
De vier spelers die niet meegaan, 
zullen weer aansluiten bij de spelers-
groep in voorbereiding op het duel 
tegen Polen. In de eerste voor-selectie 
waren drie spelers van Greenpark 
Handbal Aalsmeer geselecteerd. 
Helaas geen definitieve plek voor Tim 
Bottinga en doelman Marco Verbeij, 

wel (weer) voor aanvaller Samir Beng-
hanem. Ook opnieuw opgenomen in 
de definitieve selectie is oud Aalsmeer 
handballer Jeffrey Boomhouwer.

Uit en thuis
Op donderdag 29 april spelen de 
Team NL Handbalheren de uitwed-
strijd tegen Turkije. Om 19.00 uur 
(18.00 uur Nederlandse tijd) start de 
wedstrijd in het Turkse Eskisehir. Drie 
dagen later, op zondag 2 mei, sluit de 
ploeg de kwalificatie af tegen Polen. 
In het Topsportcentrum in Almere 
klinkt het beginsignaal om 18.00 uur.

Tweede plek
Het Nederlands team heeft goede 
kansen zich voor de tweede keer in 

Samir Benghanem in Team NL 
an al voo  al fi at e

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

blijven is dé mindset die ook past 
binnen onze sport en school”, besluit 
David van Chung Do Kwan School of 
Korean Martial Arts. Meer weten over 
deze vechtsport als instrument voor 
persoonlijke ontwikkeling en groei? 
Kijk dan op www.chungdokwan.nl

Amstelland - Het Wandelnetwerk 
Amstelland is officieel open. Ruim 300 
kilometer wandelplezier is nu klaar 
voor gebruik. Het Wandelnetwerk 
Amstelland is gelegen langs de zuid-
kant van Noord-Holland Wethouder 
Robert van Rijn: “Wandelen is goed 
voor lijf en geest, zeker in deze coro-
natijd. Het wandelnetwerk Amstel-
land heeft ook een aantal startpunten 
in Aalsmeer, zoals bijvoorbeeld bij de 
Kolenhaven, bij The Beach en bij de 
Loswal in Kudelstaart. Dus trek de 
wandelschoenen aan en ontdek de 
nieuwe wandelroutes.”

Van knooppunt naar knooppunt
De aanleg van Wandelnetwerk 
Amstelland is een onderdeel van het 
provincie-brede Wandelnetwerk 
Noord-Holland. De routes zijn in 
twee richtingen bewegwijzerd met 
duurzame routepaaltjes voorzien van 
een herkenbaar logo, gekleurde 
pijlen en keuzepuntnummers. Er zijn 
ruim 200 keuzepunten hierdoor 
kunnen wandelaars makkelijk over-
stappen naar een andere route. Via 
www.wandelnetwerknoordholland.
nl en de gelijknamige app lopen 
wandelliefhebbers bestaande of zelf 
samengestelde wandelingen. Het 
netwerk verbindt bestaande omme-
tjes en langere wandeltrajecten tot 
één groot wandelgebied. Van 
Diemen tot Aalsmeer en van 
Amsterdam via Amstelveen en 
Ouder-Amstel naar Uithoorn. 

Samenwerking en 
financiering
Groengebied Amstelland is 
opdrachtgever voor het nieuwe 
netwerk. De aanleg is betaald door 
de provincie Noord Holland, de 
gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, 
Amsterdam Diemen, Ouder-Amstel 
en Uithoorn en het Amsterdamse 
Bos.

Engelse variant
Uniek is de Engelse vertaling van 
wandelnetwerk Amstelland op de 
website en in de app; een extra 
service voor expats in de Amster-
damse regio en buitenlandse 
toeristen. QR-codes op de startpa-
nelen ontsluiten alle vertaalde 
routeinformatie en achtergrondver-
halen over landschap, cultuur en 
natuur. Zo kunnen ook niet-Neder-
lands sprekende wandelaars volop 
genieten van alle wandelingen.

Voorbij de provinciegrenzen
Wandelnetwerk Amstelland sluit aan 
op de wandelnetwerken van Zuid-
Holland en Utrecht. Het is daarom 
ook voor langeafstandwandelaars 
een zeer interessant gebied. Boven-
dien loopt het Noord-Hollandpad, 
een langeafstandsroute dwars door 
Noord-Holland, deels via het Wandel-
netwerk Amstelland. Kijk voor meer 
informatie op www.recreatienoord-
holland.nl/routes en www.wandel-
netwerknoordholland.nl

Wandelnetwerk Amstelland 
klaar voor gebruik!

De routepaaltjes met pijlen wijzen wandelaars eenvoudig de weg door 

Wandelnetwerk Amstelland.

Amstelland  - In actie komen voor 
KiKa kan altijd en overal! Dat 
bewezen 2.160 deelnemers van 21 
tot en met 31 maart tijdens Run for 
KiKa Lente Fit. Jong en oud liepen 
vanuit huis op hun eigen manier in 
totaal 21 kilometer voor kinderen 
met kanker. “Fantastisch om te zien 
dat er juist in deze tijd weer mooie 
initiatieven zijn ontstaan waarmee 
ruim 362.275 euro is opgehaald voor 
onderzoek naar kinderkanker”, zegt 
Rick de Haan namens organisatie Run 
for KiKa. Tijdens Run for KiKa Lente Fit 
konden deelnemers zelf bepalen 
wanneer en op welke manier ze 
tussen 21 en 31 maart in totaal 21 
kilometer liepen. Sommige deelne-
mers liepen bijvoorbeeld iedere dag 
2 kilometer terwijl andere in één keer 
de volledige 21 kilometer voltooiden. 
Met als resultaat dat er in totaal 
45.360 kilometer is gelopen om 
kinderen met kanker een toekomst te 
geven.
 
Geweldige acties
Ook tijdens deze editie van Run for 
KiKa Lente Fit zijn er weer prachtige 
acties ontstaan. Zo deed Team Geep 
wederom mee en haalde met z’n 

allen ruim 22.400 euro op. Liep deel-
nemer Joost Agterdenbos een halve 
marathon (21 kilometer) ter nage-
dachtenis aan zijn overleden vriend 
Jelle ter Haar en haalde daarmee ruim 
3.700 euro op. En kwamen, onder 
leiding van de 94 jarige Henk de 
Haan, de medebewoners van verzor-
gingshuis Hoog Duinen uit Schoorl 
op hun eigen manier in beweging om 
geld op te halen voor KiKa. 
 
Op naar volgende editie 
Saamhorigheid, verbinding en sporti-
viteit stonden ook deze editie van 
Run for KiKa centraal. De organisatie is 
blij met de enthousiaste reacties van 
de deelnemers, de gelopen kilome-
ters en natuurlijk de fantastische 
opbrengst van ruim 362.275 euro om 
kinderen met kanker een toekomst te 
geven. “Dit bewijst dat Nederland zich 
ook in deze tijd blijft inzetten voor 
KiKa. Deze run krijgt deze zomer dan 
ook een vervolg en daarover volgt 
snel meer informatie. Bittere nood-
zaak, want het genezingspercentage 
van kinderkanker moet omhoog van 
ruim 75 naar 95 procent”, sluit de 
Haan af. Doneren kan nog tot 15 april 
via www.runforkika.nl

2.160 deelnemers Run for KiKa
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Regio - Het toepassen van asfalt dat 
kan worden hergebruikt en het extra 
aanplanten van groen zijn twee voor-
beelden uit de lijst met zo’n veertig 
maatregelen die de provincie Noord-
Holland in 2021-2023 uitvoert om de 
duurzaamheid in projecten verder 
vorm te geven. 
De provincie verduurzaamt haar 
eigen infrastructuur om een bijdrage 
te leveren aan het terugdringen van 
de CO2-uitstoot. “Daar zetten we in al 
onze uitvoeringsprojecten stevig op 
in”, aldus gedeputeerde Mobiliteit en 
Bereikbaarheid Jeroen Olthof. “Met 
dit budget gaan we meerdere  
lopende projecten verder 
verduurzamen.” 

Zo’n veertig projecten
De provincie laat er geen gras over 
groeien en wil ook voor 2021 zo veel 
mogelijk duurzame maatregelen 
uitvoeren in lopende projecten Voor 
infrastructuur- en groenprojecten die 
nu worden voorbereid zijn er stan-
daard al duurzaamheidstoepas-

singen van kracht. In totaal gaat de 
provincie met zo’n veertig projecten 
aan de slag om duurzaamheidsmaat-
regelen toe te voegen. Het gaat 
daarbij aan de ene kant om investe-
ringsprojecten, zoals bijvoorbeeld 
het tegengaan van wateroverlast, 
sedumdakbedekking van abri’s, 
toepassen van hergebruikt beton en 
het plaatsen van �lters op machines 
om stikstof op te vangen. 
Aan de andere kant gaat het om 
onderhoudsprojecten, bijvoorbeeld 
de extra aanplant van groen en het 
stimuleren van meer inzet van elek-
trisch materieel. Het budget geeft de 
provincie een mooie kans om ook 
aan lopende projecten een duur-
zaamheidsimpuls te geven.
 
Van ontdekken naar toepassen
De ontwikkelingen voor de duur-
zame maatregelen bij het beheer en 
de aanleg van nieuwe infrastructuur 
gaan snel. Denk bijvoorbeeld aan het 
toepassen circulair cement bij de 
N247 in Waterland, het duurzaam 

asfalt dat wordt gebruikt bij het 
onderhoud aan de N197 (Beverwijk/
Heemskerk) en de N239 (Hollands 
Kroon) en het inzetten van elektrisch 
materieel bij het maaien van bermen. 
Een aantal jaar geleden bevond zich 
dat nog in een pilotfase. Als de 
provincie nu een project opstart is dit 
al steeds meer standaard.
 
Eigen bijdrage
Met het verduurzamen van aanleg en 
beheer van de infrastructuur levert 
de provincie haar eigen bijdrage aan 
de CO2-reductie, een energieneu-
trale infrastructuur, klimaatadaptatie, 
schonere lucht en versterking van de 
biodiversiteit. Het doel is een �jne 
woon-, werk- en leefomgeving voor 
nu en in de toekomst. 

Raadpleeg voor meer informatie de 
website duurzame infrastructuur of 
neem contact op met het Service-
punt van de provincie via 0800-
0200600 (gratis), of per mail: service-
punt@noord-holland.nl.

Provincie NH geeft miljoenenimpuls 
aan verduurzaming infrastructuur

Aanhouding inzake 
witwassen
Rijsenhout - Op zondag 11 april is op 
Schiphol een 37-jarige man uit 
Rijsenhout aangehouden. Hij wordt 
verdacht van grootschalig witwassen. 
In het onderzoek naar de verdachte 
en het witwassen van crimineel 
verdiend geld werden op vrijdag 5 
maart zeven panden en een woning 
doorzocht. Dit gebeurde door specia-
listen van de politie, de FIOD, de 
Belastingdienst, het Openbaar Minis-
terie en de gemeente Haarlemmer-
meer. De 37-jarige man, die op 11 
april is aangehouden, wordt verdacht 
van grootschalig witwassen door het 
oprichten van bedrijven, het gebruik 
van katvangers en het investeren in 
onroerend goed. Ten tijde van de 
doorzoekingen zat de verdachte in 
het buitenland. Zondag 11 april 
kwam hij terug in Nederland en is op 
Schiphol aangehouden. Gisteren, 
woensdag 14 april, is hij voorgeleid 
aan de rechter-commissaris.

Aalsmeer - In het college-overleg 
van afgelopen dinsdag 13 april is 
gesproken over de beleidsnota ‘Van 
afval naar grondsto�enbeleid 2021-
2025’. Aan de gemeenteraad gaat 
voorgesteld worden de beleidsnota 
vast te stellen en daarmee te streven 
naar de landelijke doelstelling van 
75% afvalscheiding en gemiddeld 
maximaal 100 kilogram restafval per 
inwoner per jaar. In de beleidsnota 
wordt gekozen voor nascheiding van 
het PMD (plastic en metalen verpak-
kingen en drankenkartons) uit het 
restafval door een scheidingsinstal-
latie. Het restafval zal, als vanouds, 
eens per twee weken ingezameld 
gaan worden. Eénpersoons huishou-
dens krijgen een 140 liter minicon-
tainer, meerpersoonshuishoudens 
krijgen een 240 liter container en bij 
de laag- en hoogbouw-woningen 

gaat ingezameld worden via onder-
grondse restcontainers. Om de afval-
scheiding te verbeteren, de recht-
vaardigheid te waarborgen en de 
kosten te beheersen gaat het zoge-
naamde containermanagementsys-
teem (CMS) toegepast worden. 
Verder wordt in de beleidsnota voor-
gesteld de afvalscheiding verder te 
verbeteren door GFT (groente-, fruit- 
en tuinafval) in de zomerperiode 
wekelijks in te zamelen en de inza-
meling van oud papier en karton uit 
te breiden met verzamelcontainers 
op centrale punten. 
De kosten van de inzamelwijziging à 
312.000 euro gaat de gemeente 
verwerken in de Kadernota 2022, 
evenals dekking hiervan via een stij-
ging van de afvalsto�enhe�ng per 1 
januari 2022 met gemiddeld 24 euro 
per huishouden. 

Afvalstoffenheffing omhoog 
voor nieuw afvalbeleid

Internet op Uiterweg: “Een drama, 
het wordt steeds nijpender”
Aalsmeer - Dweilen met de kraan 
open is het wat internet betreft (nog 
steeds) op de Uiterweg. Al vele jaren 
wordt gepleit door bewoners, 
bedrijven en de buurtvereniging voor 
een goede aansluiting, maar voor-
alsnog wordt door geen enkele partij 
actie ondernomen. “De situatie wordt 
steeds nijpender”, begint onder-
nemer en bewoner Erik Verbeek zijn 
verhaal. “De Uiterweg wordt de 
laatste tijd geteisterd door storingen. 
Misschien komt het omdat meer 
mensen thuis werken, maar ook voor 
corona was de ergernis over 
storingen al groot. Momenteel ligt 
zeker vijf keer per dag het internet 
eruit en meerdere bewoners onder-
vinden ook storingen op enkele 
televisiekanalen.” 

Veel klachten
Zo’n tien jaar geleden is het dat in 
Aalsmeer glasvezel aangelegd is. 
Sneller internet voor iedereen in Aals-
meer, was de slogan van Caiway. 
Echter, halverwege de Uiterweg werd 

afgehaakt. De kosten werden te 
hoog. Op het eerste gedeelte van de 
Uiterweg is glasvezel in de grond 
aangebracht, maar aansluitingen op 
de woningen zijn niet gemaakt. 
Internet op de Uiterweg wordt dus 
nog steeds verkregen via een (ouder-
wetse) coaxkabel. “Ik heb al meerdere 
gesprekken gevoerd met Caiway, 
Delta Fiber en de huidige beheerder 
Allinq, echter het loopt allemaal heel 
stroef”, gaat Erik verder. “Het is echt 
drama, iedereen klaagt steen en 
been. Helpen doet dit niet echt. Als je 
Caiway belt zeggen ze dat je de 
eerste bent die hierover belt en 
beginnen ze over vervanging van de 
splitter in de woning.” Cees van der 
Ven vult namens Ons Aller Belang 
aan: “De buurtvereniging/wijkraad 
van de Uiterweg houdt zich al jaren 
met het onderwerp bezig. De toezeg-
ging van glasvezel in heel Aalsmeer 
door Caiway is op de Uiterweg niet 
waargemaakt. Met het gevolg dat de 
bewoners kunnen kiezen tussen 
Internet over de oude telefoonlijnen 

of via de versleten kabel van Caiway. 
Voor bewoners én voor bedrijven niet 
acceptabel. Ons Aller Belang praat 
met partijen als gemeente Aalsmeer 
en Caiway, maar het levert niets op, 
alleen maar ergernis. Verder dan vage 
toezeggingen, zoals ‘we kijken wat 
we kunnen doen’, komt het niet.

Vervangen coaxkabel
Er is nu weer een sprankje hoop. Er 
moet iets verder dan halverwege 350 
meter coaxkabel vervangen worden, 
omdat deze is ingewaterd. “Hopelijk 
pakken ze dan de hele Uiterweg mee, 
want bewoners voor dit gedeelte 
ervaren ook veel storingen. Men 
vreest dat het vervangen van die 350 
meter coaxkabel niet alle problemen 
gaat oplossen. Het punt is namelijk 
dat de infrastructuur sterk is verou-
derd en eigenaar Allinq lijkt niet te 
willen investeren in deze ouderwetse 
coaxkabel”, vervolgt Erik zijn verhaal. 
“De bewoners en bedrijven blijven 
dus waarschijnlijk de dupe van deze 
onhoudbare situatie.” 

Girls-academy  
bij FC Aalsmeer
Aalsmeer - FC Aalsmeer wil 
uitgroeien tot een club met een 
grote aantrekkingskracht voor voet-
balsters in haar omgeving en een 
uniek platform creëren. Een plat-
form waarin talentvolle meiden zich 
kunnen ontwikkelen: FC Aalsmeer 
Girls-academy. In samenwerking 
met Born to Play wordt op zondag 2 
mei van 15.00 tot 17.00 uur een 
talentenmiddag voor meiden in de 
leeftijd van 8 tot en met 14 jaar 
georganiseerd. Wil jij laten zien wat 
jij qua voetbal in huis hebt? Doe 
mee, meld je gratis aan voor de 
selectiedag en maak kans om gese-
lecteerd te worden voor het FCA 
MO14 talententeam (spelend in de 
jongenscompetitie) of één van de 
andere meidenteams. Aanmelden 
kan via talentendag@girls-academy.
nl onder vermelding van naam, 
geboortedatum, huidig team, club 
en klasse.

Onderzoek
Uiteraard wordt ook onderzoek 
gedaan naar andere mogelijkheden 
om goed internet te krijgen op de 
Uiterweg. Zo vindt momenteel een 
onderzoek plaats om aan het einde 
van de Uiterweg een gestuurde 
boring van Liander (welke door de 
Ringvaart loopt) te gaan gebruiken. 
“Op deze wijze zou signaal vanuit 
Rijsenhout betrokken kunnen 
worden. In dat geval zou Ziggo 
wellicht de provider kunnen 
worden”, legt Erik uit. “Verder ben ik 
in gesprek met een ICT- bedrijf uit 
Amsterdam, welke een gesplitst 
voorstel wil uitbrengen voor de 
bewoners en bedrijven op de 
Uiterweg. Ik verwacht hier over 
enkele maanden een terugkoppe-
ling van.” Toch blijft ook de hoop 
gevestigd op de gemeente. 
“Wellicht kan de gemeente mee-
investeren in het aanleggen van 
een mantelbuis voor alle providers 
om de kosten alsmede de overlast 
voor de Uiterweg te beperken.” 

Niet afdwingen
Het college van B&W in een reactie: 
“Voor de realisatie van glasvezel is 
de gemeente afhankelijk van markt-
partijen. Wetgeving schrijft voor dat 

de aanleg van glasvezel geen taak 
is van de overheid en laat dit over 
aan de commerciële markt. De 
gemeente kan de aanleg van glas-
vezel dus niet afdwingen. De 
gemeente is bekend met het feit 
dat er slechte internetverbinding 
op de Uiterweg is en heeft in het 
verleden diverse gesprekken met 
marktpartijen gevoerd, om te 
inventariseren of er partijen zijn die 
glasvezel op de Uiterweg willen 
leggen. Dat was helaas niet het 
geval. Op het moment dat er zich 
een marktpartij meldt, dan zal de 
gemeente uiteraard haar medewer-
king verlenen.”

Bedroevende staat
Tot slot: De vele internet-storingen 
zijn overigens niet de enige 
ergernis voor de bewoners. OBA-
bestuurslid Cees van der Ven doet 
nog een extra ‘boekje’ open: “De 
staat van het voetpad langs de 
Uiterweg, de verzakte weg, handha-
ving van maximum snelheid zijn 
zomaar een paar onderwerpen 
waar de gemeente zijn verantwoor-
delijkheid niet kan of wil nemen. De 
infrastructuur van onze mooie 
Uiterweg verkeert in bedroevende 
staat en dat moet snel veranderen.
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Regio -  Het Prins Bernhard Cultuur-
fonds Noord-Holland lanceert in 
samenwerking met NH-Pop de Noord-
Hollandse Popkanjers. Dit is een 
stimuleringsregeling voor Noord-
Hollandse popmuzikanten die hun 
talent verder willen ontwikkelen. Via 
deze nieuwe regeling kunnen zij een 
financiële bijdrage aanvragen voor 
een optreden of een project dat hen 
verder helpt in hun muzikale carrière. 
In deze moeilijke tijd wil het Cultuur-
fonds jonge cultuurmakers extra 
ondersteunen en perspectief bieden 
op wat er wél mogelijk is, zowel live 
op een podium als digitaal. In NH-Pop 

heeft het Cultuurfonds in Noord-
Holland een gespecialiseerde, 
passende en zeer enthousiaste 
partner gevonden om popmuziekma-
kers verder op weg te helpen. NH-Pop 
is hét netwerk achter de kleine en 
middelgrote poppodia in Noord-
Holland en zal fungeren als een snel-
loket voor aanstormende popkanjers. 
Via de website van NH-Pop kunnen 
popmuzikanten een aanvraag doen 
van 500 euro voor een optreden via 
de ‘programmeringsregeling’ of 1000 
euro voor een talentontwikkelingspro-
ject om een ambitieus project te 
ondersteunen op weg naar de 

Nieuwe stimuleringsregeling voor 
popmuzikanten in Noord-Holland

volgende stap in hun carrière, de 
zogeheten ‘makersregeling’. De muzi-
kanten worden bij hun aanvraag 
begeleid door een van de tien aange-
sloten Noord-Hollandse poppodia. 
Een speciale commissie beslist elke 
twee maanden over de toekenningen. 
Met de Noord-Hollandse Popkanjers 
wil het Cultuurfonds bijdragen aan de 
versterking van de popcultuursector 
in Noord-Holland. Deze stimulerings-
regeling biedt ruimte voor experiment 
en vernieuwing en stelt popmuzi-
kanten in staat om onder professio-
nele begeleiding ervaring op te doen 
en hun talent verder te ontwikkelen. 
Voor de Noord-Hollandse popmuzie-
kliefhebbers zal dit resulteren in een 
breed en divers aanbod van vernieu-
wende popmuziek met een spreiding 
over poppodia in de gehele provincie.

Amstelland - Er gebeurt iets moois 
in Noord-Holland. In samenwerking 
met Stichting NH-Pop hebben de 
poppodia Patronaat, De Vorstin, 
Victorie, P60, Duycker, Manifesto, PX, 
P3, Q-Factory en de Flux hun 
krachten gebundeld en presenteren 
op zondag 9 mei het eerste NH Pop 
Festival. Tussen 15.00 en 18.00 kun je 
vanuit je luie stoel of al dansend in je 
kamer online het festival bijwonen. 
En net als bij een live festival, kies je 
zelf welk optreden je wilt zien. 
Volume op max, biertje erbij en de 
festivalervaring is compleet! 
 
Programma
Het programma loopt uiteen van 
punk tot hiphop, met gevestigde en 

nieuwe namen. Van rootsrock met 
Tim Knol, tot catchy Nederpop liedjes 
van Wies, de energieke rock van The 
Overslept en nog veel meer. Vanuit 
Poppodium Duycker is Black Acid 
aangedragen voor de nodige urban 
vibe en komen The Mocks (Nieuw-
Vennep) hun jaren zestig garage rock 
spelen. Het hele programma is te 
bekijken via https://www.nhpop.nl/
line-up/.

Samenwerking
Het NH-Pop Festival is een samen-
werking tussen tien poppodia en 
Stichting NH-Pop, een belangrijke 
verbinder en promotor van popmu-
ziek in Noord-Holland. Daarnaast zal 
mediapartner NH-Media een deel 

10 Poppodia bundelen krachten 
en presenteren online festival

Regio - De provincie Noord-Holland 
stelt voor dit jaar 850.000 euro 
beschikbaar voor het verbeteren van 
bedrijventerreinen en winkelge-
bieden. Projecten waarin veel duur-
zaamheidsmaatregelen zijn opge-
nomen maken grote kans op een 
subsidie. Denk aan substantiële 
vermindering van uitstoot van CO2 
en/of stikstof, maatregelen om de 
gevolgen van klimaatverandering 
op te vangen en initiatieven voor 
hergebruik van afval en restpro-
ducten. De provincie Noord-Holland 
stimuleert al ruim 17 jaar de 
herstructurering van verouderde 
bedrijventerreinen in Noord-
Holland. In die periode is de kwali-
teit van honderden hectaren verbe-
terd. De afgelopen jaren is gebleken 
dat er ook voor winkelgebieden 
knelpunten zijn, zoals leegstand en 
veroudering.

Winkelgebieden
Om de aantrekkelijkheid van de 
winkelgebieden te verbeteren is er 
subsidie om leegstand tegen te gaan 
en samenwerking en het initiëren van 
duurzaamheidsmaatregelen in 
winkelgebieden te verbeteren. Ook 
initiatieven om winkelgebieden te 
transformeren maken kans op een 
subsidie, denk aan het ombouwen 
van winkels naar woningen.

Bedrijventerreinen
Voor het verbeteren van bedrijventer-
reinen is ook financiële ondersteu-
ning mogelijk. Gemeente en onderne-
mingen kunnen subsidie aanvragen 
voor het inrichten van een organisatie 
voor beheer van een bedrijventerrein 
en het begeleiden en initiëren van 
duurzame maatregelen. Daarnaast 
kunnen alleen gemeenten subsidie 
aanvragen voor het opstellen van 

Subsidie voor verbeteren winkel-
gebieden en bedrijfsterreinen

regionale en lokale visies voor bedrij-
venterreinen en kantoorlocaties

Energiebesparende maatregelen
Gemeenten en ondernemers, die aan 
de slag willen met duurzame energie-
maatregelen op bedrijventerreinen, 
komen mogelijk ook in aanmerking 
voor een subsidie uit de Uitvoerings-
regeling subsidie HIRB+ duurzaam-
heid Noord-Holland 2021. De 
provincie heeft in 2,5 miljoen euro 
beschikbaar gesteld uit het econo-
misch herstel- en duurzaamheids-
fonds. De provincie wil er met deze 
regeling voor zorgen dat de 
CO2-uitstoot op bedrijventerreinen 
substantieel afneemt. Meer informatie 
over de Uitvoeringsregeling Onder-
steuning Toekomstbestendige Werk-
locaties 2021 (OTW-regeling), de 
Uitvoeringsregeling Ondersteuning 
Toekomstbestendige Winkelgebieden 
2021 en de Uitvoeringsregeling 
subsidie HIRB+ duurzaamheid Noord-
Holland 2021 is te vinden op www.
noord-holland.nl.

Regio - De provincie pakt op zestien 
locaties de bermen aan om de 
veiligheid van de N-wegen te verbe-
teren. Negen daarvan stonden al op 
de planning, maar daar komen 
zeven projecten bij. De bermen 
worden veiliger gemaakt door 
bermverharding en het plaatsen van 
geleiderails. Bermverharding houdt 
in dat het gedeelte direct naast de 

weg wordt verhard, zodat auto’s, 
vrachtwagens, tractoren, fietsers en 
andere weggebruikers veilig voor 
elkaar uit kunnen wijken. Denk 
bijvoorbeeld aan betonnen blokken 
in de grond die water doorlaten. Een 
geleiderail (soort vangrail) moet 
voorkomen dat voertuigen die van 
de weg raken, tegen een hard 
obstakel (zoals een boom) aanrijden. 

Provincie past bermen aan voor 
verbeteren veiligheid N-wegen

De totale kosten voor de veiligheids-
maatregelen komen op ruim 10,7 
miljoen. De provincie ontvangt 1,6 
miljoen euro subsidie van het Rijk. 
De bermen worden vóór 2024 
aangepast. De werkzaamheden 
worden zoveel mogelijk opge-
nomen in de bestaande onder-
houdsplanning van de wegen. Voor 
vragen over werkzaamheden aan de 
bermen kan contact opgenomen 
worden met het Servicepunt via 
0800-0200600 (gratis) of  
servicepunt@noord-holland.nl.

van de uitzending verzorgen. Presen-
tator Morad El Ouakili gaat op 
bezoek bij alle deelnemende podia 
om te kijken hoe het met ze gaat en 
voor een uniek kijkje achter de 
schermen. Gratis toegankelijk.

Regio - Tot 2030 worden er in de 
provincie Noord-Holland ruim 
200.000 woningen bijgebouwd. Het 
is nu al druk op de Noord-Hollandse 
(vaar)wegen en die drukte neemt de 
komende jaren alleen maar toe. Als 
de mobiliteit niet op een andere 
manier georganiseerd gaat worden 
leidt de bouw van die extra 
woningen tot 40% meer verkeer en 
komt iedereen stil te staan. De 
provincie investeert daarom bijna 7 
miljoen extra in de ontwikkeling van 
slimme, schone en veilige oplos-
singen, voor nu en in de toekomst.

Slim, schoon en veilig
Gedeputeerde mobiliteit en bereik-
baarheid Jeroen Olthof: “De wereld 
om ons heen verandert continu. Dat 
heeft ook invloed op de manier 
waarop we reizen. Nieuwe technolo-
gieën in de auto en langs de weg, 
zoals intelligente verkeerslichten en 
sensoren om uitstoot en geluid te 
meten, bieden kansen om beter in te 
spelen op de groeiende mobiliteits-
behoefte. Door daarbij het aanbod 
van schone alternatieven en deelsys-
temen te stimuleren, kunnen we 
ervoor zorgen dat mobiliteit slimmer, 
schoner en veiliger wordt, precies 
wat we als provincie willen.” Ook het 
reisgedrag van gebruikers verandert, 
mede als gevolg van toenemende 
aandacht voor klimaat, milieu, 
gezondheid en duurzaamheid. Dat 
betekent dat er, nu meer dan ooit, 
kansen zijn om mobiliteit anders 
vorm te geven. Met nieuwe techno-
logieën en slimme mobiliteitscon-
cepten, maakt de provincie reizen 
aangenamer, biedt ze meer en 
gezondere mobiliteitskeuzes aan  
reizigers en zorgt er tegelijkertijd 
voor dat er minder schade wordt 
toegebracht aan mens en milieu.
 
Activiteiten
De Focus Smart Mobility geeft een 
overzicht van de activiteiten voor de 
korte termijn van 2021 tot 2025. 
Daarbij realiseert de provincie wat de 
afgelopen jaren al geleerd is. Zo 
worden de komende jaren alle 
provinciale verkeerslichten ‘intelli-
gent’ gemaakt waardoor weggebrui-
kers een adviessnelheid kunnen 
krijgen voor groen licht. Nood- en 
hulpdiensten kunnen automatisch 
groen krijgen en indien mogelijk 
kunnen bepaalde groepen, zoals 
openbaar vervoer, vrachtwagens en 
(groepen) fietsers, voorrang krijgen. 
Ook worden brugopeningen beter 
afgestemd op basis van de passe-
rende schepen én de hoeveelheid 
verkeer. En niet alleen brugope-

ningen, maar alle wegwerkzaam-
heden, omleidingsroutes en 
verkeersborden worden digitaal 
aangeboden aan navigatiesystemen, 
zodat weggebruikers verder kunnen 
kijken dan hun voorruit. Daarnaast 
wordt het gebruik van schone 
vervoerwijzen, zoals openbaar 
vervoer, fiets en elektrische (deel)
auto’s, gestimuleerd. Tot slot wordt 
onderzocht op welke wijze slimme 
algoritmes en zelfrijdende voer-
tuigen en andere slimme toepas-
singen bij kunnen dragen aan de 
provinciale opgaven zoals bereik-
baarheid, wonen, klimaat en 
economie en leefbaarheid.
 
Mobiliteitssysteem verandert
Wereldwijd zijn vier dominante 
trends in de ontwikkeling van mobili-
teit te zien, die ervoor zorgen dat het 
mobiliteitssysteem verandert. De 
intrede van deelsystemen, de elektri-
ficatie en automatisering van voer-
tuigen en de toenemende digitalise-
ring van de maatschappij zijn belang-
rijke gamechangers voor het 
mobiliteitssysteem. Het gaat hierbij 
om ingrijpende, complexe verande-
ringen waar veel actoren bij 
betrokken zijn. “Maar, hoewel we 
vanuit de provincie deze ontwikke-
lingen niet zelf in de hand hebben, 
zijn ze wel te beïnvloeden in termen 
van richting en snelheid. Dat vergt 
kennis over deze ontwikkelingen en 
de mogelijke implicaties ervan voor 
de mobiliteit in Noord-Holland. En 
het vergt samenwerking met partijen 
die leidend zijn in de mobiliteitswe-
reld: andere overheden, kennisinstel-
lingen en bedrijven”, vervolgt Jeroen 
Olthof.
 
Investeringen
Voor de volledige realisatie van de 
Focus is ruim 15 miljoen euro nodig. 
4,7 miljoen daarvan is al in 2018 door 
Provinciale Staten beschikbaar 
gesteld voor de uitrol van intelligente 
verkeerslichten. Gedeputeerde Staten 
vragen Provinciale Staten in te 
stemmen met het voorstel voor een 
investering van 6,8 miljoen euro voor 
de ontwikkeling van Smart Mobility 
oplossingen om slim, schoon en 
veilig te kunnen reizen, nu en in de 
toekomst. Voor de resterende 4 
miljoen wordt gezocht naar externe 
dekking en/of landelijke en Europese 
subsidies. Met vragen kunnen geïnte-
resseerden contact opnemen met het 
servicepunt van de provincie, bereik-
baar op 0800- 0200600 (gratis) of per 
mail: servicepunt@noord-holland.nl. 
Kijk voor meer informatie op www.
noord-holland.nl/smartmobility.  

Provincie blijft komende jaren 
fors inzetten op Smart Mobility






