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Naam nieuw park: Nek-aan-nek race
(Jac) Stammes en Wiebe Koopstra
Aalsmeer - Maar liefst 86 inwoners van Aalsmeer hebben een voorstel
gedaan voor een naam voor het park langs de Machineweg. Een prachtig
resultaat. Hieraan is te zien dat dit onderwerp leeft in Aalsmeer en hoe
betrokken inwoners zijn bij de naamgeving van het park. Van 7 tot en met
20 april kon gestemd worden op vijf door de jury genomineerde namen en
aan deze mogelijkheid om een voorkeur uit te brengen is groots gehoor
gegeven, liefst door 2.292 deelnemers op participatie.aalsmeer.nl.
Uit de volgende vijf namen kon een
keuze gemaakt worden:
Zwanenbloempark: samentrekking
van Zwanenmeer en Bloemhof. Deze
naam is zelfs drie keer als naam ingediend. Als eerste door Petra Zwartendijk-Beumer, daarom staat zij met dit
idee hier nu voor de stemronde.
Wiebe Koopstrapark: de laatste die
het gemaal bediende. John van der
Laarse was de eerste die deze naam
heeft ingediend. Daarnaast hebben
nog meer dan tien anderen ook deze
naam ingezonden.
Bloemhofpark: een verwijzing naar
de sporthal en de sportvoorzieningen.
De indiener van dit idee is Nils Dekker.
Jac. Stammespark: bekende jeugdtrainer van handbalvereniging Aalsmeer. Micha Hoogewoud is de

indiener van dit idee.
Machinepark: vanwege de ligging
langs de Machineweg. Samen met
nog drie anderen is deze naam ingediend. Als eerste door Jelle Westra.
Twee namen populair
Het populairst voor het weekend was
het Wiebe Koopstrapark. Maar liefst
100 stemmen kreeg deze laatste
bediener van het gemaal en stond
met dit aantal stevig op één. Op
behoorlijke afstand volgden het
Zwanenbloempark met 34 stemmen
en het Jac. Stammespark met 21
stemmen. Hekkensluiters waren het
Bloemhofpark met 16 stemmen en het
Machinepark met 15 stemmen. Echter
in en na het weekend is nog flink
gestemd (kon tot en met dinsdag 20

Culinaire wandeling op Koningsdag
Aalsmeer -Zes Aalsmeerse horecagelegenheden organiseren op
Koningsdag (dinsdag 27 april) een
culinaire wandeling door Aalsmeer.
Wandel van 13.00 tot 17.00 uur
samen met jouw huishouden, vriend
of vriendin langs zes restaurants en
geniet onderweg van heerlijke
hapjes. Deelname kost 36 euro per
persoon en dit bedrag is inclusief
stempelkaart die afgestempeld

wordt bij het afhalen van de
gerechten. Vanaf vandaag,
donderdag 22 april, zijn de stempelkaarten verkrijgbaar bij alle zes deelnemende horecalocaties.
Let op: De kaarten zijn tot en met
zondag 25 april verkrijgbaar en op is
op. Deelnemende horecagelegenheden zijn: De Zwarte Ruiter en ‘t
Wapen van Aalsmeer in de Dorps-

april) en hierbij is vooral de voorkeur
gegeven aan het (Jac) Stammespark
(1.217 stemmen totaal) en deze naam
is geëindigd op de eerste plaats.
Wiebe Koopstrapark bleef populair en
heeft uiteindelijk totaal 900 stemmen
gekregen. Het was een nek-aan-nek
race tussen deze twee! Het Zwanenbloempark kreeg uiteindelijk 39
stemmen, het Bloemhofpark ging dit
aantal de laatste dagen voorbij (55
stemmen), maar het Machinepark is
blijven ‘bungelen’ op de laagste trede
met nog steeds 15 stemmen.
Definitieve naam
De namen die de meeste stemmen
hebben gekregen, worden door de
jury (bestaande uit wethouder Robert
van Rijn, directeur Green Park Aalsmeer Dick van Harst en bestuurslid
van de straatnaamcommissie Ruud
Tol) voorgesteld aan het college, die
de definitieve naam voor het park
kiest. Het wordt vast een lastige keuze.
Wordt het (Jac) Stammespark, de
nummer één, of wordt gekozen voor
nostalgie: Wiebe Koopstrapark?!

straat, de Jonge Heertjes op het
Raadhuisplein, Oh in de Ophelialaan,
Sportzicht in de Sportlaan, Christiani
- Vino e Cibo aan de Stommeerweg
en On The Rock op het Surfeiland aan
de Kudelstaartseweg. Aan de deelnemers wordt gevraagd om tijdens de
wandeling rekening te houden met
de coronamaatregelen. Samen met
alle deelnemers hopen de (eet)café’s
en restaurants er, ondanks de beperkingen, toch een onvergetelijke dag
van te kunnen maken.
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Eigen technische dienst

Daling coronabesmettingen zet
langzaam door in Aalsmeer
Aalsmeer - De tweewekelijkse coronacijfers per gemeente zijn weer
bekendgemaakt door het RIVM. De
daling zet voort in Aalsmeer, tussen 7
en 20 april zijn opnieuw minder
inwoners positief getest op het virus.
In totaal 213 inwoners kregen de
melding in quarantaine te moeten
gaan. Vorige periode waren dit er 229
(-16). In tegenstelling tot vorige
periode nu geen ziekenhuisopnames, wel is 1 inwoner overleden
aan corona. Aalsmeer blijft overigens
nog steeds hoog qua aantallen in
vergelijking met omliggende
gemeenten: 668.6 per 100.000 inwoners (Uithoorn: 610.6, Amstelveen:
466.9 en Haarlemmermeer: 587.2).
Wel is Aalsmeer de enige gemeente
waar minder besmettingen zijn vastgesteld. In Uithoorn, Amstelveen en
Haarlemmermeer namen de
aantallen toe. Uithoorn: 180 (was
148, +42) Amstelveen: 428 (was 402,
+26) en Haarlemmermeer: 916 (was
780, +136). In zowel Uithoorn als
Amstelveen elk 1 ziekenhuisopname.
Gelukkig geen overleden inwoners.
In Haarlemmermeer 3 ziekenhuisopnames, 1 inwoner is gestorven aan
het virus.
Horeca en winkels
Goed nieuws voor alle ondernemers
afgelopen dinsdag 20 april tijdens de
persconferentie over de coronaregels. Ondanks de dichte bezetting in
ziekenhuizen, zet het kabinet toch
voorzichtig de eerste stap naar een
opere samenleving. “Met voorzichtig
optimisme”, zo zei minister-president
Mark Rutte. “We kunnen ons weinig
tegenvallers permitteren.” En, zoals
minister Hugo de Jonge zei: “Versoepelen mag niet verstoffen worden.”
De basisregels blijven dus van kracht:
Hou 1,5 meter afstand, was regelmatig de handen, blijf bij een
verkoudheid thuis, ga testen bij
klachten en een mondkapje dragen

blijft verplicht in openbare ruimtes.
Op woensdag 28 april is er vanaf
04.30 uur geen avondklok meer, mag
het thuisbezoek van 1 naar 2
personen en mogen de buitenterrassen bij horecagelegenheden open
van 12.00 tot 18.00 uur. Er gelden wel
strenge regels: Maximaal 50
personen op een groot terras, tafels
op 1,5 meter afstand, maximaal 2
personen aan een tafel en plaatsnemen mag pas na registratie en een
checkgesprek. Ook de winkels
mogen versoepelen. Een afspraak
maken is niet meer nodig. Ook hier
regels: Een kleine winkel mag per
keer maximaal 2 personen
ontvangen, een grote winkel 1
persoon per 25 vierkante meter.
Gevraagd wordt om nog steeds
zoveel mogelijk alleen te komen en
een mondkapje op is verplicht. In
deze doet de regering een beroep op
gemeenten en alle (horeca)ondernemers: Laat het niet te druk worden in
winkelstraten en -pleinen, stel een
looproute in en hou de teller bij. “We
rekenen op uw gezond verstand”,
aldus Rutte.
Prik voor prik
Ook goed nieuws voor studenten: Zij
mogen vanaf aanstaande maandag
26 april 1 dag per week naar college
en/of live-onderwijs. Tot slot: Begrafenissen mogen bijgewoond worden
door maximaal 100 personen (was
50) en theorie-examen doen voor het
rijbewijs wordt vanaf 28 april weer
mogelijk. Helaas geen positief
nieuws voor de sportscholen, musea,
theaters, dierentuinen en pretparken.
Zij moeten allen de deur nog
gesloten houden. Als het vaccineren
goed op schema komt/blijft, kunnen
volgende stappen gezet worden.
“Met het vaccin als onze grote troef”,
aldus Mark Rutte. En Hugo de Jonge:
“Prik voor prik komt het normale
leven dichterbij.”
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Doe mee aan De
Muziekwedstrijd
Amstelland - Doe mee aan de gloednieuwe editie van De Muziekwedstrijd: de leukste muzikale wedstrijd
voor kinderen van 4 tot en met 12
jaar. Kinderen kunnen meedoen met
alle soorten muziek en ieder instrument. Zingen mag ook! Van gamelan,
gitaar en viool tot potten, pannen en
deksels. En van pop, klassiek en rap
tot wereldmuziek. Niets is te gek. Als
er maar muziek in zit. Meedoen aan
De Muziekwedstrijd is eenvoudig:
kinderen uploaden een muzikaal
filmpje van henzelf of samen met
anderen via de site of de gratis app.
Het filmpje mag maximaal 4 minuten
duren. Meedoen kan tot en met
9 mei aanstaande. Kijk op
www.demuziekwedstrijd.nl voor
meer informatie

Ans de Kruijf en mevrouw de Vries verkopen eerste lot voor de Zonnebloemloterij.

Eerste lot verkocht voor
52e Zonnebloemloterij
Aalsmeer - Samen gingen ze op pad,
Zonnebloemgast mevrouw de Vries
en vrijwilliger Ans de Kruijf. Op weg
naar de sfeervolle buitenlocatie van
Bloemsierkunst Peter en Marian
Stokman aan de Hornweg. Daar werd
het startsein gegeven voor de lotenverkoop van alweer de 52e Zonnebloemloterij en het eerste lot was
meteen verkocht. Op 20 april zijn vrijwilligers gestart met de lotenverkoop. Iedereen die deze loten koopt,
steunt de activiteiten voor de gasten
van de Zonnebloem afdeling Aalsmeer en Rijsenhout. De afdeling zet
zich in voor mensen die door hun
lichamelijke beperking in sociaal
isolement dreigen te komen. Door de
corona maatregelen kwamen de activiteiten onder druk te staan en zijn
de Zonnebloemgasten, die toch al
beperkt zijn in hun bewegingsvrijheid, extra hard getroffen. Om toch
in contact te blijven, onderneemt de
afdeling de meest creatieve acties
om de gasten aangesloten te houden
bij de samenleving. En daar is geld
voor nodig, daarom de lotenverkoop!
Loten kopen en verkopen
Het welzijn van gasten en vrijwilligers is topprioriteit voor de Zonnebloem, dus is er gezocht naar veilige
manieren om de Zonnebloemloten
te verkopen. Ook dit jaar kan weer
met het envelopje besteld worden

en contactloos met een QR-code
betaald worden. Daarnaast kunnen
er online loten worden besteld op de
website van de Zonnebloemafdeling
Aalsmeer en Rijsenhout:
https://www.zonnebloem.nl/
zelf-loten-verkopen/p/a00827
Mooie prijzenpot
Natuurlijk speelt iedereen mee om
het mooie werk van de afdeling Aalsmeer en Rijsenhout te steunen, maar
het geweldige prijzenpakket is ook
heel aantrekkelijk. Er zijn nieuwe
prijzen, zoals een vakantie in het
Beekse Bergen Safari Resort, een
dagje uit bij Tuinen Appeltern,
handige keukenapparaten zoals een
airfryer en een originele Zonnebloem
thermosfles. De vrijwilligers van de
Zonnebloemafdeling Aalsmeer en
Rijsenhout verwachten veel loten te
verkopen en met behulp van ondernemers, zoals Bloemsierkunst Peter
en Marian Stokman die ook loten
verkoopt, wordt de verkoop alleen
maar beter. Winkeliers, tuincentra en
andere ondernemers die ook mee
willen helpen met de lotenverkoop,
kunnen deze bestellen bij penningmeester Wim Zandvliet van de afdeling Aalsmeer-Rijsenhout. Stuur hiervoor een e-mail naar: wim.zandvliet@
planet.nl of bel 06-33725581.
De trekking van de Zonnebloemloterij is op 8 november 2021.

Tot en met 9 mei gratis testen
op corona in Aalsmeer
Aalsmeer - Tot en met zondag 9 mei
staat de corona testbus van de GGD
op het parkeerterrein aan de Dreef in
Hornmeer. In de bus kunnen mensen
uit Aalsmeer en Kudelstaart met
lichte klachten zich zonder afspraak
gratis laten testen op corona.
Belangrijk
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 coronamaatregelen een goede manier om
verdere verspreiding van het virus
tegen te gaan. Hopelijk komen we zo
sneller uit deze lockdown.”
Zonder afspraak
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
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.

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Zondag 16u. Zoomdienst met
Maurice Lubbers. Aanmelden:
www.cama-aalsmeer.nl.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag 10u. Dienst.
Chr. Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag
Diensten om 10u. en 16.30u.
met ds. J.A.C. Weij.
Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 751, Rijsenhout. Zondag
Dienst om 10u. met zr. H. van
Abbema uit Rotterdam.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u.
Dienst met ds. Paul F. Thimm via
dgaalsmeer.nl. Collecte voor
Doopsgezinde monumenten in
Friesland.
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. Pim
Verschoor. Te volgen via http://
pgAalsmeer.nl/
kerkdienstgemist/
Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag
10u. Dienst met ds. G.H. de
Ruiter, Aalsmeer. Organist:
Joshua Prins. Aanmelden via
hervormdaalsmeer.nl.
- Oosterkerk, Oosteinderweg 269.
Zondag om 10u. Dienst met ds.
G. Fredrikze uit Harderwijk.
Organist: Maarten Noordam.
Aanmelden via www.hervormdaalsmeer.nl.
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Zondag 10.30u. Samenkomst via
livestream. Spreker: Esther
Vorsterman van Oijen. 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. Voorganger: Rob
Mascini. 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.
Marijke Gehrels uit Amsterdam
via www.kerkdienstgemist.nl.
Samen Op Weg Kudelstaart
- Zondag 10u. Dienst met dhr. N.
Binnendijk uit Noordwijk. Te
volgen via https://sow-kudelstaart.nl.
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, KudelstaartsewegZondag 11u. Dienst o.l.v. Parochianen m.m.v. cantors. Maximaal 30 kerkplaatsen. Vooraf
reserveren via sjangeboortesecretariaat@live.nl of bel 0297324735. 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 Ontmoetingsruimte Ons Tweede Thuis,
Jasmijnstraat 33. Voorlopig
geannuleerd i.v.m. avondklok.
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten
verzorgen voor Radio Aalsmeer
wekelijks uitzendingen. Dinsdag
van 20 tot 24u. Kabel 99.0 en
ether 105.9.
Een aantal kerken houdt diensten waarbij publiek aanwezig
mag zijn. Vooraf aanmelden is
wel een vereiste en er gelden
diverse RIVM-regels, onder
andere is het dragen van een
mondkapje verplicht. Kijk voor
meer info op de websites van de
kerken.

Horeca in Aalsmeer centraal
tijdens Fairtrade week
Aalsmeer - De Fairtrade week komt
er weer aan. De eerste van dit jaar is
van 6 tot en met 18 mei. Tijdens deze
dagen staat de horeca centraal bij de
activiteiten van de werkgroep van
Fairtrade Gemeente Aalsmeer. Alle
horeca bedrijven in zowel Aalsmeer
als Kudelstaart hebben bericht over
de Fairtrade week ontvangen. Mocht

dat niet zo zijn, omdat bijvoorbeeld
de horeca onderneming gesloten
was, wordt verzocht contact op te
nemen voor verdere informatie via
info@fairtradegemeenteaalsmeer.nl
of telefonisch via 0297-321509. Meer
informatie is ook te vinden op de
website: www.fairtradegemeenteaalsmeer.nl
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Officiële Mededelingen
GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575, fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale tel.nr: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
AANGEPASTE DIENSTVERLENING
I.V.M. HET CORONAVIRUS COVID19
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een
afspraak maken op tel. 0297-387575. Dit doen wij om het
bezoek aan het raadhuis zo veel mogelijk te spreiden zodat
wij u nu en in de komende periode goed van dienst kunnen
zijn.Regel dringende zaken zoveel mogelijk digitaal. Als dat
om wat voor reden niet kan, overleg dan telefonisch met één
van onze medewerkers of stel uw vraag bij de receptie. Wij
proberen dan samen met u tot een passende oplossing te
komen.Wij doen er alles aan om u goed en snel te woord te
staan. De wachttijden zijn mogelijk wat langer dan normaal.
Wij vragen daarvoor uw begrip.
INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen
gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen
er geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen.
Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijdelijk alleen via de website van de gemeente inzien. Mocht u
niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te zien, kunt
u telefonisch contact opnemen met het algemene tel. van
de gemeente 0297-387575. U kunt dan aangeven om welk
stuk het gaat zodat het u per post kan worden toegezonden.
Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen stukken
uiteraard weer op het gemeentehuis in te zien zijn.
AFVAL
Vanaf dinsdag 24 maart worden maximaal vier klanten tegelijkertijd toegelaten op de milieustraat. Meerlanden vraagt
mensen alleen met volle vrachten te komen, rekening te
houden met extra wachttijden en de instructies van hun medewerkers op te volgen. Medewerkers zullen bezoekers attenderen voldoende afstand te houden. Voor alle informatie
over de dienstverlening van Meerlanden, kunt u terecht op:
www.meerlanden.nl/coronavirus.
SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen
naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar:
servicelijn@aalsmeer.nl .
CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het
weekend via het hoofdnummer: 0297-381777.
SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen:
tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl
WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze
wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen www.wijkoverlegaalsmeer.nl
AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u
bellen naar tel. 0297-387511. Voor een afspraak met een van
de wethouders: tel. 0297-387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.
INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken
over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van
een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De
inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds
ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker
bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297387584/387660 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

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

08.30-12.00 uur
13.00-16.30 uur

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.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

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

#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s.

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis.
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Hortensialaan hoek 1e J.C. Mensinglaan (kad.perc. C1805),
(Z21-029987), het inrichten van een bouwplaats voor een
periode van ca. 13 maanden t.b.v. nieuwbouwproject Zuydveste, het aanleggen van een tijdelijke in- en uitrit, het
verplaatsen van een lichtmast en het realiseren van een
tijdelijke aansluiting op het riool
- Hogedijk tussen Oosteinderweg 320 en Schinkeldijkje
(kad.perc. B5203 t/m B9026), (Z21-029901), het ophogen
en versterken van de dijk met klei en het plaatsen van een
kistdam t.h.v. de kerk (dijkverbetering Hogedijk fase III)
- Uiterweg naast 255 ws1 (kad. perc. H 4000), (Z21-029698),

-

het wijzigen van de bestemming “agrarisch” naar “tuin”
Uiterweg 180 ws1 en ws 2, 1431 AS, (Z21-029627), het bouwen van twee geschakelde schuren
Burgemeester Hoffscholteweg (kad. perc. C 7560), (Z21029356), het bouwen van 3 bedrijfsverzamelgebouwen
“Parkmeer”
Wilgenlaan 12, 1431 HT, (Z21-029040), het plaatsen van
een zorg-containerwoning die bestaat uit gekoppelde
zeecontainers

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning
is/zijn ingetrokken:
- Dorpsstraat 89, 1431 CB, (Z21-001730), het aanleggen van
een in- en uitrit en het realiseren van een terrasoverkapping. Verzonden: 14 april 2021
- Dorpsstraat 89, 1431 CB, (Z21-001735), het plaatsen van
een erfafscheiding met vier toegangspoorten. Verzonden:
14 april 2021
- Fonteinkruidhof 12, 1433 WD, (Z21-028115), het plaatsen
van een zeecontainer op een parkeerplaats naast de woning voor opslag van huisraad t/m 28 mei 2021. Verzonden: 12 april 2021
VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE
De beslistermijn is verlengd met zes weken. De beslissing op
de volgende aanvragen zijn met toepassing van artikel 3.9, Lid
2 van de wabo verlengd:
- Oosteinderweg 540 (kad.perc. B 10209), 1432 BS, (Z21008447), het vervangen/verplaatsen van de toegangsbrug
en het aanleggen van een toegangspad naar de nieuw te
plaatsen brug. Verzonden: 16 april 2021
- Hornweg 132, 1432 GP, (Z21-014294), het legaliseren van
een reeds geplaatste extra dakkapel. Verzonden: 15 april
2021
- Machineweg 175, 1432 ER, (Z21-004757), het maken van
een uitbouw aan de achterzijde van de woning. Verzonden: 13 april 2021
BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten
behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de
onderkant van deze advertentie:
- Baccarastraat 5, 1431 RN, (Z21-004749), het plaatsen van
een dakserre ter vervanging van huidig dakvenster. Verzonden: 16 april 2021
- Uiterweg 36, 1431 AN, (Z21-005699), het plaatsen van een
zwembad in de achtertuin. Verzonden: 15 april 2021
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN,
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie:
- Witteweg 32, 1431 GZ, (Z20-087097), het afwijken van het
bestemmingsplan t.b.v. het vestigen van een sportschool.
Verzonden: 16 april 2021
- Oosteinderweg 473A in Aalsmeer, 1432 BJ, (Z21-011453),
het plaatsen van een houten blokhut als ontvangstgebouw. Verzonden: 16 april 2021
- Oosteinderweg achter nr. 303 (kad.perc. G3686), (Z21008425), het bouwen van een zomerhuis. Verzonden: 16
april 2021
- Bachlaan (kad. perc. C 7392) , (Z21-013702), het aanleggen
van een parkeerstrook (Waterfront). Verzonden: 16 april
2021
- Geraniumstraat 47-116, (Z21-010981), het inrichten van
een bouwplaats op diverse plekken voor de flats en het
plaatsen van steigers/hoogwerker t.b.v. onderhoudswerkzaamheden van 15 maart t/m 25 juni 2021. Verzonden: 16
april 2021
- Lisdoddestraat 58, 1433 WH, (Z21-010914), het plaatsen
van een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 16 april 2021
- Gloxiniastraat 24, 1431 VG, (Z21-021168), het maken van
een uitbouw aan de voorzijde van de woning t.b.v. de keuken. Verzonden: 16 april 2021
- Oosteinderweg 519a (voorheen naast nr. 519), (Z20087800), het bouwen van een woning en het aanleggen
van een in- en uitrit. Verzonden: 15 april 2021
- Uiterweg 94, 1431 AR, (Z21-016530), het verbouwen van
de woning, het vervangen van de bestaande kozijnen en
het isoleren van de buitenschil. Verzonden: 15 april 2021
- Uiterweg 108 ws1, 1431 AR, (Z21-023170), het legaliseren
van een reeds verplaatste woonark (uit een andere gemeente) op ligplaatslocatie Uiterweg 108 ws1 en het wijzigen van de tenaamstelling. Verzonden: 15 april 2021
- Stommeerweg 72 (kad. perc. H 2610), (Z21-017440), het
verplaatsen van de woonark Stommeerweg 72 ws14 naar
de locatie H2610 en het wijzigen van de tenaamstelling
ligplaatsvergunning. Verzonden: 15 april 2021
- Stationsweg 3, 1431 EG, (Z21-013115), het vernieuwen van
een winkelpui. Verzonden: 15 april 2021
- Stommeerweg 72 ws14, 1431 EX, (Z21-017438), het verplaatsen van de woonark Stommeerweg 72 ws16 naar

-

de locatie Stommeerweg 72 ws14 en het wijzigen van de
tenaamstelling ligplaatsvergunning. Verzonden: 15 april
2021
Japanlaan 26 A t/m 26 D, (Z20-089798), het oprichten van
een warehouse met kantoorfuncties en het aanleggen van
2 in- en uitritten. Verzonden: 12 april 2021

KENNISGEVING ONTWERP BESCHIKKING,
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT,
OMGEVINGSVERGUNNING ***
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen/weigeren. Tegen het ontwerp van deze besluiten kunt
u een zienswijze indienen. Hoe u dat kunt doen leest u in het
groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Dorpsstraat 111, 1431 CC, (OD-9585402), het verlenen van
een omgevingsvergunning (aspect milieu) voor het veranderen van de inrichting. De verandering betreft het stralen
van metalen oppervlakken, gedurende een korte periode
na het gereedkomen van een aluminium scheepscasco. In
het ontwerpbesluit wordt de omgevingsvergunning toegekend. Toelichting: deze aanvraag wordt behandeld door
de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (zaaknummer: 9585402). 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.
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende
stukken liggen met ingang van 23 april 2021 gedurende
zes weken ter inzage bij de balie bouwen van het gemeentehuis.
EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.
Evenementenvergunning (aanvragen)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25
van de APV de volgende evenementenvergunning is aangevraagd:
- Beethovenlaan 120 (Z21-029771) Schoolvoetbaltoernooi
FC Aalsmeer van 7 t/m 11 juni 2021, ontvangen 8 april 2021
COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.
VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekendgemaakt in de Staatscourant. U kunt deze verkeersbesluiten raadplegen op www.overheid.nl via de link “Berichten over uw buurt”. Informatie over de
mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift en de
termijn waarbinnen dat mogelijk is vindt u in het verkeersbesluit. Hieronder vindt u een attendering van verkeersbesluiten
die recent in de Staatscourant zijn gepubliceerd.
- Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Rhijnlandsoord,
noordelijk deel.

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

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

22 april 2021

Officiële Mededelingen
ONTWERPVERKEERSBESLUIT HERINRICHTING
MACHINEWEG
Het college van Burgemeester en wethouders heeft op 19 april
2021 een ontwerpverkeersbesluit voor de herinrichting van de
Machineweg in het Gemeenteblad bekendgemaakt. U kunt de
bekendmaking en het bijbehorende ontwerpverkeersbesluit
met tekeningen raadplegen op www.overheid.nl via de link
“Berichten over uw buurt”. In het ontwerpverkeersbesluit vindt
u informatie over het indienen van een zienswijze en de termijn waarbinnen dat mogelijk is.

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

t/m 30-04-21
Ontwerp bestemmingsplan Uiterweg 223225 en ontwerpbesluit Hogere grenswaarde
met bij behorende stukken (Z21- 0019796)
Ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken m.bt. Mr. Jac. Takkade 21, 1432 CB, (OD9695233), (Stal Wennekers) ter inzage op loket.odnzkg.nl onder bekendmakingen. Heeft
u een vraag over deze procedure, dan kunt u
gebruik maken van het contactformulier op
loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u
opgenomen.

t/m 06-05-21

t/m 20-05-21

Verzoek tot ontheffing met daarop betrekking hebbende stukken in het kader van
het aanleggen van een persleiding op 1 en 6
april 2021, op het perceel Burg. Kasteleinweg
- 2e Mensinglaan, terrein tussen Baanvak en
Spoorlaan en Parkeerterrein A. Godinweg
Het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan, het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen alsmede het besluit tot
vaststelling van hogere grenswaarden Wet
geluidhinder
Vastgestelde wijzigingsplan ‘Schinkelpol-

t/m 20-05-21

t/m 4-06-21

der – Oosteinderweg naast 519’ en een besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder
(Z20-069090) met de bijbehorende stukken
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan
‘oosteinderweg 2020’ (z-2017/052407) met
bijbehorende verbeelding, planregels en
toelichting
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de
bijbehorende stukken m.b.t. Dorpsstraat
111, 1431 CC, (OD-9585402), het verlenen
van een omgevingsvergunning (aspect milieu) voor het veranderen van de inrichting.
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Jasper over Aalsmeer aardgasvrij:
“We gaan stapsgewijs te werk”
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 Warmtevisie geeft bewoners,
huis- en gebouweigenaren een
eerste beeld van de stappen en het
tijdpad richting aardgasvrij wonen.
Ook wordt beschreven welke
toekomstige warmtevoorziening(en)
kansrijk zijn per buurt of wijk. Daar
komt heel wat bij kijken. In deze vierdelige serie over ‘Aalsmeer aardgasvrij’ worden mensen die bij de
ontwikkeling van de Warmtevisie
betrokken zijn geïnterviewd. Er zijn
inmiddels drie interviews geweest:
met wethouder Wilma Alink, met de
klankbordgroepleden Jaap Overbeek
en Wim van de Merbel en met Bea
van Doorn, Huurdersvereniging Aalsmeer Kudelstaart (HAK) en Jeroen
Ohlenbusch, woningcorporatie Eigen
Haard. In dit laatste interview van de
serie komen Emma Koster en Jasper
Schilling van onderzoeks- en adviesbureau CE Delft aan het woord.
Wat doet CE Delft precies voor
gemeente Aalsmeer?
Emma: “We helpen de gemeente om
een warmtevisie te schrijven. Daarbij
onderzoeken en analyseren we voor
Aalsmeer hoe woningen en andere
gebouwen aardgasvrij kunnen
worden. We kijken wat de best
passende warmtetechniek is per
buurt of gebied.”
Over welke warmtetechnieken heb je
het, als je niet meer met aardgas wil
verwarmen?
Emma: “Het gaat grofweg om twee
technieken; ten eerste om warmtenetten. Daarbij is er een grote warmtebron en een warmtenet dat de
warmte van de bron naar een groot
aantal woningen brengt. Ten tweede
gaat het om individuele technieken,
zoals een elektrische warmtepomp.
Elke bewoner kan dan zelf beslissen
welke individuele techniek hij wil
aanschaffen en wanneer. Verder is er
nog hernieuwbaar gas, zoals gas uit
mest en biomassa of ook waterstof.
Maar zoals het er nu uitziet, zal dat
allemaal nog jarenlang heel schaars
zijn. Daarmee is het een dure oplossing, die in de komende jaren niet
kan concurreren met de andere twee
technieken.”

Je hebt het over warmtebronnen. Zijn
die er in Aalsmeer?
Jasper: “Ja, Aalsmeer ligt bij Schiphol
waar veel datacenters zijn. Die
produceren heel veel restwarmte die
te gebruiken is. In Aalsmeer is er al
een ‘warmtenet’, Energy Hub Aalsmeer, dat warmte en koude uitwisselt met een datacenter, IKC Triade,
zwembad de Waterlelie en Fertiplant.
Deze gebouwen zijn al aardgasvrij.
Verder kijkt Aalsmeer ook naar
andere datacenters in de Haarlemmermeer, net over de Ringvaart, als
mogelijke warmtebron. Uniek voor
Aalsmeer zijn verder de Westeinderplassen waar warmte uit te halen is
én natuurlijk alle kassen binnen de
gemeente. Ook de tuinders bekijken
hoe zij van het aardgas af kunnen.
Geothermie, warmte uit de diepe
bodem, kan daarbij als bron dienen.”
Hoe weet je welke techniek in welke
buurt de voorkeur heeft?
Emma: “We kijken allereerst naar alle
kosten die een techniek met zich
meebrengt als die in een bepaalde
buurt zou worden gebruikt. Maar we
kijken ook naar bijvoorbeeld duurzaamheid en betrouwbaarheid. Als
een techniek er voor een buurt
uitspringt omdat de kosten heel laag
zijn in vergelijking met andere technieken, is dat natuurlijk een belangrijke pré.”
Je moet als gemeente ergens beginnen
met een buurt. Hoe helpen jullie de
gemeente om een keuze te maken?
Emma: “We hebben inmiddels een
beeld van welke technieken in welke
buurten de voorkeur hebben. Het
selecteren van een ‘startbuurt’ is een
proces waaraan de gemeente werkt.
Dat gebeurt in nauw overleg met de
klankbordgroep van bewoners,
woningcorporatie Eigen Haard en de
beheerders van de gas- en elektriciteitsnetten. Daarbij spelen allerlei
punten een rol. Kosten zijn altijd heel
belangrijk, maar ook bijvoorbeeld
het bouwjaar van de woningen. Maar
ook duurzaamheid, zoals CO2 besparing, en uitvoerbaarheid kunnen
belangrijk zijn. Wij helpen door te
laten zien wat de uitkomst is als je
bepaalde punten belangrijk vindt. En
we kijken ook naar buurten waar we
samen met bewoners kunnen starten
met isoleren van woningen. Zo

bereiden we die buurten alvast voor
op aardgasvrij wonen.”
In de warmtevisie staat dus straks wat
de beste warmtetechniek voor een
buurt is én waar de gemeente als
eerste wil beginnen. Ligt het daarmee
vast?
Jasper: “Nee, zeker niet. De rijksoverheid heeft alle gemeenten opgedragen zo’n visie te maken. Een visie
geeft alleen een goed onderbouwde
richting aan. Er worden nog geen
definitieve keuzen gemaakt. Dat
gebeurt pas later, per buurt. We
staan nog aan het begin van de energietransitie, we zullen in de loop van
de tijd nog veel leren. Daarom is de
warmtevisie niet in beton gegoten.
Er kan in de komende jaren veel
veranderen aan technieken en ook
aan wetgeving. De visie zal daarom
elke vier tot vijf jaar worden herzien
en aangepast aan nieuwe inzichten.
Want één ding is duidelijk: We gaan
in heel Nederland en dus ook in Aalsmeer stapsgewijs te werk. Het hoeft
niet allemaal tegelijk af.”
Hoe gaan jullie verder?
Jasper: “We maken de conceptwarmtevisie af. Die conceptvisie ligt
rond de zomer ter inzage. Iedereen in
Aalsmeer kan er dan op reageren. Op
basis daarvan passen wij in overleg
met de gemeente de visie aan. Dan
hebben wij ons werk erop zitten en
komt de visie in het najaar in de
gemeenteraad. Maar tot die tijd
hebben we dus nog wat werk te
doen. Een van de belangrijke
momenten voor ons zijn de dorpsgesprekken, waarin we meer vertellen
over onze werkzaamheden en waarin
we de vragen en zorgen horen van
bewoners. Die input nemen we
graag mee in de warmtevisie.”
Dorpsgesprekken
De Gemeente Aalsmeer organiseert
drie dorpsgesprekken over ‘Aalsmeer
aardgasvrij’. Één ervan heeft afgelopen dinsdag 20 april
plaatsgevonden.
Vanavond, donderdag 22 april, is er
een digitaal dorpsgesprek voor Oosteinde en donderdag 29 april voor
Aalsmeer dorp. De bijeenkomsten
zijn van 19.30 tot 21.00 uur Op beide
avonden bent u nog van harte
welkom! Meepraten? Opgeven kan
via energietransitie@aalsmeer.nl.

Weer aangepaste Koningsdag en
4 mei herdenking door corona
Aalsmeer - Het is niet anders. De coronapandemie is nog niet voorbij en de
maatregelen gelden ook tijdens Koningsdag op 27 april en Dodenherdenking op 4 mei. Net als vorig jaar rond deze tijd, is het advies om zoveel
mogelijk thuis te blijven. Het perspectief richting september waarin jaarlijks de Aalsmeerse festiviteiten plaatsvinden, is gelukkig gunstig. Daarom
nog even volhouden. Een (na)zomer met versoepeling van de coronamaatregelen en ruimte voor feestelijkheden is in zicht.
Koningsdag
Op dinsdag 27 april mogen er geen vrijmarkten, optredens, evenementen
of samenkomsten worden georganiseerd, ook niet voor kinderen. Helaas
dus geen gezellige Koningsdag in Aalsmeer zoals gewend. Ook spontane
buurt- of straatborrels zijn niet toegestaan. Organiseer ook niets vanuit uw
raam, tuin of balkon waar mogelijk publiek op afkomt. Voorkom dat voorbijgangers of buren zich voor uw huis op de stoep of op straat gaan verzamelen en te dicht bij elkaar gaan staan. En ook met Koningsdag geldt: u
mag thuis maximaal 1 persoon ontvangen. Houd ook dan 1,5 meter
afstand tot elkaar. Gebruik voor de rest uw fantasie om er toch een leuke
dag van te maken. En wilt u het bezoek van het koningspaar aan Eindhoven bekijken dan kan dat via de NOS en via Koningsdageindhoven.nl
Dodenherdenking
Ook Dodenherdenking op 4 mei heeft een aangepast programma. Er zijn
geen bĳeenkomsten bĳ de oorlogsmonumenten. Via Radio Aalsmeer
wordt er live aandacht besteed aan de kranslegging op het Raadhuisplein. De Nationale Dodenherdenking vindt plaats op de Dam in
Amsterdam en is via televisie te volgen. Om 20.00 uur wordt twee
minuten stil gehouden.

Leimuiderbrug aangesloten op
bediencentrale Heerhugowaard
Regio - De provincie Noord-Holland
heeft in de winter van 2020/2021
nog eens vijf bruggen aangesloten
op de bediencentrale in Heerhugowaard. De Leimuiderbrug in Haarlemmermeer was de laatste in de rij
van deze vijf. Deze brug op de oostelijke ringvaartroute wordt met
ingang van 8 april weer volgens de
geldende bedientijden bediend.
De provincie Noord-Holland wil de
brugbediening voor haar bruggen en
sluizen centraliseren op een punt in
Heerhugowaard. Vanuit dit punt
kunnen bedienaren bruggen en
sluizen in Noord-Holland op afstand
bedienen. Tussen november 2020 en
april 2021 zijn maar liefst vijf
bruggen op de bediencentrale
aangesloten. Het gaat hier om de
Elsbroekerbrug (N207) nabij
Hillegom, de voet- en fietsbrug
Schalkwijkerbrug over de Ringvaart
bij Cruquius, de Bosrandbrug bij de
Haarlemmermeerpolder, de Schipholdraaibrug bij Schiphol Oost en de
Leimuiderbrug bij Leimuiden. Met

deze vijf bruggen zijn er nu twaalf
bruggen op de bediencentrale in
Heerhugowaard aangesloten. Voor
de aansluiting van de overige twintig
bruggen en sluizen wordt een
nieuwe aanbesteding gedaan.
Veilige bediening
De bediencentrale in Heerhugowaard zorgt voor een veilige bediening op afstand van bruggen en in
de toekomst ook sluizen. Door de
bediening van de bruggen vanuit
één punt te organiseren, is het openstellen van bruggen beter op elkaar
afgestemd voor zowel de scheepvaart als het wegverkeer. Hiermee
stimuleert de provincie NoordHolland het vervoer over water.
Veiligheid staat centraal bij de bediening. Alle bruggen voldoen aan
strikte veiligheidseisen en de bedienaren volgen een uitgebreide opleiding. Daarnaast is de moderne bediencentrale zo ingericht dat de bedienaar zijn werkzaamheden in
veiligheid kan uitvoeren.
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Vrolijk het weekend in met ‘Sem
op Zaterdag’ bij Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Na twee weken
gedwongen corona-afwezigheid is
Sem weer terug om de zaterdagmorgen mee te beginnen. Om 10.00
uur begint het programma ‘Sem op
Zaterdag’ met een muzikale samenvatting uit eigen ervaring en observatie vanuit isolatie op de gebeurtenissen in Aalsmeer en zeer wijde
omgeving. En uiteraard wel met
keuzes om vrolijk het weekend mee
in te gaan.
‘Op kantoor’ vanuit je eigen huis
Lennart Bader en Esther Gons interviewen maandag 26 april om 18.00
uur in hun programma ‘Blikopener
Radio’ Mike Verbruggen. Hij is de
bedenker van het videokantoor. Ben
je benieuwd hoe je thuis kan werken,
maar waarbij het toch net is alsof je
op kantoor bent, inclusief een praatje
bij de koffieautomaat? Dan mag je
deze uitzending niet missen. Ook zal
Esther weer vertellen wat haar is
opgevallen de afgelopen weken op
het gebied van innovaties in de
breedste zin van het woord. En
columniste Samira sluit de uitzending af.
Saskia Driezen op herhaling
De coronamaatregelen zitten nog
altijd een live uitzending in de weg,
waardoor de programmamakers van
de Aalsmeerse talkshow ‘Door de

Mangel’ nog steeds uitzendingen
moeten herhalen. Komende
maandag 26 april zal de 221e aflevering, die eerder is uitgezonden op 3
september 2018, te beluisteren zijn.
In die uitzending was Saskia Driezen
te gast. Zij is psychosociaal therapeut. Tevens heeft Saskia de opleiding uitvaartbegeleider gedaan.
Driezen werd door Joke van Klink
gevraagd naar de studio te komen.
“Ik heb haar leren kennen in de Raad
van Toezicht van het zorgcentrum
Aelsmeer. Zij houdt zich onder
andere bezig met uitvaartbegeleiding. Dat vind ik buitengewoon
boeiend. Ook begeleidde zij de zoektocht naar een nieuwe directeur voor
het zorgcentrum op een voortreffelijke wijze”. Joke wil graag van Saskia
weten wanneer mensen vragen om
rouwbegeleiding. Het antwoord op
deze vraag is maandag vanaf 19.00
uur te horen in ‘Door de Mangel’.
Britse componisten
‘Intermezzo’ besteedt maandagavond 26 april tussen 21.00 en 23.00
uur aandacht aan Britse componisten
en orkesten waarvan the Academy of
St. Martin in the Fields orkest onder
leiding van dirigent en violist Neville
Marriner het meest in het oog
springt. En de invloed van de continentale componisten op de Britse
werken waarvan George Friedrich

AGENDA
DONDERDAG 22 APRIL:

* Instuif in Kudelstaart voor leerlingen groepen 3 t/m 8 door
Team Sportservice op schoolplein De Rietpluim van 16 tot
16.45u.
22 EN 29 APRIL:
Esther Gons en Lennart Bader van
‘Blikopener Radio’

Handel een van de belangrijke inspirators is gebleken. ‘Intermezzo’ wil
klassieke muziek meer onder de
aandacht brengen van het Aalsmeerse publiek. Wekelijks zoeken
programmamakers Sem van Hest en
Cor Knol om de beurt de mooiste
muziekstukken uit voor liefhebbers
van klassieke muziek.
Radio en televisie!
Radio Aalsmeer is te beluisteren via
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de
kabel, digitaal radiokanaal 868
(Caiway) en via de website www.
radioaalsmeer.nl. En op televisie
brengt de lokale omroep een leuke
mix van lokaal nieuws, een uitgebreide agenda, het weerbericht, live
beelden vanaf de poel en onder
andere (nostalgische) foto’s. Te
bekijken via kanaal 12 van Caiway,
kanaal 1389 van KPN/XS4ALL/Telfort
of radioaalsmeer.nl/tv.

Aalsmeer - Regelmatig loop ik door
de Seringenstraat en dan overkomt
het mij nogal eens dat ik moet
denken aan Coq Scheltens.
Verbonden door de kunst spraken
wij elkaar regelmatig. Ik had bewondering voor haar levenslust en haar
kijk op het leven. Met de Seringenstraat had zij een soort haat liefde
verhouding. In oude staat werd de
straat door haar gekoesterd, zij
bedacht ludieke acties die haar naam
en faam eer aandeden. Totdat de
nieuwbouw begon, vanaf dat
moment was het over met de liefde.
Zij reageerde regelmatig op een
wijze die haar niet vreemd was, want
Coq was er één die regelmatig op de
barricade stond en zich deed gelden.
Haar lichamelijke situatie leek haar
niet te deren. In haar scootmobiel
was zij de koningin van het centrum!
Vanaf de bouw had zij geen goed
woord over voor de inrichting.
Het verschil van sfeer die de nieuwe
huizen uitstraalden en de plaats

innamen van de huisjes, zo goed
passend van wat ooit een grindstraatje, het was voor haar een niet te
overbruggen situatie. De kleur
gevels: “Vreselijk!” Wat had zij daar
toch een steeds terugkomend
commentaar op. In haar ogen hoorde
de Seringenstraat in vernieuwde
staat niet in het centrum van haar
Aalsmeer. Zelf dacht ik, als echte
polderaar: ‘Coq laten wij nog even
afwachten, wie weet valt het allemaal
wel mee.’ Inmiddels is Coq alweer
jaren geleden overleden en ik ben er
van overtuigd dat nog heel veel voornamelijke de oudere bewoners
- haar in ere houden, tenslotte liet zij
een aardige erfenis achter met haar
tekeningen, boeken en vele
herinneringen.
Coq had niet altijd gelijk, maar ik ga
wel steeds beter begrijpen wat zij
bedoelde toen zij haar misnoegen
uitte over de Seringenstraat. Zij had
in zoverre gelijk dat het niet echt een
vrolijke straat is geworden, ondanks
alle moeite die er gedaan wordt door
deze op te fleuren met bloembakken

Sprankel online evenement met
Eus, Meliza en Alyssa
Amstelland – Het Amstelveens
Boekenfeest en de Bibliotheek
Amstelland organiseren dit jaar maar
liefst drie evenementen onder de
naam Sprankel. Schuif virtueel aan
tafel bij Eus tijdens het eerste sprankelende online evenement. Sprankel
gaat woensdag 12 mei aan tafel met
Eus. Dit evenement staat in het teken
van schrijver en tv-persoonlijheid
Özcan Akyol (Eus). Eus schreef de lite-

raire romans Eus en Turis en is daarnaast bekend van zijn columns in
onder andere het Algemeen Dagblad,
Brabants Dagblad en De Stem. De
sprankelende avond wordt aangevuld met creatieve intermezzo’s.
Woordkunstenaar Meliza de Vries en
zangeres Alyssa van Ommeren
(bekend van The Voice of Holland
2021) treden op.
Gertrude Hoogendoorn van de

DONDERDAG 29 APRIL:

* Online familiecollege over ruimtevaart van 16-17u. voor
kinderen vanaf 7jr. Aanmelden
via bibliotheek Amstelland.

DINSDAG 11 MEI:

* Digitale vergadering commissie
Ruimte en Economie vanaf 20u.
Te volgen via livestream.
WOENSDAG 12 MEI:

* Digitale vergadering commissie
Maatschappij en Bestuur vanaf
20u. Te volgen via livestream
(www.aalsmeer.nl)

STAGE
MUSIC SHOP
Winkel
is open!
Bel voor een
afspraak:
06-10035173

Dé vioolspecialist

Nieuwe
westerns,
ukelele’s
en (kinder)gitaren

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

DORPSDICHTER JAN DAALMAN

Boekenkastje in Seringenstraat,
een vrolijke aanwinst
Door Janna van Zon

* Dorpsgesprekken over Aalsmeer
aardgasvrij van 19.30 tot 21u.
Aanmelden: energietransitie@
aalsmeer.nl

VRIJDAG 30 APRIL:

* Sportinstuif voor jeugd 6-12jr.
op terrein zwembad De Waterlelie van 10 tot 12u. Ook op 5 en
7 mei. Aanmelden verplicht via
www.sportinaalsmeer.nl

Eeuwige bollenvelden

waarin begonia’s, bloemende
narcissen, krokussen, blauwe druifjes
en planten rond de bomen bloeien.
Op de één of andere wijze blijft het
een rommelige straat, het is net alsof
de wind al het vuil van de omgeving
naar de Seringenstraat stuwt. Maar
van de week kwam ik aan de gevel
aan de evenkant een boekenkastje
tegen. Voor mij een vrolijke ontdekking en ik dacht op dat moment
meteen aan Coq. Dit zou zij geweldig
gevonden hebben. De boekenkastjes
is een leuk initiatief, ook te zien in
andere wijken in Aalsmeer. Het
maakt de Seringenstraat in ieder
geval een beetje levendiger, zoals
Coq dat zo graag gezien had.

Bibliotheek Amstelland en Jacobine
van den Hoek van het Amstelveens
Boekenfeest gaan live vanuit de
Bibliotheek Amstelland met Eus in
gesprek. Misstanden en cultuurverschillen worden vaak via verhalen
naar buiten gebracht, maar ook beeld
is een vorm van kennisoverdracht.
Vragen als ‘hoe belangrijk is de rol
van schrijvers daarin?’ zullen de revue
passeren. Verder zal het nieuwste
boek van Adriaan van Dis, KliFi,
besproken worden. In hoeverre zijn
de gebeurtenissen in KliFi, dit staat
voor klimaatfictie, op werkelijkheid

De lente is volledig op stoom,
van alles bot er uit en schiet in bloei.
De kale silhouetten van takken worden groen
In licht dat elke dag langer en later is.
Een paarse deken van hondsdraf
bedekt de zwarte akkers.
Lentekriebels kruipen waar ze niet kunnen.
Alles nieuw en ook weer niet.
Het water is zoals het altijd is,
eenden drijven bij het riet
tussen wat geknotte elzen en wilgen.
Alles heeft een eigen plaats, een eigen moment.
Zo is het eerste ganzenjong al opgevreten door de buizerd,
jaagt een roerloze snoek op kleine eendjes
en vangt een fuut te grote vis voor haar jongen.
Er wordt op volle kracht gebroed, gebaard en gejaagd.
Vogels vliegen af en aan
met takken, bladeren, veren,
met van zadels geplukt schapenwol
en resten van mondkapjes.
Het is nestelen barstenvol voorjaarsdrift.
Alleen die verrekte koekoek
is nog niet te horen op de poel.
Zodra je die hoort weet je,
er is een heel gezin vermoord.
Maar acht, het is lente. Het is natuur.
De eeuwige bollenvelden zijn nooit ver weg.

gebaseerd? Gertrude en Jacobine
nodigen iedereen uit vooraf vragen
te sturen zodat ze die mee kunnen
nemen in het tafelgesprek. Ook is er
mogelijkheid om gedurende het
gesprek (online) te reageren.
Aanmelden
Dit gratis evenement, georganiseerd
door de Bibliotheek Amstelland en
het Amstelveens Boekenfeest vindt
vooralsnog volledig online plaats.
Iedereen kan zich aanmelden via de
website van de Bibliotheek Amstelland en ontvangt de link voor

woensdag 12 mei 19.30 uur. Het
programma zal een uur duren.
Vragen kunnen vooraf gemaild
worden naar programmering@
debibliotheekamstelland.nl.
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DE SCHIJNWERPER OP...

Ruud Keizer: “Iedere dag is een
feestje in onze branche”
Door Truus Oudendijk
Aalsmeer - Vanaf dat hij kon lopen is Ruud Keizer met
muziek bezig, dat is echt zijn passie. Als veertienjarige
stroomde hij al in bij radio Tulipa in Ziekenhuis Amstelveen. Inmiddels is hij 18 jaar eigenaar van PAR-AV en
vader van een groot gezin.

Kassenbouwer aan het werk.

Bosman Van Zaal 100 jaar
kassenbouwer
Aalsmeer – In 1921 bouwt Jur
Bosman, aannemer uit Aalsmeer, de
eerste houten kas voor sierteeltproducten. Dit was het begin van de
toonaangevende positie die Bosman
Van Zaal nu heeft ingenomen in de
internationale tuinbouwsector.
Omdat is gebleken dat er over de
laatste 100 jaar weinig bewaard is
gebleven uit het rijke kassenbouwverleden van Bosman Van Zaal, roept
het bedrijf de hulp in van de Nederlandse tuinbouwsector. Iedereen die
ook maar iets in zijn bezit heeft dat
betrekking heeft op het kassenbouwverleden van Bosman Van Zaal,
zoals foto’s, premiums, onderdelen,
correspondentie en wat ook niet
meer, kan contact opnemen met
Maxime van der Laarse via 100jaarkassen@bosmanvanzaal.com of
0297–344344. Zij stelt het bijzonder
op prijs. Indien er voldoende materiaal beschikbaar komt, dan wordt
overwogen later in het jaar een digitale expositie te organiseren.

Bosman is een van de oudste kassenbouwers van Nederland en is door de
jaren heen uitgegroeid tot een toonaangevend kassenbouwbedrijf met
bijna 300 medewerkers in dienst en
een moderne fabriek in Aalsmeer
voor de productie van Venlokassen,
breedkappers en foliekassen.
Bosman is een familiebedrijf dat
enkele jaren geleden is samengevoegd met Totaal Techniek Frans Van
Zaal, een bedrijf dat zich al decennialang specialiseert in logistieke
systemen voor de tuinbouw. Van
daaruit is de naam Bosman Van Zaal
ontstaan. De kassen van Bosman Van
Zaal zijn gebaseerd op de nieuwste
ontwikkelingen en de laatste
inzichten in het duurzaam en efficiënt telen van voedingsmiddelen en
sierteeltproducten. Indien gewenst,
kunnen de kassen ook worden uitgevoerd met logistieke teeltsystemen
en andere kasinstallaties. Voor meer
informatie over Bosman Van Zaal, ga
naar www.bosmanvanzaal.com.

16-Jarige Mandy Spaargaren zet
Kudelstaart culinair op de kaart

Kudelstaart - Afgelopen dinsdag
moest Mandy Spaargaren (16 jaar) uit
Kudelstaart auditie koken voor
niemand minder dan 3 sterren chef
Jonnie Boer van restaurant de Librije
uit Zwolle en tevens selectielid van
de Cas Spijkers academie. Mandy zit
momenteel op de lekkerste
vakschool van Nederland, Hubertus
en Berkhoff in Amsterdam, in haar
examen jaar. Mandy won al de
vakwedstrijd op school in haar
examenjaar. Daarna zou ze doorstromen naar de vakwedstrijden van
beste junior kok van Noord Holland
en wellicht later de nationale

wedstrijd van Nederland. Maar door
corona is dit allemaal op losse
schroeven komen te staan. Dat
Mandy een talentvolle kok is, was al
vanaf jongs af aan duidelijk. Zo
haalde ze de televisie rondes van de
Cupcake Cup waar ze ver kwam.
Maar nu wil ze naar de Cas Spijkers
academie in Breda wat eigenlijk
alleen is weggelegd voor koks die al
werkervaring hebben in sterrenrestaurants. Om daar te komen op deze
jonge leeftijd was een uitdaging. Zo
was er een Blackbox opdracht. Deze
opdracht, die Mandy dus niet vantevoren wist, was het garen van een
piepkuiken op het karkas met een
bereiding van asperges en diverse
garnituren. Uiteindelijk moest Mandy
haar gerechtjes presenteren voor
topchef Jonnie Boer die onder de
indruk was, onder andere van de
cuisson (garing) van het hoofdgerecht. Het dessert werd een zwaantje
gemaakt van soezenbeslag, chocolademousse en crème suisse. Een
bijzonder zwaanzinnig dessert,
omdat ooit Nederlands bekendste
kok Cas Spijkers Nederland culinair
op de kaart zette met zijn restaurant
‘De Swaen’. Jonnie Boer was gecharmeerd van het talent van Mandy,
temeer omdat ze de jongste student
is van Nederland die ooit is toegelaten op de Cas Spijkers academie.
Mandy’s droom is om ooit zelf een
sterrenrestaurant te hebben en wie
weet in Aalsmeer of Kudelstaart.

Leg eens uit wat je vak inhoudt.
“We doen bij PAR-AV alles op het gebied van licht,
geluid, video en livestreaming, zowel voor tijdelijke als
vaste installatie. Hoofdzakelijk bedienen we de zakelijke
markt. We zijn een dienstverlenend bedrijf, altijd in het
belang van de klant, met als belangrijkste vraag: Wat
kunnen we voor jullie betekenen? Waar hebben jullie
behoefte aan? Als de klant al materiaal en alleen wat
uitbreiding nodig heeft voor een bepaald evenement,
dan vullen we dat aan.”
Je hebt het gelegenheidskoor van Margriet Zethof
ook geholpen?
“Margriet en ik kennen elkaar al langer. Zij zingt bij Da
Capo en wij werken veel met koren in de regio, die
optreden in onder andere kerken en verenigingsgebouwen. Als zij een concert willen geven hebben wij
alle faciliteiten om dat technisch te ondersteunen. Wij
streven altijd naar een hoog niveau en dat is voor een
zanger fijn, want die wil graag dat zijn of haar optreden
zo goed mogelijk ten gehore wordt gebracht. Margriet
hebben we zo ook geholpen. Mei vorig jaar zijn we, met
een klein gedeelte van haar koor, een aantal adressen
langsgegaan waar zij zongen en wij geluidsversterking
hebben geboden vanuit de bus. Dat is heel goed
ontvangen door de mensen in een tijd waarin zo weinig
mocht.”
Je bent ook een Kudelstaarter. Wat vind je
van dat dorp?
“Kudelstaart is een heerlijk compromis tussen het
stadse en het polderlandschap. Ik kom zelf uit de
polder, mijn vrouw uit Mijdrecht. Ik wilde nooit in een
stad wonen, maar ook niet in een gehucht. Mijn vrouw
en ik hebben voor Kudelstaart gekozen toen we op
zoek waren naar een huis. We hebben hier ons gezin
gevestigd. Kudelstaart is lekker dorps, ik vind alleen dat
de lokale voorzieningen wel een tandje omhoog
mogen, het broodnodige is er, maar het winkelcentrum
stelt eigenlijk weinig voor.”
Wat zou je anders willen?
“Ik had verwacht dat ze bij de bouw van Mijnsheerlijckheid de ondergedeeltes vrij zouden houden voor
winkelruimtes. Zoals op de Rembrandtweg in Amstelveen: beneden winkels en daarboven appartementen.
Dan heb je veel meer mogelijkheden om een breder
pakket aan te bieden.”

Margriet vertelde dat jullie gezin binnenkort
wordt uitgebreid met nog een kindje?
“Ja, de vijfde is op komst en dat hoor je vandaag de dag
niet zo vaak meer, we vinden het fantastisch. De andere
kinderen zijn tussen de 12 en 4,5 jaar; een meisje en
drie jongens, de vijfde wordt ook weer een jongetje. Hij
heeft iets langer op zich laten wachten en is echt een
cadeautje.”
Ik begrijp dat jullie ouders bij jullie inwonen?
“Mijn schoonouders wonen naast ons. We hebben aan
onze woning een aanbouw laten plaatsen, waardoor er
voor mijn schoonouders een zelfstandig appartement
gecreëerd kon worden. Zo dichtbij wonen is heel
handig met oppassen en heel gezellig. Oma kookt
graag en doet dat nu regelmatig voor iedereen, dit
overleggen we met elkaar en of we samen eten.”
Is er ook een papadag?
“Normaal gesproken was dat op woensdag, maar in
maart vorig jaar zaten we allemaal thuis, vanwege de
lockdown en is er een beetje de klad in gekomen. Mijn
vrouw zit in het onderwijs en geeft les in Kudelstaart.
Mijn werkdagen beginnen om een uur of negen en ik
kan in de regel de kinderen naar school brengen.
Omdat ik veel in de avonduren werk heb ik ook de
mogelijkheid om de kinderen weer op te halen en
overal naar toe te brengen. Een echte papadag heb ik
nu niet, maar ik kan wel vaak met ze samen zijn.”
Wat maakt je werk bijzonder?
“Geen dag is hetzelfde en als je in onze branche bezig
bent zit je altijd in het gezellige wereldje. Zo is iedere
dag een feestje.”
Hoe bedoel je dat?
“Als iemand of een bedrijf een evenement heeft leveren
en bedienen wij de apparatuur. Als je aan het eind een
mooi resultaat hebt met een tevreden klant, is het een
enorm dankbaar beroep. We leveren altijd maatwerk en
daardoor is geen opdracht hetzelfde. Het is een uitdagend en creatief vak waar je altijd bij na moet blijven
denken.”
Hoe zie je de toekomst?
“Ik merk dat het werk meer verschuift naar online.
Mede door corona is dit in een stroomversnelling
gekomen. In de zakelijke markt gebeurt nu bijna alles
online. Studiowerk, video opnames en livestream
worden meer en uitgebreider aangevraagd. Het wordt
veel meer visueel uitgebreid waar we voorheen voornamelijk in audio en licht hebben voorzien.”
Op wie wil jij de schijnwerper richten?
“Michael van der Hoort, hij is eigenaar van restaurant
Zaai. Ik ben benieuwd hoe het hem vergaat.”
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Donna wil de autotechniek in en gaat
op werkbezoek bij autobedrijven.
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Anique kiest voor bezoek aan
sportbedrijven.

Donna kiest voor werkbezoek bij
autobedrijven tijdens Digimatch
Aalsmeer/Uithoorn - Op werkbezoek bij een kok, advocaat of een
onderwijsassistent? Het kan allemaal
met VMBO On Stage. Meer dan 800
vmbo-leerlingen van Wellant Westplas Mavo, Panta Rhei, het VeenLanden College en Vakcollege
Thamen doen hieraan mee.
Zo ook Donna, leerling van het
Vakcollege Thamen. Voor haar was
de keuze gemakkelijk: “Ik wil de
autotechniek in”, zegt zij. “Ik heb mij
daarom ingeschreven voor werkbezoeken bij Brabebo en bij Autobedrijf Berkelaar.” Haar enthousiasme
voor de techniek werd al met de
spreekwoordelijke paplepel ingegoten. “Mijn vader heeft een autobedrijf met de familie”, vertelt zij. “Dat
betekent dat hij mij al vanaf jongs af
aan meegenomen heeft in de techniek. Daar heb ik altijd interesse in
gehad. Dat maakt dat ik ook

gekozen heb voor het Vakcollege
Thamen.”
Dat meiden zó overtuigd zijn voor
een baan in de techniek, hoor je
minder vaak. “Natuurlijk vind ik het
jammer dat niet meer meiden voor
een technische opleiding kiezen”,
zegt Donna. “Dat maakt dat meiden
zich ook veel meer moeten
bewijzen; we moeten laten zien dat
we het echt wel kunnen. Al zal dit
voor mij nooit iets zijn waardoor ik
me laat tegenhouden. Ook mijn
vader motiveert me enorm mijn
eigen keuzes te maken. Ik vind dit
gewoon heel erg leuk.”
Nieuwsgierig
Brabebo, een van de plekken waar
Donna graag haar werkbezoek op 1
of 7 juni zou willen doen, richt zich
op de sloop van auto’s. “Het leek me
wel leuk om daarheen te gaan”,

Instroom 132 mensen met afstand
tot de arbeidsmarkt op Schiphol
Ruim een jaar na de start van de
samenwerking met de gemeente
Amsterdam zijn er het afgelopen jaar,
ondanks de coronacrisis, 132 mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt
aan het werk gegaan op Schiphol.
Door samen te werken met Werkgevers Servicepunt Groot-Amsterdam
(WSP) en Luchtvaart Community
Schiphol (LCS), waarbij ruim 45 werkgevers aangesloten zijn, werd dit
resultaat bereikt. Het gaat hierbij om
de instroom van mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt en het
creëren van banen in diverse branches, zoals de schoonmaak, retail,

horeca, beveiliging en logistiek. In
het afgelopen jaar zijn voornamelijk
mensen ingestroomd in de logistiek.
Op Schiphol zijn relatief veel banen
voor lager en middelbaar opgeleiden. “We zijn heel blij dat we met
deze samenwerking zo’n mooi resultaat hebben kunnen bereiken.
Gelukkig zijn er ondanks de moeilijke
tijd die de luchtvaart doormaakt ook
nog bedrijven, zoals in de logistiek,
die nog steeds mensen nodig
hebben. Onze ambitie om een inclusieve luchthaven te willen zijn is
onveranderd. We focussen ons hierbij
op de mogelijkheden die er wel zijn”,

vervolgt Donna. “Ik ben wel
benieuwd hoe een werkdag in dit
bedrijf eruitziet.” Datzelfde geldt
voor haar interesse in Autobedrijf
Berkelaar. “In dat bedrijf ben ik
nieuwsgierig naar het werken in de
garage”, stelt Donna. “Ze hebben er
ook een grote showroom, maar daar
wil ik echt niet komen!” Voor Donna
was het zelfs nog lastig kiezen
tussen alle technische beroepen die
werden gepresenteerd tijdens Digimatch; het digitale alternatief voor
het Beroepenfeest. “Ik zag ook het
beroep ‘chauffeur’ ertussen staan.
Ook dat beroep maakte mij nieuwsgierig: wat doet een chauffeur
precies in het dagelijks leven? En
waarom heeft hij of zij voor dit
beroep gekozen? Misschien dat ik
dit bedrijf nog wel vraag of ik op een
ander moment mag komen kijken.”
Serieus aan de slag
Waar de matches tussen leerlingen
en beroepsbeoefenaren normaliter
worden gemaakt op het Beroepenfeest, vond het maken van de
matches dit jaar digitaal plaats. “De
leerlingen zijn daar heel enthousiast
en serieus mee aan de slag gegaan”,
legt Manon van Scheppingen uit. Zij
is decaan op het Vakcollege Thamen.
“De meesten gingen gericht te werk
omdat ze weten wat ze willen. Eén
leerling vroeg mij of zij een beroep
mocht kiezen dat ze nog niet kent.
Juist dat willen we stimuleren; dit is
de kans om kennis te maken met
minder bekende beroepen. Wellicht
zal het je verrassen.” Meer lezen over
Veen en Amstelland On Stage? Kijk
dan op de website: www.veenenamstellandonstage.nl

aldus Francien David, directeur
Luchtvaart Community Schiphol.
WSP en LCS
Het WSP is een samenwerkingsverband van UWV, Pantar, AM match en
de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen,
Amsterdam, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, De Ronde Venen
en Uithoorn. Als partner van werkgevers ‘met een warm hart’ helpt WSP
werkzoekenden met een grotere
afstand tot de arbeidsmarkt aan een
baan. LCS is een netwerkorganisatie
met als partners Royal Schiphol
Group, het ROC van Amsterdam en
KLM. LCS verbindt bedrijfsleven,
onderwijs en overheid en richt zich
op het duurzaam versterken van de
arbeidsmarkt op Schiphol.

Met Zorg
Waarschijnlijk weet u al dat Dunweg
24 uur per dag, 7 dagen in de week beschikbaar is. Wat niet veel mensen zich
realiseren, is dat wij ook in de avond
en nacht naar nabestaanden komen
om de eerste zorg te verlenen aan de
overledene.
Ons Zorgteam komt altijd met twee personen, meestal een dame en een heer. Hier
hebben wij bewust voor gekozen, omdat
men dan kan kiezen of men liever met een
dame of met een heer communiceert.
De auto’s die wij gebruiken om de overledene mee over te brengen, zijn speciaal op
maat gemaakt. Alles is zo verbouwd, dat je
eenvoudig met een brancard de overledene
in de auto kunt leggen. Daarnaast zijn de
ramen afgedekt met donkere stof, voorzien
van verlichting, wat het geheel een chique
uitstraling geeft. Wanneer de zorgmedewerkers dan in het donker wegrijden, ziet dat

Inloopspreekuur
er heel bijzonder uit. Toch komt het weleens
voor dat een nabestaande de verlichting niet
prettig vindt. In dat geval kan het ook uit
gelaten worden.
Als nabestaanden met ons meelopen om hun
dierbare naar de auto te brengen, mogen zij
meehelpen. Als laatste mogen zij de achterklep van de auto sluiten. Daarmee sluiten zij
symbolisch een gedeelte van hun leven met
hun dierbare af.
Op dit moment worden twee nieuwe overbrengauto’s omgebouwd en voorzien van de
nieuwste apparatuur. Zo wordt de achterklep
voorzien van een elektrische sluiting, waardoor de klep zachtjes gesloten kan worden
in plaats van met een ferme klap (wat soms
als te confronterend ervaren wordt). Hiermee is Dunweg het eerste bedrijf dat een
dergelijke oplossing voor haar Ford voertuigen krijgt. Heel uniek. Zoals ook het afscheid
van uw dierbare dat is.

Elke eerste woensdag van
de maand heeft Dunweg Uitvaartzorg van 9.00 - 10.00
uur inloopspreekuur. Loop
gerust binnen voor informatie
over wat er komt kijken bij
het regelen van een uitvaart.
De
e
l
• 023 - 563 35 44
• Dunweg.nl

Alexander van der Pijl
Dunweg Uitvaartzorg

Nieuw boek: ‘De magie van
Studio Aalsmeer’
Aalsmeer – In de jaren tachtig bracht
het heel wat reuring in het rustige
Aalsmeer, een TV Studio in de voormalige veiling aan de Van Cleeffkade?
Dit kan toch niet, hier gaan heel veel
mensen komen, het gaat parkeeroverlast geven, etc. Initiatiefnemer
Joop van den Ende trok zich van deze
weerstand niets aan en zette door.
Studio’s Aalsmeer kwam er en hoe.
De opnames van vele shows en series
gaven Aalsmeer landelijke bekendheid. De negatieve reacties maakten
al snel plaats voor trots. Menig
inwoner heeft mooie herinneringen
aan deze bruisende tijd én de jaren
erna met de Crown Studio’s waar vele
artiesten optredens verzorgden. En
nu is er een boek uit: ‘De magie van
Studio Aalsmeer’, geschreven door
Bert van der Veer. “Was in Hilversum
tv-maken nog een spel, in Aalsmeer
ging het op de knikkers. Kijkcijfers
bepaalden het bestaansrecht. De
output van Studio Aalsmeer heeft
onder de meer dan bezielende
leiding van Joop van den Ende het
Nederlandse tv-landschap veranderd.
Het was het huis van sterren, het huis

waar shows miljoenen kijkers trok
met hoofdrollen voor Henny
Huisman, Ron Brandsteder, Jos Brink
en André van Duin. Aalsmeer was
waar de overwinningen werden
gevierd en het verlangen naar onafhankelijkheid begon te tieren.” Ook zo
benieuwd naar dit boek? Natuurlijk te
koop in Aalsmeer, voor 21,50 euro bij
het Boekhuis en de Bruna, beiden te
vinden in de Zijdstraat in het
Centrum.

BloomitUp viert 1-jarig bestaan!
Aalsmeer - Het was voor velen een
bewogen jaar, dat was voor
BloomitUp niet anders. Maar volgens
BloomitUp heb je dan twee keuzes;
bij de pakken neerzitten of sparren
over hoe het anders kan. Bij
BloomitUp hoefden ze niet lang na te
denken; “Laten wij de mensen in
deze tijden wat vreugde brengen!”
Deze aanpak werkt; BloomitUp
bestaat 1 jaar!
BloomitUp, gevestigd in het hart van
de sierteelt; Aalsmeer, levert hoogwaardige boeketten en droogbloemen aan zowel een breed scala
particulieren, als zakelijke klanten.
“Ons product is doordrenkt met
kwaliteit, doordat wij werken met
een vast team en geloven in het
product dat wij maken. BloomitUp
staat voor kwaliteit, continuïteit en
plezier.” Dagelijks produceert het
enthousiaste team aan ervaren bloemisten tientallen boeketten en
droogbloemen die door heel Nederland en België worden bezorgd.
“Onze collectie hebben wij met veel
zorg en plezier samengesteld.
Doordat het assortiment het hele jaar
door verandert, kunnen onze klanten
kiezen uit de mooiste seizoensgebonden bloemen. Zo wordt degene
die het boeket ontvangt extra in de
watten gelegd.” Aldus Harm
Koningen, woordvoerder van
BloomitUp
De operatie achter BloomitUp
bestaat offline al 25 jaar. Deze

operatie belevert vanuit een familiebedrijf verschillende bloemisten en
retailers in Nederland. “Op het
moment dat de nieuwe generatie
kwam aanwaaien, hebben wij deze
offline markt online gebracht in de
vorm van BloomitUp. Met dit platform beleveren wij verschillende
consumenten en hebben wij mooie
samenwerkingen met andere
bedrijven.” Legt Harm uit.
Naast alle particuliere bestellingen
heeft BloomitUp zich in de B2B
branche flink op de kaart gezet. Door
een speciaal ontworpen API koppeling kan BloomitUp haar zakelijke
klanten voorzien van een speciale
service; zo kun je als onderneming
automatisch een boeket versturen
naar een jarige, een nieuwe klant of
gewoonweg iemand die je in het
zonnetje wilt zetten.
Door de samenwerking met Deboprojects, een full-service online
marketing bedrijf in Aalsmeer, kan
BloomitUp deze API koppeling efficiënt inrichten voor al haar zakelijke
klanten.
Inmiddels bestaat BloomitUp alweer
één jaar en is zij niet van plan pas op
de plaats te nemen. “Wij willen
iedereen bedanken voor alle support
en bestellingen van het afgelopen
jaar, wij hopen dat onze passie nog
lang mag doorbloeien. Met een volle
dosis moed en enthousiasme gaan
wij ons volgende bestaansjaar tegemoet”, besluit Harm.
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Even puzzelen en je weet het:
Leren is voeding voor je geest

Circulair West start met zes
nieuwe icoonprojecten
Rijsenhout - Een kopgroep van
bedrijven binnen Circulair West is
deze maand gestart met zes nieuwe
icoonprojecten op gebied van duurzaam bouwen, materiaalstromen,
mobiliteit en menselijk gedrag.
Hiermee geeft de stichting een
vervolg aan het eerste icoonproject,
een materiaalstromenanalyse met
impacts en kansen voor een circulair
Noord- en Zuid-Holland, die voor de
publieke lancering van de stichting
eind 2020 symbolisch werd overhandigd aan gedeputeerden Zita Pels
(Noord-Holland) en Adri BomLemstra (Zuid-Holland). Met de kickoff van deze nieuwe projecten zetten
de deelnemers van Circulair West een
volgende stap in de versnelling naar
een meer circulaire economie in
West-Nederland.
‘Duurzame woonwijk’
Een blauwdruk voor een duurzame
woonwijk, het upcyclen van organische reststromen, een onderzoek
naar de inzetbaarheid en bredere
toepassing van circulair beton, het
opzetten van een tweedehands
bouwmaterialenmarkt, watermanagement in bestaande en nieuwe
woonwijken en duurzame
mobiliteit(oplossingen) zijn de zes
thema’s van de icoonprojecten. Ze

staan op zichzelf maar hebben ook
onderlinge samenhang. Dit komt
met name bij elkaar in het icoonproject ‘Duurzame woonwijk’. Binnen dit
overkoepelende icoonproject wordt
onderzocht hoe het totaalconcept
van de ultieme duurzame woonwijk
eruit komt te zien. De deelnemende
koplopers zijn AW Groep uit Lisse,
Beelen Groep uit Lisserbroek, HOEK
uit Voorhout, KVDK architecten uit
Noordwijk, Meerlanden uit Rijsenhout, Ouwehand Bouw uit Katwijk,
Timpaan uit Hoofddorp, Van der
Hulst bouwbedrijf uit Lisse en Van
Rhijn Bouw uit Katwijk. Deze
bedrijven werken vanuit Circulair
West samen aan de icoonprojecten,
dwars door sectoren heen. Zo leren
ze wat circulair wel en niet werkt.
Samenwerking
Met de icoonprojecten jaagt Circulair
West de onderlinge samenwerking
tussen bedrijven dan ook aan. Belangrijk, omdat in een circulaire economie
ketens worden gesloten over sectoren
heen. Juist door gebruik te maken van
elkaars grondstoffen, kennis en
kunde. Deelnemers treden bij Circulair West dan ook buiten hun eigen
paden en komen zo tot verrassende
nieuwe inzichten. Geen enkele partij
of sector kan deze grote opgave

KRUISWOORDPUZZEL
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Verticaal 1. Japanse papiervouwkunst; 2. internet explorer
(afk.); 3. verbeten; 4. rijstbrandewijn; 5. oogvocht (mv.); 6. koude lekkernij; 7. rivier in Frankrijk; 8. deel van been; 9. lidwoord;
10. Amsterdams peil (afk.); 11. luchtpijpje voor onder water; 16.
voertuig; 18. kerel (vent); 20. jongensnaam; 21. reuzenslang;
23. pas; 25. kleur van de regenboog; 26. lastdier; 27. deel van
ladder; 29. land in het zuiden van Afrika; 32. inkomende landverhuizer; 34. zuivelproduct; 36. grappig zijn; 37. plaaggeest;
39. badplaats in Florida; 40. deel van schip; 42. leesteken; 43.
literatuur waarin het verhalende element overheerst; 45. flesafsluiting; 46. jongensnaam; 51. Organisatie van Amerikaanse
Staten (afk.); 53. Engels bier; 54. mensaap; 55. soort gereedschap; 56. uitgestrekt; 57. Zuid-Amerikaanse munt; 59. autoped; 60. dagroofvogel; 62. rivier in Duitsland; 63. aardappelen
oogsten; 66. gewicht; 67. Raad voor Economische Aangelegenheden (afk.); 69. woonboot; 71. haarkrul; 73. Indonesisch
rijstgerecht; 74. grote roofvis; 75. ongaarne; 78. Stichting Integratie Gehandicapten (afk.); 80. vochtig; 82. boomsoort; 85.
Japans bordspel.

alleen is de stellige overtuiging van
de deelnemers. In de aanpak van de
stichting staat het samen pionieren
aan zogenaamde icoonprojecten
centraal. Deelnemende bedrijven
laten één of twee van hun medewerkers - de pioniers - één dag in de
week in teamverband samenwerken
met pioniers van andere deelnemers.
Daarmee wordt circulaire ervaring
opgedaan die de bedrijven onderling
delen. Bedrijven houden daarbij ook
altijd het einddoel voor ogen, winstgevende circulaire business- en
verdienmodellen. Want alleen met
financieel gezonde bedrijven kan er
écht circulair versneld worden naar
een economisch systeem dat binnen
de grenzen van de draagkracht van
de planeet blijft en bijdraagt aan haar
leefbaarheid. Circulair West gaat
daarom bedrijven uit Noord- en ZuidHolland circulair helpen versnellen.
De nadruk ligt daarbij op ketensamenwerking tussen bedrijven, overheid en kennisinstellingen die graag
willen innoveren in concrete en haalbare projecten ten dienste van de
ondernemer. De stichting staat open
voor enthousiaste bedrijven uit
Noord- en Zuid-Holland die als
koploper energie willen steken in de
circulaire economie. Maar ook (lokale)
overheden, kennisinstanties en (semi)
maatschappelijke instellingen zijn
welkom. Meer informatie over de
stichting is te vinden op
www.circulairwest.nl.
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Horizontaal 1. groot dikhuidig zoogdier; 7. hondachtig roofdier; 12. roem; 13. Nederlandse (oud)judoka; 14. namaak; 15.
persoonlijk voornaamwoord; 17. schaapkameel; 19. Engelsman; 21. bijzonder onderwijs (afk.); 22. brandstof; 24. buideldier; 27. kever; 28. geneesheer; 30. ontkenning; 31. hemellichaam; 32. land in Azië; 33. algemene werkgeversvereniging
(afk.); 35. telwoord; 37. int. autokenteken Suriname; 38. sierlijke antilope; 41. deel van oor; 42. schip der woestijn; 44. grond
(aarde); 46. staartloze halfaap; 47. beroemde Spaanse schilder; 48. hoge zangstem; 49. herkauwend zoogdier; 50. vergrootglas; 52. naam van een Arabische vorst; 54. snaarinstrument; 56. speeltuinattribuut; 58. land in Noord-Amerika; 61.
meisjesnaam; 62. katachtig roofdier; 64. spruit (stek); 65. cirkelvormig; 67. wiel; 68. seksueel overdraagbare aandoening
(afk.); 70. ver (in samenstelling); 72. ingenieur (afk.); 73. rinoceros; 76. aardkluit; 77. den lezer heil (afk.); 78. Zweeds automerk; 79. InterKerkelijke Omroep Nederland (afk.); 81. vogel;
82. vordering; 83. verdieping; 84. deel van week; 86. roofvogel;
87. onaangenaam mens (nurk).
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De winnaar ontvangt bericht via
de e-mail en kan de gewonnen
prijs afhalen bij
Wittebol Wijn,
onder vermelding van
zijn of haar naam.
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Mail de oplossing voor
dinsdag 27 april 2021
16.00 uur naar:
puzzelaalsmeer@meerbode.nl
voorzien van uw naam,
telefoonnummer en e-mailadres.
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Lekker puzzelen voor een
2VAKS DOOS PEACOCK,
ZUIDAFRIKA ROOD & WIT
WITTEBOL’S 60JARIGE
JUBILEUMWIJN!

32

41

verklaart Matthijs Mesken, directeur
van de VGB. “Een lager aanbod en
hoge luchtvrachtkosten dreef de
inkoopprijzen op naar recordhoogte
in aanloop naar meerdere bloemenen plantengeefmomenten afgelopen
maand”. Hierdoor werden bloemen
en planten duur betaald.
Het exportrecord staat in schril
contrast met de prestatie van Nederlandse tuincentra, waar de verkoop
minder goed verloopt door de
Nederlandse coronamaatregelen.

De prijs die te winnen is
met deze puzzel wordt
u aangeboden door
Wittebol Wijn
Ophelialaan 116 Aalsmeer.
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Aalsmeer – De Nederlandse
bloemen- en plantenexport sluit het
eerste kwartaal van 2021 af met een
record exportwaarde van bijna 2
miljard euro. Dit maakt de Vereniging
van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten bekend op basis van
de exportstatistieken van Floridata.
De exportwaarde van planten steeg
met 31% en van snijbloemen met
26%. “In veel landen om ons heen
zijn er versoepelingen voor de
verkoop van bloemen en planten”,
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wordt in de ruime regio gepuzzeld
met de Meerbode.
Het bosvruchtentaartje van Vooges is
deze keer gewonnen door Jan Swijnenburg, die ook nog een tip gaf:
“Ook het maken van een puzzel is
goed voor je brein en dus voor je
geest.” Gefeliciteerd Jan. Jij mag dit
weekend het bosvruchtentaartje
aansnijden. Daarvoor natuurlijk wel
eerst even langs bij Vooges in de
Zijdstraat 79. De medewerkers overhandigen graag deze lekkernij aan
jou. Neem wel een legitimatiebewijs
mee!

Kwartaalrecord voor bloemenen plantenexport
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Aalsmeer - Even lekker zitten
puzzelen en dan weet je het: Leren is
voeding voor je geest. De oplossing
deze week van de puzzel in de Meerbode. Ondanks het zonnige weekend
hebben vele lezers de pen weer ter
hand genomen en hun hersens aan
het werk gezet. Weer bijna 200 inzendingen mocht de redactie
ontvangen. Deze week is het inmiddels beroemde bosvruchtentaartje
van banketbakkerij Vooges te winnen
en een hap nemen van dit heerlijke
gebak willen de meesten wel.
Volgens enkele deelnemers waren de
vragen deze keer wat lastiger, maar
er is toch met plezier gepuzzeld. “Een
leuke puzzel met een leerzame
uitkomst”, aldus een inzender. “Weer
een waarheid als een koe” en: “Een
mooie wijsheid neergezet.” Inmiddels
is aan de inzendingen te zien dat er
veel trouwe puzzelaars zijn. Deze
groep kijkt echt uit naar dit verzetje.
Ze gaan er alleen, met z’n tweeën en
soms met de hele familie voor zitten
en stoppen niet voordat de oplossing
is neergezet. En ze wonen zeker niet
alleen in de gemeente Aalsmeer, er
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Trailerhelling bij Stommeerweg
dicht voor particulieren

Herinrichting Machineweg wordt
in fases aangepakt
Aalsmeer – Veilig verkeer op de
Machineweg voor alle weggebruikers, aanleg van een rotonde bij de
kruising met de Catharina Amalialaan, een vrijliggend fiets- en
voetpad tussen de Hornweg en de
Japanlaan en een goede 30 km/uurinrichting tussen de Japanlaan en de
Legmeerdijk. Dat is wat de gemeente
wil bereiken met nieuwe inrichtingsplannen voor de Machineweg.
Rotonde Hornweg
Vorig jaar heeft de gemeente uitleg
gegeven over de plannen voor de
Machineweg in sporthal De
Bloemhof. Tijdens deze avond gaven
zo’n 70 bezoekers hun reactie aan de
gemeente mee. Naast vele positieve
geluiden waren er ook een paar
aandachtspunten. De belangrijkste
boodschap van bewoners was het
behoud van de rotonde bij de
Hornweg, omdat dit volgens hen
veiliger is dan een kruising. Omdat
hier ook veel kinderen oversteken is
er goed gekeken naar dit punt en in
de uitgewerkte plannen blijft de
rotonde gehandhaafd.
Terugbrengen snelheid
Een ander aandachtspunt was het
terugbrengen van de snelheid op de
Machineweg tussen de Japanlaan en
de Legmeerdijk van 50 naar 30 kilometer. Inmiddels zijn hier, vooruitlopend op de reconstructie en in

overleg met de bewoners, drempels
aangelegd en is de snelheidslimiet
teruggebracht naar 30 kilometer per
uur. Ook zijn er al extra veiligheidsmaatregelen bij de kruising Machineweg met de Catharina Amalialaan
aangebracht, zoals zebra’s, een fietsstrook in rood asfalt en bebording.
Voorlopig ontwerp
Bureau Royal Haskoning DHV heeft
nu een voorlopig ontwerp voor
reconstructie van de gehele Machineweg uitgewerkt. Het plan kan in
hoofdlijnen als volgt worden
samengevat:
* Op de kruising met de CatharinaAmalialaan en de Middenweg wordt
een rotonde met vrijliggende fietspaden aangelegd. Hiervoor moet de
bestaande brug worden verbreed.
* Tussen de Hornweg en de Japanlaan komt een vrijliggend fietspad en
een voetpad. De rotonde bij de
Hornweg blijft behouden, maar
wordt aangepast.
* De vrijliggende fietspaden langs de
Machineweg worden geasfalteerd.
* Het gedeelte tussen de Japanlaan
en de Legmeerdijk wordt beter ingericht als 30 km/uur-gebied. Er komt
een trottoir aan de noordzijde, de
rijbaan wordt versmald en het
verkeer wordt de Japanlaan in geleid
door de voorrangssituatie aan te
passen.
* Op diverse wegvakken van de

Minder passagiers, maar meer
vrachtvluchten via Schiphol
Schiphol - Vorige week heeft luchthaven Schiphol de verkeer- en
vervoercijfers van maart 2021 gepresenteerd. Er reisden ruim 660.000
passagiers van, naar of via Schiphol in
maart. In maart 2020, de maand met
de eerste grote effecten van
COVID-19 op Schiphol, waren dat er
2,4 miljoen. In maart 2019 reisden 5,6
miljoen passagiers via Schiphol.
Het aantal vluchten van en naar
Schiphol daalde tot 12.220, ruim de
helft lager dan maart 2020. Vergeleken met 2019 daalde het aantal
vluchten met 69%. Het aantal vracht-

vluchten steeg tot 2.326 (+74% ten
opzichte van 2020, +79% ten
opzichte van 2019), het vervoerde
tonnage was mede daardoor 27%
hoger vergeleken met vorig jaar en
6% hoger ten opzichte van 2019.
Overstap
Van de ruim 660.000 passagiers in
maart, hadden bijna 400.000 reizigers
een overstap op Schiphol. Dit zijn
bijna 200.000 unieke passagiers, die
in de internationale telwijze tweemaal worden geteld: als passagier bij
aankomst en als passagier bij vertrek.

Aalsmeer - Van 15 mei tot en met 15
september kunnen particulieren
geen gebruik meer maken van de
trailerhelling op de Stommeerweg.
De helling is in die periode exclusief
voor gebruik door de brandweer. Het
in het water leggen of uit het water
halen van boten zorgde in het
verleden in het hoogseizoen regelmatig voor gevaarlijke situaties.
“Bij de helling was het op drukke
dagen een komen en gaan van auto’s
met botentrailers. Daarbij werd het
fietspad regelmatig geblokkeerd en
werden trailers vaak in de bermen
geparkeerd”, aldus wethouder Bart
Kabout.
“Bij de behandeling van het Waterfront in september 2020 heeft de
raad in een motie opgeroepen om
gebruik van de trailerhelling voor
particulieren in het hoogseizoen te
verbieden. Het college heeft in lijn
met deze motie besloten om tijdens
het drukke vaarseizoen de trailerhelling alleen nog voor de brandweer
beschikbaar te stellen.”

Voor en na het vaarseizoen
Tot 15 mei mogen particulieren nog
hun boot te water laten op de trailerhelling. Ook dan is het van belang
om de auto met trailer op een veilige
parkeerplaats achter te laten en
tijdens het lossen van de boot de
veiligheid van fietsers en voetgangers in het oog te houden. Na 15
september mogen de boten via de
trailerhelling weer uit het water
worden gehaald.
Alternatief
De gemeente is op dit moment in
overleg over een alternatief voor de
trailerhelling aan de Stommeerweg,
met een eigenaar van een erf aan de
Oosteinderweg en een aannemer.
Daar zou men in de (nabije) toekomst
ook gratis boten in het water kunnen
laten en uit het water kunnen halen
gedurende het hoogseizoen. Ook bij
diverse jachthavens in Aalsmeer zijn
mogelijkheden om tegen betaling
boten te water te laten of eruit te
halen.

Machineweg wordt het asfalt
vernieuwd.
* Op de kruising met de Aalsmeerderweg wordt een rotonde aangelegd met vrijliggende fietspaden.
Hiervoor moet de brug worden
verbreed.
Eerst urgente maatregelen
Wethouder Robert van Rijn: “Er zijn
veel werkzaamheden aan de wegen
in Aalsmeer. En ik snap heel goed dat
dit tot overlast kan leiden. Daarom is
er hier bewust gekozen voor fasering
van de werkzaamheden. Wij starten
wel met de meest urgente maatregelen. De planning is om vanaf de
zomer/najaar 2022 als eerste te
starten met de rotonde bij de Catharina-Amalialaan en het traject tussen
de Hornweg en de Legmeerdijk.”
Ter inzage verkeersbesluit
Voor de realisatie van de nieuwe
Machineweg is een afwijking van het
bestemmingsplan nodig. Hiertoe
wordt binnenkort een omgevingsvergunning afgegeven. Daarnaast is
ook een verkeersbesluit benodigd
voor een nieuwe gereconstrueerde
Machineweg. Het ontwerpverkeersbesluit ligt van 19 april tot en met 31
mei ter inzage. Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl/werkinuitvoering en klik op de tegel
Machineweg. Op de site ook een
tekening van de nieuwe inrichting.

Sterke stijging
Het aantal volledige vrachtvluchten
is sterk gestegen in vergelijking met
vorig jaar, van 1.338 naar 2.326
vluchten. Hiermee wordt het
vervoerde tonnage dat normaliter op
passagiersvluchten wordt vervoerd
gecompenseerd; het totale
vervoerde volume nam, vergeleken
met 2020, met 27% toe tot ruim
150.000 ton. Vergeleken met 2019
nam het totale volume toe met 6%.
De toename van het volledige aantal
vrachtvluchten heeft met name richting Noord-Amerika en LatijnsAmerika plaats gevonden.
Ook naar de overige continenten
steeg het aantal vrachtvluchten in
vergelijking met 2020.

Voorbereidingsbudget voor
rotonde bij Van Cleeffkade
Aalsmeer - In de online vergadering
van de commissie Maatschappij en
Bestuur op woensdag 12 mei wordt
gesproken over de herinrichting van
het Raadhuisplein, de Van Cleeffkade
en de Stationsweg ten behoeve van
de Centrumvisie. Met deze visie wil
de gemeente het Centrum ontwikkelen tot een aantrekkelijke, herkenbare en karakteristieke plek voor
Aalsmeer en haar bezoekers. De
verbetering van het winkelgebied
vergt een behoorlijke investering.
Voor de herinrichting van het Raadhuisplein en de aanleg van een
rotonde op het kruispunt Van Cleeffkade en Stationsweg wordt nu een
voorbereidingskrediet van 200.000
euro gevraagd. Omdat bij raadbehandeling in oktober 2019 gekozen
is voor een rotonde in plaats van een
eenrichtingscircuit veranderen de
uitvoeringskosten. Om deze (extra)
kosten te berekenen wordt een voorbereidingsbudget gevraagd. Voor de
daadwerkelijke herinrichting is totaal
5,5 miljoen geraamd (3 miljoen voor
herinrichting Raadhuisplein en 2,5
miljoen voor een rotonde bij de Van
Cleeffkade en Stationsweg).
Zijdstraat en Molenplein
De werkzaamheden gaan overigens
voorlopig nog niet uitgevoerd
worden. Er wordt uitgegaan van
starten in 2023. Eerst gaat de
gemeente opdracht geven voor de
herinrichting van de Zijdstraat, het
Molenplein en de Punterstraat. De

voorbereiding is in volle gang en de
start is gepland vanaf begin 2022.
Participatie
Het project Centrumvisie moet qua
participatie nog opgestart worden.
Zodra het ontwerp klaar is, krijgen
belanghebbenden weer een rol en
kunnen zij meedenken. De inbreng,
die eerder is gegeven in het kader
van de Centrumvisie, wordt ook
meegenomen in het ontwerp.
Hoofdwinkelgebied
De Centrumvisie moet leiden tot
betere bereikbaarheid en zichtbaarheid en het verhogen van de beelden verblijfskwaliteit. Dit geeft kansen
voor meer ‘aanloop’ en een verlenging van de verblijfsduur van de
consument in het centrum. Hiermee
ontstaat een hoger niveau aan
consumentenbestedingen en een
dorpscentrum waar ondernemers
zich graag willen vestigen. De
verwachting is dat hierdoor stabilisatie van het voorzieningenaanbod
ontstaat en dat het centrum als
hoofdwinkelgebied van Aalsmeer
een toekomstbestendig en divers
voorzieningenaanbod kan
behouden.
De online vergadering op 12 mei,
eenmalig op woensdag in verband
met Hemelvaartsdag op donderdag
13 mei, begint om 20.00 uur en is te
volgen (en later terug te zien) via
livestream op de website van de
gemeente: www.aalsmeer.nl
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Maatschappij en Bestuur wordt Dirk
van Willegen. “Ik vind het belangrijk
dat de voorzitter ertoe bijdraagt dat
de inwoners van Aalsmeer de
commissie goed kunnen volgen. Het
moet helder en duidelijk zijn. Ik wil
een podium geven aan de insprekers
zodat ze op een goede manier
gehoord kunnen worden.”

Van links naar rechts: Ronald Fransen (plaatsvervangend voorzitter gemeenteraad),
Nanda Hauet (voorzitter commissie Ruimte en Economie) en Dirk van Willegen
(voorzitter commissie Maatschappij en Bestuur).

Vaste voorzitters
voor commissies
Aalsmeer - Donderdag 8 april heeft
de gemeenteraad diverse besluiten
genomen om de werkwijze van
gemeenteraadsvergadering, raadscommissie en presidium te verbeteren. Nieuw is dat de raadscommissies elk een vaste voorzitter krijgen.
De raad heeft hiervoor functieprofielen vastgesteld. Over de voorzitters is vervolgens schriftelijk gestemd
en de uitslag is nu bekend.
Commissievergaderingen
De gemeenteraad van Aalsmeer
heeft twee commissies waar veel
onderwerpen inhoudelijk worden
besproken, voordat besluitvorming

in de gemeenteraad plaatsvindt. Om
de herkenbaarheid voor bewoners te
vergroten, krijgen beide commissies
elk een vaste voorzitter. Voor de
commissie Ruimte en Economie is
Nanda Hauet tot voorzitter verkozen.
“Ik wil als voorzitter stimuleren dat
we als commissie een inhoudelijk
debat met elkaar voeren, in een taal
die voor bewoners begrijpelijk is. Als
bewoners een mening hebben over
een onderwerp, is het belangrijk dat
ze in de commissie komen inspreken
of schriftelijk hun verhaal aan raadsleden meegeven. Zo kan hun mening
in het debat meegenomen worden.”
De voorzitter van de commissie

Verkeersregelaars in het Centrum. Foto: Meer Aalsmeer

Verkeersregelaars in Centrum
voor veiligheid weggebruikers
Aalsmeer - Het is al weken erg druk
in het Centrum met extra verkeer
door de afsluiting voor de herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg. De gemeente heeft professionele verkeersregelaars ingehuurd
op de vrijdagen en zaterdagen bij de

kruising Van Cleeffkade, Uiterweg en
Stationsweg. Dit om het verkeer
vanaf de Uiterweg ook in te laten
stromen, maar vooral voor de veiligheid van alle weggebruikers, dus ook
fietsers en voetgangers. Er is echter
veel onbegrip en soms zelf agressie

Opknapbeurt voor Heegstrapark

Plaatsvervangend voorzitter
De voorzitter van de gemeenteraad
is de burgemeester. Soms kan het
echter nodig zijn dat iemand hem
vervangt, bijvoorbeeld wanneer hij
zelf het woord moet voeren over een
dossier. Ook voor deze plaatsvervangend voorzitter is een functieprofiel
vastgesteld. Op basis hiervan is
Ronald Fransen opnieuw verkozen.
Toewijzing sociale huurwoningen
De gemeenteraad heeft unaniem
ingestemd met de herziening toewijzing sociale huurwoningen via
Woningnet. Wanneer alle vijftien
gemeenteraden van deelnemende
gemeenten het nieuwe beleid
hebben vastgesteld, is de verwachting dat jongeren en starters meer
kans maken op een sociale huurwoning. Dan speelt niet langer alleen de
inschrijfduur (wachtpunten) een rol,
maar ook de inspanning die woningzoekenden verrichten om een
woning te vinden (zoekpunten) en
de specifieke persoonlijke omstandigheden (situatiepunten).

tegen de verkeersregelaars. Het klopt
dat er regelmatig files staan en dit is
vervelend en kost extra tijd. Soms
lijkt het of de verkeersregelaars
alleen maar het verkeer ophouden in
plaats van laten doorstromen, maar
dat is natuurlijk niet zo. Van alle
kanten moet het verkeer haar weg
vervolgen en dit is een heel geregel.
Het blijft overigens nog een aantal
weken extra druk in het Centrum,
omdat de aanleg van de rotonde bij
de Ophelialaan op de Kasteleinweg
vertraging heeft opgelopen, onder
andere door vorst en vervuilde
grond. Het doorgaande verkeer
tussen Hoofddorp en Uithoorn wordt
geadviseerd via de (nieuwe) N201 te
rijden, maar de sluiproute over de
Stommeerweg is nu eenmaal populair. De ondernemers in het Centrum
vinden de moeizame bereikbaarheid
natuurlijk ook vervelend, want zij
hebben hier last van. Ze zijn dankbaar dat klanten toch de moeite
nemen om te blijven komen. De
werkzaamheden vragen nog even
geduld, maar Aalsmeer wordt er
straks zeker mooier en veiliger op!

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 17 en
zondag 18 april hebben diverse buurtgenoten met elkaar gewerkt in het Heegstrapark. Op dit moment ondervindt het
park veel hinder door de werkzaamheden aan de Burgemeester Kasteleinweg. Doel was om gezamenlijk het
park op te ruimen en om wat te doen
aan het achterstallig onderhoud van het
park. De bewoners in de Cyclamenstraat
en omgeving gaan er vanuit dat het park
behouden blijft. Er is wel een voorstel
goedgekeurd door de gemeenteraad om
te mogen bouwen aan de randen van
het park. De opknapbeurt heeft het
Heegstrapark (en de bewoners) goed
gedaan. Het ziet er weer mooi en uitnodigend uit. Nu maar hopen dat de
gebruikers ook respect hebben voor dit
schone stukje groen in Zuid.

Bloemzaad voor de bijen van
Absoluut Aalsmeer
Aalsmeer - Vandaag, donderdag 22
april, is het nationale zaaidag. Dus
handen uit de mouwen en zaaien
maar. De bijen, vlinders en vogels
zullen je dankbaar zijn. Veel organisaties stellen gratis bloemzaad beschikbaar. De fractie van Absoluut Aalsmeer deelde de afgelopen week ruim
1.500 zakjes met bloemzaad in de
brievenbussen uit. Deze zorgvuldig
samengestelde zakjes bloemzaad
leveren de meest kleurrijke en
geurende bloemen op. Elk jaar weer,
van de lente tot aan de herfst, zorgen
deze bloemen voor bijen, vlinders en
vogels in de tuin of op het balkon. En
dat is belangrijk, de bij heeft jouw
hulp nodig. Want het gaat slecht met
deze bestuivende insecten, terwijl
mensen voor een groot deel van de
voedselvoorziening van hen afhankelijk zijn. Zonder bijen kun je niet
meer genieten van een heerlijke
appel, perenijsje, kersentaart of
mooie bloemen. Dus help mee, net
als de fractieleden van Absoluut
Aalsmeer die met bussen vol bloemzaad op pad gingen om de
gemeente kleurrijker te maken, maar
vooral om de bij meer plekken te

bieden waar ze voedsel kunnen
vinden.
Bijenhotels
Ook zijn er veel te weinig plaatsen waar
de bij een nest kan maken. Met een
bijenhotel geef je de wilde bijen hun
eigen plekje. Een eenvoudig bijenhotel
is zo gemaakt. Doe mee en je bent er
ook bij. Absoluut Aalsmeer zou het
leuk vinden om foto’s te ontvangen
van acties om de bij te helpen via de
Facebook pagina van de fractie of per
mail: info@absoluutaalsmeer.nl

Commissies vergaderen digitaal
Aalsmeer - Op dinsdag 11 en
woensdag 12 mei komen de commissies Ruimte en Economie en Maatschappij en Bestuur digitaal bijeen
voor de maandelijkse vergaderingen.
In de commissie Ruimte en Economie
wordt gesprokken over het nieuw in
te voeren afvalbeleid. Portefeuillehouder in deze is wethouder Wilma
Alink. Vervolgens kunnen vragen
gesteld worden aan wethouder Bart
Kabout over de bestemmingsplannen en het beleid voor oplossingen voor wonen achter het lint.
Wethouder Robert van Rijn zal eveneens voor de computer plaatsnemen.
Hij presenteert de nota Strategie
Werklocaties Aalsmeer. De volgende
dag, woensdag 12 mei (donderdag
13 mei is Hemelvaartsdag), vindt de

vergadering van de commissie Maatschappij en Bestuur plaats.
Wethouder Bart Kabout vraagt een
krediet voor de voorbereiding en
aanleg van een fietspad bij de Bilderdammerweg en het Robend. Ook
wethouder Robert van Rijn hoopt op
een financieel groen licht. Dit voor de
herinrichting van het Raadhuisplein,
de Van Cleeffkade en de Stationsweg.
Besluitvormingen van alle onderwerpen gaan, als de commissieleden
akkoord gaan, genomen tijdens de
raadsvergadering van donderdag 27
mei. Beide commissies worden afgesloten met een vragenkwartier,
beginnen om 20.00 uur en zijn te
volgen (en later terug te zien) via
livestream op de website van de
gemeente (www.aalsmeer.nl).

Konijnen over het hek gezet bij
kinderboerderij Boerenvreugd
Aalsmeer - Bij kinderboerderij
Boerenvreugd zijn maandagochtend
19 april drie dump-konijnen aangetroffen op het terrein. De kinderboerderij is niet blij met deze dumpdieren. Dieren die over het hek gezet
worden kunnen ziektes bij zich
dragen en die overbrengen op de
boerderijdieren. Mogelijk heeft de
eigenaar gedacht dat de konijnen fijn
op de kinderboerderij zouden
kunnen wonen, maar dieren die over
het hek gezet worden krijgen geen
thuis op Boerenvreugd, mede om het
dumpen van dieren te ontmoedigen.
De dieren gaan nog dezelfde dag
naar een ander adres. Daar wordt
geprobeerd een andere eigenaar te
zoeken voor de dieren, maar er is
geen garantie dat dit ook daadwerkelijk lukt. Wanneer mensen thuis een
konijn of cavia hebben waar zij door
omstandigheden niet meer voor
kunnen zorgen zijn er mogelijkheden
om een dier over te dragen aan de
kinderboerderij via een officiële
route. Een belangrijke voorwaarde is

dat een dier gezond moet zijn. Bij
twijfel kan er gevraagd worden om
een gezondheidsverklaring van de
dierenarts. Er zal een financiële
bijdrage gevraagd worden voor de
verzorging en de eigenaar moet een
afstandsverklaring tekenen. Op de
site www.boerenvreugd.nl is meer
informatie te vinden over de mogelijkheden voor afstandsdieren. De
beheerders zijn ook telefonisch van
maandag tot en met vrijdag bereikbaar voor overleg via 0297-345902.
Samen kan er gekeken worden naar
een oplossing en of herplaatsing via
de kinderboerderij mogelijk is.
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Taart voor de winnaars van de online pubquiz van OBS Kudelstaart dalton i.o.

Online pubquiz OBS Kudelstaart
Kudelstaart - De ouderraad van OBS
Kudelstaart dalton i.o. heeft samen

met een paar leerkrachten een online
pubquiz georganiseerd. Deze is

Extra aanpassingen aan viaduct
Hornweg werpen vruchten af
Aalsmeer - De in het najaar van 2020
genomen korte termijn oplossingen

rondom het viaduct werpen hun
vruchten af. Het aantal aanrijdingen

vorige week vrijdag 16 april gespeeld.
De organisatie en deelnemers hebben
een fantastische avond gehad, het
was echt feest! Alle deelnemende
gezinnen ontvingen op woensdag
een borrelbox. Geschikt voor het hele
gezin. Om half 7 startte de quizmasters de quiz die zeer gevarieerd was.
Muziek, dieren, films, reclames en nog
veel meer onderwerpen. Er kwamen
veel verschillende vragen langs.
Tussendoor werd gerend op zoek
naar sokken, een pollepel, een vergiet
en nog meer bijzondere attributen.
De antwoorden werden per telefoon
doorgestuurd naar de jury. En natuurlijk zijn er winnaars! Uit de 38 fotoinzendingen is een winnaar gekozen,
de familie de Ru. De familie Platje
werd eerste bij de quiz. En de families
Piet en Breems respectievelijk tweede
en derde. Gefeliciteerd! De prijzen zijn
inmiddels door de winnaars mee naar
huis, een heerlijke taart.

is hierdoor behoorlijk gedaald.
Om de aanrijdingen tegen het
viaduct aan de Hornweg te verminderen zijn vorig jaar pictogram
borden in de bermen geplaatst en
reflecterende planken en grote
verkeersborden aan en bij het
viaduct opgehangen. Ook zijn de
wegversmallingen verwijderd omdat
deze in de praktijk averechts leken te
werken.
Wethouder Robert van Rijn: “Ik ben
blij dat er nu minder aanrijdingen
plaats vinden bij het viaduct.
Mochten de korte termijn maatregelen in de toekomst toch niet
voldoende zijn liggen er al uitgewerkte plannen voor nieuwe
portalen met een hoogtedetectie. De
eventuele plaatsing hiervan nemen
we mee met de herinrichting van de
Hornweg.”

COLUMN TRUUS OUDENDIJK
Verjaardagscadeau
Aalsmeer - “De helft van de wereld is van dictators en despoten, van de
brutalen dus daar valt niks te halen. Maar de andere halve wereld is van
ons.” Dat zingt cabaretier Pieter Derks in zijn nieuwste liedje. Daar moest
ik aan denken toen ik het circuit van Zandvoort opreed. Manlief had voor
zijn verjaardag een uur autoracen cadeau gekregen. Door formule 1
plannen en corona werd de afspraak steeds opgeschoven, maar van de
week was eindelijk de dag. Bij de ingang van het circuit stond een jongen
van een jaar of zestien met een incheck lijst. Manlief werd afgevinkt en
mocht het terrein op “Mag ik kijken?” vroeg ik ten overvloede, want
volgens de thuis ontvangen veiligheidsvoorschriften mocht er niemand
mee. “Er is een trap bij de paddock en daarmee kunt u boven op het dak
van het gebouw komen”, zei de lieverd. “Ik mag daar niet parkeren”, zei
manlief, “dat moet vooraan op een afgelegen terrein.” “Doe niet zo gek,
moet je zien hoe ver dat lopen is. We rijden gewoon tot voor de deur.” Ik
leverde hem af, reed terug en ging met de hond het strand op. Hij had
eerst een briefing en oefenrondje en krap een uurtje later kreeg ik een
appje: “Ik ben over tien minuten aan de beurt.” Terug bij de ingang van
het circuit stond nu niet alleen de jongen, maar ook een strenge man. “Ik
kom mijn echtgenoot halen”, zei ik. “Heeft u zich aangemeld?” “Ik niet,
maar hij wel. Ik heb hem alleen maar gebracht.” “En u bent zomaar weer
weggereden?” Hij schudde zijn hoofd over zoveel wangedrag en met een
‘vooruit dan maar’ mocht ik doorrijden. En toen dacht ik: ‘de halve wereld
is van mij’ en reed vorstelijk onder het tunneltje door richting de paddock.
Het ene racemonster na het ander reed af en aan, met mannen die mij
wat bevreemd aankeken. Als ze me aanhouden, dacht ik, kan ik twee
dingen doen: brutaal: “Ik kom gewoon iemand ophalen, zo ingewikkeld is
dat niet.” Of dom: “Mag ik hier niet komen? Geen idee. Waar zijn de
borden?” Ik parkeerde mijn auto, die best ook wel stoer is, naast een
bolide, zei tegen de hond: jij moet op hem passen en klom de trap van de
paddock op. Ik was de enige boven op dat dak en hangend over de reling
kon ik nog net mijn echtgenoot zien, die zich in een helm hees en auto
nummer 15 kreeg toegewezen. Ondertussen werd ik bestookt met appjes
van zoon en kleinzoon. “Rijdt hij al? We staan bij de ingang maar mogen
er niet in.” Dat verbaasde mij niks. Nou lijken ze op hun vader en opa, niet
voor één gat te vangen, dus piepte mijn telefoon even later: ‘We zijn over
het hek geklommen en staan in de duinen bij de Tarzanbocht. Welk
nummer heeft hij?’ Dat nummer scheurde net de baan op en ik dacht
alleen maar: Wat een pestherrie. Waarom wil hij dit? Waarom heb ik niet
gezegd dat golflessen ook een leuk cadeau was? Terwijl ik nog stond te
turen waar nummer 15 bleef, zag ik hem al weer uitstappen. Nog trillend
op zijn benen van de adrenaline. Drie keer langs geracet zonder dat ik het
gezien had. Hij vond het fantastisch. Ik blijf erbij: golfen is ook leuk.

Nieuw afvalbeleid: Geen plastic
zakken aan lantaarnpalen!
Aalsmeer - Een tweede poging om
te komen tot een nieuw en verantwoord afvalbeleid: Op dinsdag 11
mei presenteert het college de
beleidsnota ‘Van afval naar grondstoffenbeleid 2021-2025’. Er wordt
gestreefd om hiermee te komen tot
de landelijke doelstelling van 75
procent afvalscheiding en gemiddeld
100 kilogram restafval per inwoner
per jaar. In het nieuwe beleid vervalt
de ergernis over overvolle plastic
containers en troep rond de verzamelparkjes, want er wordt gekozen
voor nascheiding van plastic- en
metalen verpakkingen en drankenkartons uit het restafval.”Door te
kiezen voor nascheiding wordt het
eenvoudiger voor inwoners om afval
aan te bieden, omdat ze minder
hoeven scheiden dan in de huidige
situatie”, aldus het college. Plastic en
metalenverpakkingen en drankkartons wordt in de fabriek uit het restafval nagesorteerd. In het eerdere
voorstel werd geopperd om pmd
(plastic, metaal, drankkartons) in te
zamelen via doorzichtige zakken aan
lichtmasten, maar al snel bleek dat
hier in Aalsmeer geen draagvlak voor
is.
Container met chip of barcode
Het restafval blijft als vanouds een
keer per twee weken opgehaald

worden. Inwoners krijgen wel een
nieuwe, van gerecycled plastic restcontainer met een chip of sticker met
barcode. Eénpersoonshuishoudens
een container van 140 liter en
grotere huishoudens een van 240
liter. Door te werken met een chip of
barcode zal de afvalscheiding verbeteren wat volgens (landelijke) ervaring een daling geeft van 5 tot 15
procent van de hoeveelheid restafval.
Verder leidt het tot een rechtvaardig
systeem, waarbij de gemeente alleen
het huishoudelijk afval inzamelt waar
zij wettelijk voor verantwoordelijk is,
bedrijven kunnen niet meer
‘meeliften’. Restafval blijft bij hoogbouw ingezameld worden via
(ondergrondse) containers.
Gft wekelijks in de zomer
De tweewekelijkse inzameling van
groente-, fruit- en tuinafval wordt in
de zomermaanden geïntensiveerd
naar wekelijks. De huidige gft-containers blijven voorlopig in gebruik en
worden op termijn vervangen door
nieuwe circulaire minicontainers met
een uniform uiterlijk en eveneens
gemaakt van gerecycled plastic.
De inzameling van oud papier en
karton aan huis wordt voortgezet en
aangevuld met inzameling met
ondergrondse containers op centrale
punten. Deze containers staan er

overigens al, het zijn de plastic
containers die vanwege het nieuwe
inzamelsysteem overbodig worden.
Glasinzameling blijft eveneens
hetzelfde, inwerpen in de containers
bij de inzamelstations in de wijken.
Communicatiecampagne
Voor het nieuwe afvalbeleid moeten
inwoners rekening houden met een
verhoging van de afvalstoffenheffing
met gemiddeld 24 euro per huishouden, maar doordat er uiteindelijk
minder restafval aangeboden zal
worden op termijn, kan deze na circa
2 jaar weer omlaag met zo’n 2 tot 7
euro per huishouden. Het daadwerkelijk afvalscheidingsgedrag van
inwoners heeft invloed op de hoogte
van de kosten en opbrengsten.
Na bespreking in de commissie
Ruimte en Economie op 11 mei komt
het afvalbeleid opnieuw aan de orde
tijdens de raadsvergadering van 27
mei aanstaande. Er wordt dan een
besluit (of niet) genomen.
Voor de definitieve invoering gaat de
gemeente in samenwerking met
Meerlanden een intensieve communicatiecampagne voeren. Volgens de
planning nu kan het nieuwe afvalbeleid in 2022 gefaseerd ingevoerd
worden. In 2023 vindt nazorg en
eventuele bijstelling plaats.

Rollatorwandelclub op televisie
Aalsmeer - Nu het voorjaar is aangebroken, alle deelnemers vrijwel allemaal gevaccineerd zijn, maar er nog
steeds geen groen licht komt om het
rollatorwandelen op de woensdagmorgen weer te starten, begint het
wel heel erg te kriebelen bij de Rollatorwandelclub. De deelnemers
missen dat uurtje ‘gezellig met elkaar
en ook nog een beetje sportief
bewegen’! Het enthousiasme van de
club krijgt een nieuwe vorm. De
eerste opnames zijn geweest, want

vanaf woensdagmorgen 28 april zal
de Rollatorwandelclub ook op televisie zijn. Iedereen kan dan gewoon
thuis meedoen, en kennismaken met
club waar je met of zonder rollator,
altijd welkom bent. Gezelligheid is
voor iedereen belangrijk en met
elkaar bewegen is echt hartstikke
leuk. Dus schakel op tijd in voor de
eerste aflevering van de Rollatorwandelclub op televisie op woensdagmorgen vanaf 10.30 uur op TV Aalsmeer (dat is meestal op kanaal 12)..
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Sinds de opening in 1993 al 154
activiteiten op Boerenvreugd
Aalsmeer - Sinds de opening van
Boerenvreugd in de Hornmeer in
1993 zijn al 154 grote activiteiten
georganiseerd op het terrein van de
kinderboerderij. Na de officiële
opening door toen nog Koningin
Beatrix was in november 1994 het
eerste evenement. Naast activiteiten
op het eigen terrein, is de kinderboerderij eveneens al vele jaren
actief bij verschillende evenementen,
onder andere wordt acte de présence
gegeven tijdens Koningsdag, Down
Town Ophelia en de braderie in het
Centrum.
Op visite
Vast op de jaarlijkse agenda staan

ook bezoekjes brengen met de dieren
bij bewoners van de zorgcentra in
Aalsmeer. Nu met corona liggen deze
visites stil, maar alle medewerkers en
vrijwilligers hopen later dit jaar weer
op bezoek te kunnen. In 2010 was het
andersom. Onder de naam ‘Oud, ben
je mal’ werden bewoners uit de zorgcentra en zelfstandig wonenden
ouderen uitgenodigd naar de boerderij te komen. Ze konden op bezoek
bij de dieren, bingo spelen, er was
livemuziek en er waren lekkere
versnaperingen.
Demonstraties
Er is ook wel eens geschoten op
Boerenvreugd. Met losse flodders

Instuiven voor jeugd in meivakantie
Aalsmeer - ESA organiseert in de
meivakantie drie instuiven voor jeugd
van 6 tot en met 12 jaar op het
buitenterrein van zwembad De Water-

lelie. Kinderen mogen twee uurtjes
heerlijk sporten en bewegen op het
grasveld (niet in het zwembad). De
instuiven zijn op vrijdag 30 april en

hoor, tijdens de demonstraties met
politie en bewakingshonden in 2001,
2011 en 2017. Dat vorig en dit jaar
activiteiten geen doorgang kunnen
vinden is niet geheel nieuw voor
Boerenvreugd. In 2001 en 2014
moesten activiteiten geannuleerd
worden omdat de hekken gesloten
moesten blijven. In 2001 kon het Paasfeest niet doorgaan in verband met de
landelijke mond- en klauwzee regels
en in november 2014 moest de
kinderboerderij dicht vanwege een
uitbraak in de regio van de vogelgriep.
Vooralsnog mag Boerenvreugd geen
bezoekers ontvangen vanwege de
corona-maatregelen, maar wie weet:
Misschien eind april of begin mei wel
genieten van alle dieren en in de
mooie, grote speeltuin. En wandelen
door het Hornmeerpark en rond de
kinderboerderij mag wel en is gezond!

woensdag 5 en vrijdag 7 mei, alle
dagen van 10.00 tot 12.00 uur. Deelname is 4,50 euro per kind en vooraf
aanmelden is vanwege de coronamaatregelen verplicht. Online kunnen
tickets gekocht worden via
sportinaalsmeer.nl.

Online familiecollege over de
geschiedenis van ruimtevaart
Amstelland – Op donderdag 29 april
geeft illustrator Tjarko van der Pol
een online familiecollege vanuit de
Bibliotheek Amstelland over de
geschiedenis van de ruimtevaart!
Hoe werkt een raket eigenlijk en wie
waren de eerste ruimtevaarders? Zijn
astronauten altijd alleen mannen en
wat is er nodig voor een landing op
de maan? Je leert over de planeten
van ons zonnestelsel en het nut van
ruimtevaart. Ruimtevaart is tegenwoordig heel gewoon. Astronauten
pendelen op en neer naar het ruimtestation, er rijden karretjes rond op
Mars en we vliegen zo naar de maan.
Vroeger konden mensen alleen maar
dromen over reizen door de ruimte.
En dat begon al bij de oude Grieken!

Of het nou voor jong of oud is, Tjarko
vertelt zijn verhaal graag aan de
hand van leuke beelden en gave
proefjes waardoor deze geschiedenisles nooit saai zal zijn! Tjarko is
illustrator van kinderboeken (o.a.
Pretpark de Poepfabriek en Het
Hersenhotel) en hij maakt illustraties
voor NRC Media. Ook maakte hij de
prachtige illustraties bij het boek van
Govert Schilling: Hadden de Grieken
al raketten? Het familiecollege wordt
op donderdag 29 april van 16.00 tot
17.00 uur gegeven via ZOOM. Leden
van de Bibliotheek Amstelland
kunnen zich gratis aanmelden, nietleden betalen €5 voor een kaartje. Er
is een beperkt aantal kaarten
beschikbaar en aanmelden kan tot

Illustrator Tjarko van der Pol in
ruimtepak.

en met zondag 25 april. Geschikt
voor kinderen vanaf 7 jaar en ook
leuk voor ouders en verzorgers om
mee te kijken (niet verplicht). Kijk
voor meer informatie over het familiecollege en de kaartverkoop op:
www.debibliotheekamstelland.nl

Buitenlesdag OBS Kudelstaart
Kudelstaart - In samenwerking met
Jantje Beton en het IVN is er één keer
per jaar een Nationale Buitenlesdag.
Het is bekend dat bewegen en buitenlucht een positieve invloed heeft op
het leren! Daarom hebben alle leerlingen van de OBS Kudelstaart vrijdag
16 april een buitenles gekregen. De
groepen 7 en 8 kregen een les werkwoordspelling. In estafettevorm
hebben de kinderen tegen elkaar
gestreden. De leerkracht noemde het
hele werkwoord. Bij de eerste pylon
schreven de kinderen de ik-vorm, bij
de tweede pylon de hij-vorm, daarna
de wij-vorm en tot slot het voltooid
deelwoord. Groep 4 heeft een dobbelspellingsles gedaan. Groep 3 heeft de
aai-ooi-oei woorden geoefend door
naar het juiste vak te rennen en het
dan op te schrijven. De hele groep
deed fantastisch mee! Groep 5 heeft

Ronde 30 jeugdschaakcompetitie:
Top drie blijft bij elkaar
Door Ben de Leur

Joey, 13-2 middenvelder, slalomt langs zijn tegenstanders. Foto: Ruud Meijer

Voetbal: FCA JO13-2 laat zich niet
van de mat spelen door JO14-2
Door Ruud Meijer
Aalsmeer - Zaterdag 17 april stond er
weer een mooi programma op de
kaart bij voetbalvereniging FC Aalsmeer, onder andere de wedstrijd
JO14-2 tegen JO13-2. Zou deze
wedstrijd ook weer een doelpunten
festijn worden? De jongens schelen
toch ruim 2 jaar met elkaar. Ondanks
dat het door de corona onderlinge
wedstrijden zijn, is het toch prettig
voor de jeugd dat ze kunnen voet-

ballen. Om 10.30 uur werd er afgetrapt in prachtig voetbalweer. Binnen
twee minuten scoorde 14-2 aanvaller
Jayden uit een mooie aanval 1-0.
Waren de 13-2 boys nog niet wakker?
In de 15e minuut was het 14-2
aanvaller Isabella die van ruim 25
meter afstand een schot op het 13-2
doel afvuurde. De bal zwabberde de
bovenhoek in waar keeper Robin
nooit bij kon komen: 2-0. De 14-2
boys waren gezien het leeftijd verschil
sterker, maar de 13-2 boys bleven

tegengas geven. Met een geweldige
save stopte 13-2 keeper Robin in de
18e minuut een 14-2 schot, de 13-2
defensie vergat de bal weg te werken
waardoor 14-2 aanvaller Issam de bal
simpel in het 13-2 doel kon tikken:
3-0. Kort voor het rustsignaal was het
14-2 aanvaller Donny die met een
fraaie schuiver keeper Robin het
nakijken gaf: 4-0. In de rust hield 13-2
Coach Lesly een goede peptalk en de
jongens beloofden beterschap. Er
ontspon zich in de tweede helft een
boeiend gevecht. De 13-2 boys lieten
zien dat ze wel degelijk een goede
partij kunnen voetballen. Mooie 13-2
aanvallen golfde nu op het 14-2 doel
af. In de 8e minuut een prachtige 13-2
aanval over diverse spelers, het was
13-2 aanvaller Wessel die 14-2 keeper
Jasper met een fraai schot
verschalkte: 4-1. Het was een genot
om te zien hoe de 13-2 boys nu
tegenpartij gaven. Ook de 13-2
defensie met keeper Robin gaf niets
meer weg. Zodoende eindigde de
wedstrijd in 4-1 voor de boys 14-2.
Coach Lesly van de 13-2 boys complimenteerde zijn spelers voor hun
goede spel en zei: “Jullie hebben de
tweede helft met 1-0 gewonnen.” Zo
is het maar net!

het tuintje van de hortensia’s onkruid
vrij gemaakt. Een dankbaar werkje!
Maar ook niet zonder gevaar met de
brandnetels die er tussen stonden! En
wanneer is iets eigenlijk onkruid?
Natuurlijk heeft groep 1-2 ook mee
gedaan! De kleuters hebben bingo
gespeeld. De kinderen waren verdeeld
in groepjes. Om de beurt mochten ze
met twee dobbelstenen gooien. Het
aantal ogen wat geworpen werd was
een cijfer op de bingo kaart die op de
grond getekend was. Groep 6 heeft
afgelopen maandag de buitenles
gehad. De leerlingen hebben de
bordjes voor de Smikkeltuin gemaakt
waar ze hun eigen groenten gaan
verbouwen. De kinderen en leerkrachten kijken al uit naar meer van
zulke lessen. Zeker nu het mooier
weer wordt zullen zij vaker buiten te
zien zijn!

Aalsmeer - Alweer de 30ste ronde
van de jeugdcompetitie bij Schaakclub AAS is afgelopen vrijdag
gespeeld. Pieter tegen Konrad begon
als een Aljechin verdediging, waar
Pieter er Weens van probeerde te
maken. Maar Konrad speelde d5 en
een rustig middenspel ontstond.
Helaas voor Pieter speelde wit Toren
van a1 naar b1 en zag zwart de pion
op a2 slaan. Maar nog erger was dat
de toren op b1 stond en niet meer
gedekt kon worden. Met een toren
achter probeerde Pieter er nog wat
van te maken, maar Konrad rukte
met de a-pion en promoveerde naar
dame. Mat liet niet lang op zich
wachten. Winst voor Konrad. Simon
tegen David was een open Spaanse
partij waarbij Simon voor d3 koos, de
zet die Magnus Carlsen ook altijd
speelde in zijn jonge jaren. Simon
deed alle theoretische zetten en
David wat minder theoretische
zetten, zodat al gauw een dame
verloren ging en David uiteindelijk
op de 25e zet mat ging. Overwinning
voor Simon. Marien tegen Chia-Chia
was ook een Spanjaard, waarbij
zwart de Muller variant koos en Wit
ook de Carlsen opstelling innam.
Alleen daarna was het witte plan niet
erg doelgericht en dat van zwart wel.

Met Dame slaat g3 bewees zwart
weer de stelling ‘een gepend stuk is
een slechte verdediger’. Marien ging
hard mat, winst voor Chia-Chia.
Christiaan tegen Merlijn was een
Philidor verdediging die niet handig
door zwart werd aangepakt. Wit won
materiaal en behield aanval op de
niet gerokeerde koning. Uiteindelijk
won Christiaan met een artistiek mat
met twee lopers en een toren.
Koploper Luuk V tegen Robert gaf de
derde Spaanse partij van de avond.
Luuk koos ook voor de Carlsen
opstelling en wist in de complicaties
van het middenspel twee pionnen te
winnen. Daarna werden bijna alle
stukken geruild en bleef er een lopereindspel over, dat Luuk met vaste
hand naar de overwinning stuurde.
De top drie blijft nog bij elkaar, maar
nam wel verder afstand van het
middenveld. Onderin begint ChiaChia aan te sluiten bij de groep,
hetgeen netjes is omdat ze nog niet
zo veel ronden meespeelt bij AAS
Uitslag ronde 30:
Luuk V - Robert: 1-0
Pieter - Konrad: 0-1
Christiaan - Merlijn: 1-0
Marien - Chia-Chia: 0-1
Simon - David: 1-0
Kijk voor de stand en meer informatie op: www.aas.leisb.nl
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VZOD jeugd speelt onderlinge
wedstrijd en zoekt F-jeugd

Foto’s: www.kicksfotos.nl

Zonnige dag voor AVA-atleten
Aalsmeer - Afgelopen zondag 18
april zouden eigenlijk de landelijke
competitiewedstrijden van start
gaan. Omdat dit vanwege de coronaregels niet mag, hebben de clubs en
de Atletiekunie bedacht om ieder
zijn eigen wedstrijd te organiseren.
Zo ontstaat een ‘virtuele’ competitie.
Veel belangrijker is natuurlijk dat de
atleten weer een wedstrijd hebben.
Vandaar dat de jeugd vanaf 12 jaar
tot en met de senioren van 26 jaar
flink aan de bak kon op de prachtige
atletiekaccommodatie in de Sportlaan. Aan het weer lag het niet. Een
zonovergoten dag. Dat was maar
goed ook, want het was een lang
programma. Bijna alle atletiekonderdelen konden beoefend worden,
inclusief een 4 x 400 meter, hinkstapspringen en 400 meter horden.

De atleten waren behoorlijk zenuwachtig, ondanks dat het een onderlinge wedstrijd was. Maar los van dat
was de sfeer geweldig ontspannen.
Ouders, die als juryleden waren
uitgenodigd, zijn na de wedstrijd zelf
gaan speerwerpen omdat ze er zin in
hadden gekregen. Ook waren er
weer toeschouwers op het Bielzenpad, want helaas is bezoek nog
niet toegestaan op de accommodatie
zelf. Het was duidelijk dat de atleten
flink doorgetraind hebben deze
winter, want er werden maar liefst
drie clubrecords gebroken. Finn
Rademaker, Daniel Winkels, Jesper
van Dam en Wessel Heil braken het
4x 400 meter record uit 2000 in een
tijd van 3.36.2. De meisjes U18,
Sietske de Bruin, Tara Ozinga, Lotte
Zethof en Gwen Alewijnse, deden

daar een schepje bovenop door het
record op de 4 x 400 meter (ook uit
2000) te verpulveren met ruim 32
seconde. Het record staat nu op
4.17.9. Sietske de Bruin was ook nog
op dreef bij het hinkstapspringen en
verbrak haar eigen record met een
sprong van 9.48 meter.
Het leuke van dit soort wedstrijden is
dat er samengewerkt moet worden
bij estafette en tegen elkaar
gestreden wordt op andere onderdelen. Dit leverde een prima, gebalanceerde, spanning op.
Het bestuur en de vrijwilligers van AV
Aalsmeer kijken terug op de fijne
wedstrijd. Binnenkort volgt de
tweede wedstrijd, waarbij ook het
spektakelnummer steeple chase op
het programma staat.
De pupillen worden niet vergeten. Zij
kunnen zich alvast gaan voorbereiden op een meerkamp.

meest trefzeker? Het lukte linkerhoekspeler Donny Vink van Greenpark in
de slotfase niet om Lions-doelman
Luuk Hoiting te passeren, Kembit
Lions had wel geluk en knalde in de
laatste minuut de bal achter doelman
René de Knegt: 27-28. Topscorer bij
Aalsmeer was deze keer Donny Vink
met 6 doelpunten. Tim Bottinga en
Nils Dekker maakten er elk 4, Samir
Benghanem (net voor de eerste helft
met rood uit het veld gestuurd),
Vaidas Trainavicius en Armando
Besseling elk 3.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

HandbalNL League: Nipt verlies
voor Greenpark Aalsmeer
Aalsmeer – De handballers van
Greenpark Aalsmeer hebben net
geen overwinning weten te boeken
op de koploper op dit moment,
Kembit Lions. De Zuid-Limburgers
wisten in een, tot de laatste minuut,
spannende wedstrijd met 27-28 te
winnen in De Bloemhof. Het was de
tweede thuiswedstrijd op rij voor
Heren 1 van Greenpark Aalsmeer.
Vorige week was Hurry Up op bezoek
in Aalsmeer en dit duel wist Greenpark met 28-23 te winnen.
De wedstrijd van zaterdag 17 april
was belangrijk voor Aalsmeer. Het
was de mogelijkheid om op gelijke
hoogte te komen met Kembit Lions.

Beide teams waren uiteraard gebrand
op winst en dat was merkbaar, zowel
Aalsmeer als Lions stonden op
scherp.
Qua scores ging het zowel in de
eerste als de tweede helft gelijk op.
De rust gingen de teams in met 14-13
voor Greenpark.
In de tweede helft was Kembit Lions
iets dominanter en nam de leiding,
maar Greenpark wist goed stand te
houden. Qua punten hielden de
teams elkaar in evenwicht. De ene
keer Aalsmeer met een puntje voor,
even later Zuid-Limburg langszij. Het
werd 27-27 met nog een tiental
seconden op de klok. Wie is het

Lions stevig aan kop
Door deze winst gaat Kembit Lions
nog steviger aan de leiding in de
HandbalNL League. Het gat tussen de
Zuid-Limburgers en Aalsmeer is nu 4
punten. Zaterdagavond speelden in
de HandbalNL League HV Quintus en
Bevo HC tegen elkaar. Bevo wist met
35-26 ruim te winnen en verstevigt
hiermee haar positie in de top drie.
Zondagmiddag 18 april namen Hurry
Up en Volendam het tegen elkaar op.
Deze wedstrijd eindigde gelijk: 24-24.
Zaterdag weer thuis
Aanstaande zaterdag 24 april speelt
Greenpark opnieuw thuis. Om 19.00
uur klinkt in De Bloemhof het startsignaal voor de wedstrijd tegen
Herpertz/Bevo. Opnieuw zonder
publiek, maar rechtstreeks te volgen
via livestream van handbalnl. Kembit
Lions neemt het deze dag (vanaf
16.30 uur) in Sittard op tegen Hurry
Up.
Winst Heren 2
Heren 2 van Greenpark Aalsmeer
boekte afgelopen zondag 18 april wel
een overwinning. De handballers
speelden in en tegen Houten en
konden met een 31-27 winst terug
naar Aalsmeer. Aanstaande zondag
25 april speelt Heren 2 thuis in De
Bloemhof. Tegenstander is Hellas en
de wedstrijd begint om 12.35 uur.

Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 18
april stond ter een onderlinge korfbal
wedstrijd voor de E-jeugd van VZOD
op het programma. Het was helaas al
een tijdje geleden dat er onderling
een wedstrijd gespeeld konden.
Na het overslaan van de zaalcompetitie heeft VZOD wel twee nieuwe
F-jeugd leden mogen verwelkomen.
Echter door een te kort aan spelers in
deze leeftijdsgroep zijn Vajèn en
Joost noodgedwongen om te trainen
en wedstrijden te spelen bij de
E-jeugd. Voor beide spelers was het
hun aller eerste wedstrijd en ze
deden zeker niet onder ten opzichte
van de oudere jeugd. VZOD is dan
ook nog op zoek naar spelertjes in de
deze leeftijdsgroep.
Niet verleerd
De wedstrijd was voor zowel de E1
als de E2 weer een moment om
eindelijk weer eens een wedstrijd te
spelen. Gezien VZOD een kleine

vereniging is, maakt dit het soms
lastig om onderlinge wedstrijden te
regelen. Het was ook duidelijk dat de
spelertjes van de jeugd van VZOD
het korfbalspel nog niet verleerd
hebben en er was een mooie strijd
zichtbaar tussen beide teams. Uiteindelijk is de E1 als winnaar van het
veld gekomen en heeft de E2 goed
stand gehouden in deze wedstrijd.

Nieuwe F-jeugdleden bij korfbalvereniging VZOD: Vajèn en Joost.

Steeds meer schermers in
het Amsterdamse Bos
Aalsmeer - Schermers uit Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam en
Uithoorn, van schermschool Treville uit Amstelveen, trainen sinds enkele
weken op donderdag in het Amsterdamse Bos. Omdat binnen trainen
nog steeds niet mogelijk is, is gezocht naar een geschikte en centrale
locatie voor de schermers. Het Amsterdamse Bos blijkt daarvoor prima
geschikt. Het zal niet verbazen dat de drie schermgroepen, opgedeeld
naar leeftijdscategorie, veel bekijks trekken. Schermen is immers voor de
meesten geen alledaagse sport. Extra leuk wordt het als een zeer geïnteresseerde omstander gevraagd wordt om mee te doen. Zo’n kans krijg je
niet elke dag. Sinds kort zijn ook de 27-minners weer aangehaakt.
Wedstrijdschermers en recreanten schermen door en met elkaar. Treville
kent een aantal absolute toppers die ook op Europees en wereldniveau
trachten te excelleren. Voor deze jongens is het natuurlijk wel jammer dat
ook zij zich zo hebben moeten voorbereiden op de WK. Belangstelling om
eens te kijken of een keertje meedoen? Van 17.00 tot 18.00 uur trainen de
schermers in de leeftijd van 6 tot en met 10 jaar, van 18.00 tot 19.00 uur
komen de 11 tot en met 13-jarigen trainen en van 19.00 tot 20.30 uur is
het de beurt aan de schermers van 14 tot en met 17 jaar en de
27-minners). Alleen als het regent wordt er niet getraind. Schermen is een
snelle en spectaculaire sport voor jongens en meisjes. Meer weten? Kijk
op www.schermschool-treville.nl.

Wielrentrainingen voor jeugd
gestart bij UWTC
Uithoorn - De jeugd van UWTC heeft
de eerste wielrentrainingen van dit
jaar er weer op zitten. Dit zijn de
jongste wielrenners van de vereniging. Het niveau is heel divers van
beginnende wielrenner tot de
renners met al een aantal jaar ervaring. Tijdens de trainingen wordt de
renners en rensters op een speelse
en actieve manier de (basis)vaardigheden van het wielrennen aangeleerd, zodat ze veilig en verantwoord
kunnen deelnemen aan de trainingen en wedstrijden.
De trainingen worden gegeven in
diverse groepen op basis van leeftijd
en niveau. De trainingsopzet is wel
voor alle renners en rensters gelijk.
De jongsten zijn 7 jaar of ouder en de
oudsten in de jeugdgroep zijn rond
de 13 jaar. Daarna kan, bij voldoende
niveau, doorgestroomd worden naar
de trainingsgroep voor de oudere
jeugd van 14 tot 18 jaar met weer
andere trainingsvormen. Tijdens de
trainingen wordt er met name op de
techniek van het fietsen getraind,

zowel op de weg, als ook tijdens de
wintermaanden bij het veldrijden.
Verder komen uiteraard ook de
wedstrijdvormen en het veelzijdig
bewegen aan bod. De trainingen zijn
opgedeeld in meerdere onderdelen
van het fietsen, zo wordt er iedere
week een ander aspect extra uitgelicht. Hierbij valt te denken aan het
sturen, de balans, de bochten, het
starten en stoppen, het in een groep
rijden, het schakelen en de techniek
van het trappen. Behendiger worden
in het fietsen en goed met de fiets
om kunnen gaan, is belangrijk, maar
het allerbelangrijkste vinden de trainers van UWTC dat iedereen plezier
heeft tijdens het fietsen. De training
is iedere woensdag van 17.30 tot
19.00 uur op de baan van UWTC
rondom sportpark Randhoorn in
Uithoorn. Dit is een afgesloten
parcours, zodat er veilig getraind kan
worden. Meer weten over het jeugdwielrennen bij UWTC of eens
meedoen met de trainingen? Kijk
dan op de website: www.uwtc.nl.
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heden vrijkomt, zoemt het rondom
een tuinroos van de bijen. Mochten
luizen de rozen ontdekt hebben,
komen daar natuurlijke vijanden zoals
lieveheersbeestjes op af, die op hun
beurt de luizen verorberen. Enkele
nachtvlinders, waaronder de zwartvlekwinteruil, hebben de roos als
waardplant; ze leggen er hun eitjes op.

Rozen in tuin onweerstaanbaar
voor mensen en allerlei dieren
Regio - Wist je dat je met rozen dieren
naar je tuin kunt lokken en zo de
biodiversiteit verhoogt? Dat komt
door de veelzijdigheid van deze
sieraden voor je tuin. Terwijl je zelf
geniet van alle geuren en kleuren, zijn
de bloemen, bottels en takken
onweerstaanbaar voor allerlei dieren.
Schuilplaats
De wirwar aan takken van vooral klimrozen vormt een perfecte schuil- en
nestelplaats voor vogels. Ook struikrozen zijn gewild. Egels en andere

kleine zoogdieren scharrelen graag
onder rozenstruiken. En de stekels op
de takken bieden extra bescherming.
Insecten
Veel rozen hebben met geur een extra
wapen in handen om insecten al op
grote afstand te lokken. Tijdens de
bloei zijn het bijen, zweefvliegen,
sluipwespen en andere nuttige
insecten die stuifmeel uit rozen met
open hartjes verzamelen.
Vooral aan het eind van de ochtend,
als het stuifmeel in grote hoeveel-

Kleur én vlinders en bijen in de
tuin met zomerbollen
Regio - Geniet deze zomer van veel
en prachtige bloemen in je tuin door
nu zomerbollen te planten. De
verschillende soorten brengen (bio)
diversiteit, kleur en gezelligheid!
Bloemfabriek
Bloemen maken je blij. En heel veel
bloemen maken je nog blijer. Zomerbollen zijn bij uitstek perfecte vrolijkmakers met hun talloze, kleurrijke
ruikers. Een zomerbol (en knol) is
eigenlijk een ondergrondse voorraadschuur en bloemfabriek tegelijk.
In de bol is alles aanwezig om de
bloem op het juiste moment uit te
laten komen. Omdat ze een aantal
weken nodig hebben voordat het
blad en de bloemen tevoorschijn
komen, plant je ze al vroeg, in het
voorjaar. Het enige wat ze nodig

hebben is een beetje liefde en de
juiste plek om te groeien.
Populaire Dahlia
Zomerbollen zijn er in allerlei
vormen, kleuren en maten. De
bekendste is de Dahlia. Deze is de
afgelopen jaren enorm in opmars. Dit
komt door de vele bloemvormen en
kleuren. Maar ook omdat dahlia’s een
lange bloeitijd hebben. Ze blijven
eindeloos doorbloeien, tot aan de
eerste vorst. Leuk om weten is dat je
er zelf voor kunt zorgen dat er meer
bloemen komen. Door oude
bloemen weg te knippen krijgt de
plant een seintje dat er weer nieuwe
bloemknoppen aangemaakt moeten
worden. Dit betekent massa’s
bloemen en veel vrolijke momentjes.

Bottels
Botanische of wilde rozen vormen
rozenbottels, maar ook veel doorgekweekte rozen tonen na de bloei hun
prachtige bottels. In de herfst en
winter zijn ze een feestmaal voor
vogels als lijsters, koperwieken en
merels. Zaadeters, waaronder puttertjes en groenlingen, peuteren de
zaden uit de bottels. Zo boost je met
rozen de biodiversiteit in je directe
omgeving!
Tips voor biodiversiteit
Bemest rozen eind maart, half juni en
half juli voor een goede bloei en
mooie rozenbottels. Verwijder in de
zomer uitgebloeide bloemen voor een
langere nabloei. Laat in de herfst de
uitgebloeide bloemen zitten zodat er
bottels ontwikkelen. Kijk voor meer
rozeninspiratie op
www.roses4gardens.nl
Bron en foto: iVerde

Tropische lelies
Lelies zijn de ware smaragden van de
tuin en veel bloeien het volgende
jaar weer. Met hun tropische
bloemen van fel- of lichtgekleurde
kelkbladeren, brengen ze een
zonnige, bijna vakantiesfeer in de
tuin. De bloemgrootte varieert van
zo klein als een kinderhand, tot
groter dan een voetbal. Ze zijn in
allerlei kleuren en kleurcombinaties
te vinden, zowel geurend als niet
geurend. Aziatische lelies geuren
weinig tot niet en oriental lelies
verspreiden die typische, gewilde
leliegeur. Er bestaan ook zogenaamde ‘boomlelies’. Deze kunnen
2,5 meter lang worden: perfect om
hoogteverschil mee te creëren.
Biodiversiteit
Naast de bekende dahlia’s en lelies
zijn er verschillende andere soorten
zomerbollen die vrolijkheid in de
tuin brengen. Denk aan de zwaardvormige gladiolen, de bekervormige
kelken van calla’s (Zantedeschia),
fleurige begonia’s, stoere kuiflelies
(Eucomis), vurige crocosmia’s (Montbretia), charmante freesia’s en het
zomerse Indische bloemriet (Canna).
Een combinatie van diverse zomerbollen in de tuin zorgt voor een bloemenzee die veel vlinders en bijen
aantrekt. Het gefladder en gezoem is
als de kers op de taart, omdat je indirect ook voor de insecten zorgt.
Planten
Zomerbollen (en -knollen) plant je
als de kans op nachtvorst voorbij is.
Dit is meestal vanaf eind april en in
de hele maand mei. Een uitzondering is de lelie. Leliebollen kunnen al
eerder de grond in, omdat ze minder
vorstgevoelig zijn. Zomerbollen zijn
al weken voor de plantperiode te
koop. Vaak is dit vanaf februari. Dit
geeft je de kans om ze tijdig in huis
te halen en je favoriet niet mis te
lopen. Je kunt de zomerbollen in de
periode tussen het kopen en het
planten prima bewaren op een
droge, koele en donkere plek. Kijk
voor meer informatie over bloembollen op www.bloembollen.org

Freesia: Geurende schoonheid
in de tuin en op het terras
Regio - Freesia’s zijn vooral bekend
als snijbloem, maar wist je dat je er
ook in de tuin van kunt genieten? Ze
zijn niet alleen prachtig om te zien,
maar verspreiden ook een heerlijk
geur.
Bloemkammen
Wat freesia’s zo bijzonder maakt is de
manier waarop de plant bloemen
maakt. Uit de knol groeien meerdere
stengels uit tot prachtige kammen.
Ze worden kammen genoemd,
omdat de bloemknoppen keurig
netjes op een rij staan. Naast de typerende bloemkammen staan freesia’s
bekend om hun gewilde geur. Wist je
dat de freesia een van de weinige
bloemen is die nog haar natuurlijke
geur heeft? Niet voor niets wordt
deze vaak in parfum gebruikt. De
geuren lopen uiteen van heerlijk zoet
tot bijzonder kruidig. En de ene geurt
flamboyant, de ander juist subtiel.
Extra blaadjes
Er is voor ieder wat wils: freesia’s zijn
verkrijgbaar in allerlei kleuren én
geuren. Daarnaast kun je ook nog
kiezen uit enkelbloemig, half-dubbelbloemig en dubbelbloemig. Bij de

dubbelbloemige zijn de meeldraden
deels veranderd in extra blaadjes. Is
dat niet magisch? De knollen plant je
het beste van april tot en met juni, op
een zonnige en niet te natte plek in
de tuin. Plant ze vijf centimeter diep
en zorg voor acht centimeter ruimte
tussen de knollen. Je zult zien dat ze,
afhankelijk van het plantmoment,
van juni tot en met september dankbaar bloeien in de tuin.
Traditie
De freesia stamt af van de irissenfamilie (Iridaceae) en werd rond 1830
ontdekt door de Zuid-Afrikaanse
plantenverzamelaar Ecklon. Hij
vernoemde deze exotische bloem
naar zijn vriend en studiegenoot, de
Duitse arts Friedrich Freese. Door de
jaren heen is er een ware traditie
rondom deze bloem ontstaan. Na
zeven jaar huwelijk geef je je partner
witte freesia’s, om de pure en echte
liefde te vieren. Hoe romantisch!
Daarnaast is het een gewilde bloem
in bruidsboeketten, omdat ze
symbool staat voor onvoorwaardelijke liefde en onschuld.
Weetjes
Je geniet het meest van de freesiageur wanneer de bloemetjes helemaal open zijn. Houd je meer van een
subtiele geur? Kies dan voor blauwe
freesia’s, die geuren gering.
Een andere naam voor freesia is
‘Kaaps lelietje-van-Dalen’. Heb je geen
tuin, maar wel een terras of balkon?
Freesia’s doen het ook erg goed in
potten. Kijk voor meer informatie
over bloembollen op
www.bloembol.org.
Foto: iBulb

Klimroos voor kleur op hoogte
Regio - Geen enkele andere klimplant geeft zoveel geur en kleur als
een klimroos. Zelfs met weinig
ruimte, tegen een gevel, toont hij
maandenlang z’n bloemenpracht. Zo
creëer je kleur op hoogte in je tuin.
Eigenlijk is klimroos een onterechte
benaming. Ze klimmen namelijk niet
zelf maar hebben een beetje hulp
nodig. Dit doe je door ze omhoog te
leiden via een rozenboog, rozenzuil,
pergola, muur, hekwerk of schutting.
Bind de takken losjes vast, want ze
groeien nog in dikte. Of gebruik elastisch bindbuis. Houd er rekening mee
dat de meeste klimrozen twee tot
drie meter hoog worden.
Klimroos trucje
Van nature groeit een klimroos naar
het licht, en maakt daarbij weinig
vertakkingen aan. Buig deze verticale
takken halverwege de stengel voorzichtig horizontaal, en bind ze vast.
Doordat de tak niet meer naar het
licht groeit maakt de plant nieuwe
zijtakken aan, die weer naar boven
toe groeien. Dankzij dit handige
trucje wordt je beloond met nog
meer bloemen.
Ramblers
Ramblers behoren tot een speciale
groep leirozen. Ze groeien wel tien
meter hoog of meer. Hun lange
takken maakt ze geschikt voor
verwildering over schuren of in
bomen. De meeste oude rassen
bloeien één keer. Modernere
ramblers bloeien de hele zomer en

blijven lager, waardoor je ze niet
hoeft te snoeien. Meer informatie
over rozen is te vinden op www.
roses4gardens.nl.
Tips
Plant je een klimroos bij een muur?
Hou 30 centimeter afstand van de
stenen Zo kan regenwater bij de
wortels komen en krijgt de roos de
benodigde lucht circulatie. Doorbloeiende klimrozen bloeien van juni
tot de vorst. Veel klimrozen
verspreiden een heerlijke geur.
Snoei te grote en oude klimrozen in
de tweede helft van maart terug.
Ramblers en ‘gewone’ klimrozen,
vormen vaak mooie rozenbottels die
tot diep in de winter voor kleur
zorgen.
Bron en foto: iVerde

