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Het boek ‘Kudelstaart in oorlogstijd’

NU
TE KOOP

BIJ VOOR
€ 24,95

”Weliswaar is onze lintjesregen, 
evenals vorig jaar, iets bescheidener 
van opzet dan regulier het gebruik is, 
maar hier in deze prachtige trouwzaal 
zal het niet minder memorabel zijn. 
Misschien zelfs wel meer speciaal dan 
anders”, aldus burgemeester Gido 
Oude Kotte. “Vandaag worden vijf 
mensen uit Aalsmeer Koninklijk onder-
scheiden. Drie heren en twee dames. 
Vijf Aalsmeerders verdienen een lintje 
vanwege hun uitzonderlijke maat-
schappelijke prestaties. Ik zeg 
verdienen, want u bent ‘voorgedragen’ 
door mensen uit uw eigen omgeving. 
Mensen die vinden dat u het verdient 
om in het zonnetje gezet te worden. 
Bewonderaars, omdat u zoveel voor 
andere mensen doet”, ging Oude Kotte 
verder. “Je onderscheiden als iemand 
die zich maatschappelijk bijzonder 
verdienstelijk heeft gemaakt, is in Aals-
meer niet eenvoudig. Je inzetten voor 
een ander beschouwen wij namelijk 
als heel normaal. Onze gemeenschap 
kent vele enthousiaste en bevlogen 
vrijwilligers, die zich met hart en ziel 
inzetten voor maatschappelijke instel-
lingen, verenigingen, goede doelen, 
kerken, ouderen of mensen die om 
een andere reden aandacht en zorg 
nodig hebben. Vrijwilligers zijn het 
cement van onze samenleving en 
vandaag is een goed moment om 
daarbij stil te staan en een groot 
compliment te geven aan allen die 
zich dagelijks onbaatzuchtig inzetten 
voor anderen.” Vervolgens richtte de 
burgemeester zich tot de vijf genomi-
neerden. Benoemd tot Lid in de Orde 
van Oranje Nassau zijn de heren Jos 
Terlouw, Dik Vollmuller en Lennart 
Bader en de dames Lous Zandvliet-
Peeperkorn en Annie Mariën-van den 
Broeck. “Bevlogen en met het hart op 
de juiste plek”, aldus Oude Kotte over 
Jos Terlouw. “Aalsmeerders refereren 

naar u als een wijs en verstandig 
mens.” Over mevrouw Zandvliet: “U 
neemt graag initiatief, kan mensen 
enthousiasmeren en motiveren. Maar 
u bent ook attent en ontfermt zich het 
liefst over het lief en leed van 
eenieder.” Over Dik Vollmuller: “U bent 
een vrijwilliger die zijn taken met een 
warm hart en grote betrokkenheid en 
toewijding uitvoert. Er is grote 
bewondering voor de wijze waarop u 
in het leven staat en grote waardering 
voor alles wat u als vrijwilliger doet en 
hebt gedaan.” Annie Mariën noemde 
burgemeester Oude Kotte een vrijwil-
liger in hart en nieren, al meer dan 25 
jaar. “Uw omgeving waardeert u om 
uw verantwoordelijkheidsgevoel en 
uw plichtsbesef. En om het feit dat 
mensen nooit een vergeefs beroep op 
u doen.” Tot slot werd Lennart Bader, 
de jongste van de genomineerden, 
geroemd om zijn grote inzet voor 
Radio Aalsmeer TV. “Jij bent mister 
Radio Aalsmeer”, aldus Oude Kotte. 
“Op 16-jarige leeftijd begon je als vrij-

williger bij Radio Aalsmeer. Je 
fungeerde als technicus en presen-
tator en presenteerde het allereerste 
radioprogramma van Radio Aalsmeer. 
Hoe gaaf is dat. Je hebt een waan-
zinnig mooie bijdrage geleverd aan 
de modernisering van de lokale 
media. En daar ben ik als burge-
meester oprecht dankbaar en vooral 
trots op. Er is grote bewondering voor 
de wijze voorop je in het leven staat 
en grote waardering voor alles wat je 
als vrijwilliger hebt gedaan en hope-
lijk nog decennia zal blijven doen.” De 
burgemeester reikte de onderschei-
dingen één voor één uit. De versier-
selen opspelden mocht hij vanwege 
corona natuurlijk niet. Hiervoor 
werden de echtgenoten/s of een 
familielid ingezet, die uiteraard vol 
trots deze taak uitvoerden. De lintjes-
regen werd afgesloten met een toost 
met oranje champagne. Allen gefelici-
teerd met deze meer dan verdiende 
Koninklijke Onderscheiding! Uiteraard 
ook felicitaties voor Peter de Raaf uit 
Rijsenhout en Piet Ravensbergen uit 
Aalsmeer, beiden zijn in Haarlemmer-
meer in het Koninklijke zonnetje 
gezet voor hun vele vrijwillige 
verdiensten voor de samenleving.

Vijf inwoners in Aalsmeer in het 
Koninklijke zonnetje gezet

Burgemeester Oude Kotte met van links naar rechts: Jos Terlouw, Lous Zandvliet, Lennart Bader, Annie Mariën en Dik Vollmuller.

Aalsmeer - Afgelopen maandag 26 april, de dag voor Koningsdag, zijn in 
Aalsmeer vijf inwoners bekroond met een Koninklijke Onderscheiding. 
De lintjesregen vond volgens de coronaregels plaats (1,5 meter) en hier-
voor was de trouwzaal in het gemeentehuis ruim en feestelijk ingericht. 

oTox € 79,-
iller €185,- 
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Advertenties, redactie en 
centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Openingstijden
ma. t/m wo. van 08.30-17.00 uur
donderdag van 8.30-16.00 uur

Aanleveren van advertentie
Woensdag voor 12.00 uur
aanlever@meerbode.nl

Advertentieverkoop
Brigitte Wels
Tel. 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

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

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
Onderdeel van 
Regio Media Groep B.V.

133e jaargang

Oplage: 17.600

Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient 
ondertekend te zijn en voorzien van 
naam, adres, telefoonnummer en/of 
e-mailadres. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht te weigeren dan wel te 
redigeren.

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

Privacy
Zie onze privacyverklaring op www.
meerbode.nl/privacy

Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt 
op FSC-Mix papier van verantwoorde 
herkomst.

WWW.MEERBODE.NL

KERKDIENSTEN
ZONDAG 2 MEI 

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Zondag 16u. Zoomdienst met 

Lars Gijsen. 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. C. van Atten. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeer-

derweg 751, Rijsenhout. Zondag 
Dienst om 10u. met br. J.W. 
Ploeg uit Heukelum.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. 

Dienst met ds. Paul F. Thimm via 
dgaalsmeer.nl. Collecte: Oude-
zijds 100. Op dinsdag 4 mei 
Dodenherdenking, 19u. dienst in 
Karmelkerk.

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. Teus 
Prins. Fysieke dienst en online 
volgen via http://pgAalsmeer.nl/
kerkdienstgemist/. Op 4 mei 
19u. Oecumenische herden-
kingsdienst in Karmelkerk.

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag 

10u. Dienst met ds. G.P.R. v/d 
Wetering uit Ridderkerk. Orga-
nist: Johan v/d Zwaard. Om 19u. 
Zangdienst. Aanmelden via 
hervormdaalsmeer.nl. 

-  Oosterkerk, Oosteinderweg 269. 
Zondag om 10u. Dienst met dhr. 
E.H.R. Kramer. Organist: Theo 
Griekspoor. Aanmelden via 
www.hervormdaalsmeer.nl. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

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

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 

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

 Cantores. Om 14u. Poolse dienst.  
Op dinsdag 4 mei 19u. Oecume-
nische viering (Dodenherden-
king). Voorganger: Gert de 
Ruijter. Woensdag 5 mei 10.30u. 
Eucharistieviering. 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. W. 
Nijsse uit Hilversum via www.
kerkdienstgemist.nl. 

Samen Op Weg Kudelstaart
- Zondag 10u. Dienst met pastor 

A.M. Creemer-Allard uit Kudel-
staart. Te volgen via https://sow-
kudelstaart.nl. 

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

Zondag 11u. Eucharistieviering 
met zang van cantors. Maximaal 
30 kerkplaatsen. Vooraf reser-
veren via sjangeboortesecreta-
riaat@live.nl of bel 0297-324735.  
Te volgen via livestream.

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maandag 

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

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag in 

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

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten 

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

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

Training ‘Omgaan met 
dementie’ online
Amstelland - Mantelzorg & Meer 
start een Training ‘Omgaan met 
Dementie’ voor kinderen van iemand 
met dementie. Deelnemers krijgen 
informatie, tips en handvatten voor 
het omgaan met de veranderende 
ouder. De online training bestaat uit 
twee bijeenkomsten op 11 en 18 mei 
van 19.30 tot 21.30 uur en is bedoeld 
voor mantelzorgers uit Aalsmeer, 
Amstelveen, Haarlemmermeer, 
Ouderkerk aan de Amstel en 
Uithoorn. De training kan gevolgd 
worden via Zoom. Voor aanmelden 
kan contact opgenomen worden via 
020-5127250 of via info@mantelzor-
genmeer.nl. Kijk voor meer infor-
matie op www.mantelzorgenmeer.nl.

www.rkkerkaalsmeer.nl. Dit kan 
vanaf 29 april via de link naar het 
reserveringsformulier of telefonisch 
via het secretariaat. Uiteraard bent u 
van harte welkom. De viering, die 
rond 19.40 uur is afgelopen, is ook 
met de computer of tablet via de 
livestream rechtstreeks te volgen of 
later terug te kijken. De link is te 
vinden in de agenda bij dinsdag 
4 mei.

Oecumenische dienst op 4 mei

Aalsmeer - Het is niet anders. De 
coronapandemie is nog niet voorbij 
en de maatregelen gelden ook 
tijdens 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 Aals-
meerse festiviteiten plaatsvinden, is 
gelukkig gunstig. Daarom nog even 
volhouden. Een (na)zomer met 
versoepeling van de coronamaatre-

gelen en ruimte voor feestelijkheden 
is in zicht. De Dodenherdenking op 
dinsdag 4 mei heeft een aangepast 
programma. Er zijn geen bĳeenkom-
sten bĳ de oorlogsmonumenten. Via 
Radio Aalsmeer wordt er live 
aandacht besteed aan de kransleg-
ging op het Raadhuisplein. De Natio-
nale Dodenherdenking vindt plaats 
op de Dam in Amsterdam en is via 
televisie te volgen. Om 20.00 uur 
wordt twee minuten stil gehouden.

Dodenherdenking live via radio

Kudelstaart - Laudine Spaargaren 
(18) maakt kans op een studiebeurs 
van 60.000 euro. Dit alles om haar 
grote droom om hotelmanager te 
worden waar te maken. In de 
wedstrijd om deze studiebeurs 
moesten alle deelnemers een kennis-
quiz maken en de beste 25 gingen 
door naar de laatste ronde. 
Het is de Kudelstaartse gelukt om bij 
deze beste 25 te eindigen. In de nu 
laatste ronde moeten de overge-
bleven studenten een �lmpje maken 
en zoveel mogelijk stemmen voor 
zich zien te krijgen en deze persoon 
wint hiermee dan de studiebeurs. 
Laudine roept heel Aalsmeer en 
Kudelstaart op om voor haar te 
stemmen. Stemmen kan via de link 
https://www.tio.nl/studiekeuze/
winactie/stemmen/laudine-spaar-
garen/ door emailadres en voor- en 
achternaam in te vullen. 

Al jaren haar droom
Laudine’s droom om hotelmanager 
te worden begon al op de basis-

school toen ze riep: “Ik word de baas 
van een hotel.” Tien jaar later wil ze 
dit nog steeds. Helaas is de 18-jarige 
afgewezen voor een studie aan de 
hotelschool in Den Haag. Nu hoopt 
ze alsnog een studiebeurs te winnen 
en haar opleiding te kunnen volgen 
bij hogeschool Tio. 
Dus, stem op het �lmpje van deze 
Kudelstaartse en laat Laudine’s 
droom werkelijkheid worden!

Laudine (18) hoopt studiebeurs 
te innen et fil pje

Aalsmeer – Dinsdag 4 mei wordt om 
19.00 uur een korte oecumenische 
herdenkingsdienst gehouden in de 
Karmelkerk aan de Stommeerweg. 
Dominee Gert de Ruiter, predikant 
van de Dorpskerk, gaat hierin voor, 
organist is Nico van Geijlswijk. De 
viering, met thema ‘Na 75 jaar vrij-
heid’, is voorbereid samen met de 

liturgiewerkgroep van de Raad van 
Kerken Aalsmeer.

In de kerk of via livestream
Vanwege de coronamaatregelen 
mogen slechts 30 personen de dienst 
bijwonen. Reservering vooraf is 
noodzakelijk en kan via de website 
van de Karmelparochie: 

Dodenherdenking
Dit jaar is er geen gelegenheid 
na a�oop aan te sluiten bij de 
Dodenherdenking en kransleg-
ging op het Raadhuisplein. 
Vanwege aangepaste maatre-
gelen is de herdenking niet voor 
publiek toegankelijk. Via Radio 
Aalsmeer wordt er live aandacht 
besteed aan de kranslegging.

Toren Dorpskerk in de steigers
Aalsmeer - Het kan niet anders dan dat het zo’n beetje iedereen is opgevallen. 
De toren van de Dorpskerk in de Kanaalstraat staat volledig in de steigers 
sinds vrijdag 23 april. De komende weken wordt er metselwerk uitgevoerd. 
Ook gaat het grote ronde raam opgeknapt worden. Foto: www.kicksfotos.nl
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- de datum van uw bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen 
 u bezwaar maakt;
- waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- uw handtekening; 
 zo mogelijk uw e-mailadres; 
- het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

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

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING 
PERSOONSLIJST

Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer 
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding 
van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen 
ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat 
betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar 
hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente 
Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum 
  datum voornemen

 Chmielecka M. 25-04-1962 21-04-2021
 Noya E.I.A. 16-06-1952 21-04-2021
 Zsiday R.K. 15-06-1998 20-04-2021
de Bruijn M.G. 28-06-1967 21-04-2021

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

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

RECTIFICATIE
- Uiterweg 214B, 1431 AT, (Z21-019781), het plaatsen van 

twee bergingen (blokhut) op de kavels 596 en 599 van de 
Recreatie Park Aalsmeer. Toelichting: tijdens de behande-
ling van de aanvraag is gebleken dat de omschrijving zoals 
eerder gepubliceerd, niet juist was. Verzonden: 09 maart 
2021

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen 
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
-  Oosteinderweg 287, 1432 AW, (Z21-031931), het aanleg-

gen van beschoeiing en het graven van water 
-  Hornweg 187, 1432 GH, (Z21-031919), het afwijken van 

het bestemmingsplan en het plaatsen en uitbreiden van 
nieuwe kleedkamers met krachthonk 

-  Kudelstaartseweg, project Women’s Eye (kad. percelen D 
7674, 7679 en 7680) in Aalsmeer, (Z21-031872), het maken 
van een kelder onder de woning type D,E en F  

-  Hornweg 205, 1432 GJ, (Z21-031791), het afwijken van het 
bestemmingsplan t.b.v. het maken van een uitbouw aan 
de achterzijde van de woning  

-  Wissel 30, 1431 LP, (Z21-031667), het plaatsen van een dak-
kapel op het voorgevel-dakvlak 

-  Kudelstaartseweg 192-194, 1433 GP, (Z21-031666), het ver-
bouwen en samenvoegen van 3 woningen tot 1 woning, 
het vervangen van de buitengevel, dakpannen en alle ko-
zijnen, het maken van enkele inwendige sparingen en een 
(vergunningsvrije) uitbouw aan de achterzijde 

-  Rastraat 4, 1433 SM, (Z21-031530), het maken van een 
overkapping in de tuin naast de woning 

-  Uiterweg 134 ws8, 1431 AS, (Z21-031482), het plaatsen 
van de bestaande woonark op 134ws8 op vergunning 
134ws10 

-  Aalsmeerderweg 15, 1432 CG, (Z21-031480), het plaatsen 
van een dakkapel aan de voor- en achterzijde van de wo-
ning 

-  Hortensialaan 38, 1431 VC, (Z21-031478), het maken van 
een dakopbouw 

-  Uiterweg 25, 1431 AA, (Z21-030997), het kappen van een 
dode beuk aan de voorkant/zijkant van de woning 

-  Aalsmeerderweg 283 11, 1432 CN, (Z21-030693), het ma-
ken van een verdiepingsvloer 

-  Vlinderweg 49, 1432 MZ, (Z21-030656), het vervangen van 
de huidige pui van de berging door een nieuwe pui 

 
VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGS-
VERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE
De beslistermijn is verlengd met zes weken. De beslissing op 
de volgende aanvragen zijn met toepassing van artikel 3.9, Lid 
2 van de wabo verlengd:
-  Westeinderplassen, kad. perc. H 458, (Z21-019091), het 

plaatsen van een blokhut op een recreatie-eiland. Verzon-
den: 22 april 2021

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aalsmeer een werelddorp 
van bloemen en water.

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met 
#visitaalsmeer

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

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een 
wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze 
rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen 
die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u 
de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt 
indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendma-
kingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

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

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

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

-  Baanvak 38, 1431 LK, (Z21-009879), het plaatsen van een 
dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 22 
april 2021

 
BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuurs-
recht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten 
behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie:
- Primulastraat 41, 1431 TG, (Z21-003559), het vervangen 

van de bestaande door een nieuwe dakkapel aan de voor-
zijde van de woning. Verzonden: 22 april 2021

-  Linnaeuslaan 58, 1431 JW, (Z21-017219), het bouwen van 
een puntdak met overkapping op de bestaande schuur. 
Verzonden: 21 april 2021

 
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN,  
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
-  Saturnusstraat 16, 1431 XM, (Z21-008819), het plaatsen 

van een dakkapel aan de voor- en achterzijde van de wo-
ning. Verzonden: 23 april 2021

-  Parklaan 1 t/m 23, 1431 EM, (Z21-024267), het plaatsen 
van een container, eco-toilet en steigers aan de tuinzijde 
van het complex t.b.v. schilderwerk, reinigen stucwerk en 
vervangen van kitvoegen op de galerijen t/m 21 mei 2021. 
Verzonden: 26 april 2021

-  Karperstraat 42, 1432 PA, (Z20-087175), het maken van een 
uitbouw aan de kapperszaak op de begane grond waar-
door erboven een dakterras ontstaat. Verzonden: 26 april 
2021

-  Machineweg 175, 1432 ER, (Z21-004757), het maken van 
een uitbouw aan de achterzijde van de woning. Verzon-
den: 22 april 2021

-  Geniedijk 22, 1433 HC, (Z21-022999), het plaatsen van een 
dakopbouw, het wijzigen van de bestaande gevels naar 
stucwerk en het vervangen van de dakpannen door een 
rietenkap. Verzonden: 22 april 2021

-  Oosteinderweg 279 ws3, 1432 AV, (Z21-003318), het kap-
pen van een (dode) beukenboom. Verzonden: 21 april 
2021

-  Diverse locaties binnen Aalsmeer en Kudelstaart, (Z20-
087426), het kappen van 13 risicobomen op diverse loca-
ties in de gemeente. Toelichting: In de aanvraag was sprake 
van 19 bomen; na onderzoek is dit aantal teruggebracht 
naar 13. Verzonden: 20 april 2021

 
BESLUITEN VERGUNNINGVRIJ *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat uit de beoordeling van de aanvraag is gebleken dat voor 
de opgegeven werkzaamheden op grond van artikel 2.1 van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geen omge-

BEKENDMAKINGEN

Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aange-
vraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informe-
ren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt 
op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omge-
vingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt. 
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer 

worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.
nl, onderdeel van www.overheid.nl. 

- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie 
over bekendmakingen per email.

- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mo-
biele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via 
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschik-
baar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor 
Android-smartphones via Google Play.

- De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog 

op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie 
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omge-
vingsvergunningen opvragen en inzien. 

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 

In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners 
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij 
een verhuizing heeft de bewoner(s) de wettelijke plicht binnen 
een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat wor-
den. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplich-
ting. Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe 
adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onder-
zoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismuta-
tie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om 
de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel 
het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt 
dit v.a. 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan 
heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep 
te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan 
men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen 
zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

SOCIAAL LOKET AALSMEER OPEN OP AFSPRAAK

De balie van het Sociaal Loket Aalsmeer is, op afspraak, weer 
geopend. Bij het Sociaal loket kunt u terecht met vragen over 
wonen, welzijn, zorg, inkomensondersteuning, schuldhulpver-
lening en jeugdhulp. Heeft u hulp of ondersteuning nodig? 
Dan voeren wij met u een gesprek en kijken we samen welke 
hulp u nodig heeft. We werken hierin samen met verschillende 
welzijn- en vrijwilligersorganisaties in Aalsmeer. De afgelopen 
maanden kon u wegens de coronamaatregelen alleen telefo-
nisch bij het loket terecht. Nu kunt u ook weer een afspraak 
maken voor een één op één gesprek. Neemt u telefonisch con-
tact met ons op voor het maken van een afspraak, via 0297-
387575. Het is mogelijk om een afspraak te maken binnen de 
volgende tijden:

Ma-/di-/do-/vrijdag 08.30-12.00 uur
Woensdag   13.00-16.30 uur

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.

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST 
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN

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

Geslachtsnaam  Voorletters Geboorte- Datum 
  datum beschikking

Partridge T.M. 10-03-1987 21-04-2021

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

In het bezwaarschrift zet u:
- uw naam en adres;



Gert de Ruiter op herhaling 
De coronamaatregelen zijn iets 
verruimd, waardoor mogelijk binnen-
kort weer een nieuwe live-gast te 
horen is in de Aalsmeerse talkshow 
‘Door de Mangel’. Komende twee 
maandagen echter nog een herhaling 
in verband met de meivakantie. 
Komende maandag 3 mei zal de 222e 
aflevering, die eerder is uitgezonden 
op 10 september 2018, te beluisteren 
zijn. In die uitzending was Gert de 
Ruiter te gast. Hij is sinds 8 april 2018 
de voorganger van de Hervormde Kerk. 
Via Musselkanaal, Monnickendam en 
Elburg is de predikant in Aalsmeer 
neergestreken. “Het is mijn visie om de 
kerken in Aalsmeer te verbinden. Niet 
de nadruk leggen op de verschillen, 
maar op de overeenkomsten”, aldus de 
in Kudelstaart woonachtige Italië-lief-

hebber. Zijn voorganger is zeer 
benieuwd hoe het hem bevalt en wat 
zijn visie is op kerkelijk Aalsmeer. Het 
antwoord op deze vragen hoor je 
aanstaande maandag vanaf 19.00 uur 
in ‘Door de Mangel’.

Wethouder Alink bij ‘RAP’
Drie maal is scheepsrecht kun je wel 
zeggen. Door verschillende oorzaken 
zijn de twee vorige uitzendingen van 
‘Radio Aalsmeer Politiek’, kortweg ‘RAP’, 
afgelast. Voor de derde keer een 
poging om met wethouder Wilma 
Alink-Scheltema in gesprek te gaan op 
woensdag 5 mei. Uiteraard komt het 
voorstel voor het nieuwe afvalbeleid 
voorbij, maar Sem en Erik gaan haar 
nog veel meer vragen. Mocht u vragen 
voor de wethouder hebben, mail ze 
dan naar sem@radioaalsmeer.nl.

Ook op 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 te bekijken op televisie via kanaal 
12 van Caiway, kanaal 1389 van KPN/
XS4ALL/Telfort of radioaalsmeer.nl/tv. 

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Officiële Mededelingen
29 april 2021

vings-vergunning is vereist. Tegen dit besluit kunt u bezwaar 
maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie:
- Westeinderplassen, kad.perc. H 453, (Z21-020977), het 

bouwen van een speeltoestel met een hoogte van maxi-
maal 2,3 meter op een eiland in Westeinderplassen 

EVENEMENTEN

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

COLLECTES

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

TER INZAGE

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

loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u 
opgenomen.

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

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

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

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

t/m 04-06-21 De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de 
bijbehorende stukken m.b.t. Dorpsstraat 
111, 1431 CC, (OD-9585402), het verlenen 
van een omgevingsvergunning (aspect mili-
eu) voor het veranderen van de inrichting.

Aalsmeer - Bij ‘Echt Esther’ is het duo 
‘Laat Maar’ te gast. Marit Enthoven en 
Sabine van der Gragt vormen het 
muzikale kleinkunstduo. Wat je kunt 
verwachten? Nummers met als doel 
het publiek te raken door middel van 
een vleugje humor. Hun afwisselende 
repertoire is ontstaan door het gebruik 
van verschillende instrumenten en 
tweestemmige zang. Dit leidt tot 
humoristische, maar ook gevoelige 
liedjes. Esther gaat ze donderdag 29 
april om 19.00 uur van alles vragen 
over hun carrière en toekomstplannen. 
En natuurlijk over hun deelname aan 
de Popprijs Amstelland. Heb jij een 

vraag voor ‘Laat Maar’? Mail ze dan 
naar esther@radioaalsmeer.nl 

Muziek als tegenmacht 
De week van Koningsdag, versoepe-
ling van de coronamaatregelen én 
onzekerheden over de vele corona-
besmettingen en de consequenties 
daarvan, is voor Sem van Hest reden 
om daar muzikaal tóch een vrolijk 
begin van het weekend van te 
maken. Als een soort tegenmacht 
gaat de Limburgse Aalsmeerder er 
op zaterdag 1 mei een gezellige 
uitzending van maken tussen 10.00 
en 12.00 uur. 

Kleinkunstduo ‘Laat Maar’ bij 
Echt Esther op Radio Aalsmeer

Aalsmeer – Het mooiste park van 
Aalsmeer, het Seringenpark, ziet er 
straks nog aantrekkelijker uit. Vorige 
week zijn er bij- en vlindervriende-
lijke planten gepoot. Gekozen is voor 
de juiste planten om er een succes 
van te maken. Dank zij een bijdrage 
van SLS en de medewerking van 
Wijkoverleg Stommeer konden de 
planten gekocht worden. Waarna een 
hovenier en twee vrijwilligers er voor 
zorgden dat ze een mooi plekje 
tussen de seringen kregen. 

Feest!
Volgende week beginnen de 
seringen te bloeien en ziet het park 
er weer feestelijk uit. En feest is het 

eigenlijk! Want in 1951 werd het park 
opgeleverd en dat betekent dat het 
Seringenpark haar 70e verjaardag 
mag vieren. De Werkgroep Seringen-
park had gehoopt dit met bewoners 
en bezoekers te kunnen vieren. Er 
lagen al leuke plannen op de plank, 
maar helaas. Corona zorgt er voor dat 
dit uitgesteld moet worden, de Werk-
groep hoopt dat het in 2022 wel kan. 
De Werkgroep heeft door deze 
vertraging wel de mogelijkheid 
bezoekers en bewoners te vragen of 
ze nog leuke suggesties hebben om 
er dan een ‘breed’ feest van te maken. 
Laat het weten via mail@hansje.info. 
Maar ook zonder feest gaat dit jaar 
het werk gewoon door. Hovenier 

Harmen en zijn hulp blijven er voor 
zorgen dat het gras gemaaid is, het 
onkruid gewied en er op tijd 
gesnoeid wordt. En gelukkig zijn er 
dan nog de vrijwilligers die af en toe 
ingezet kunnen worden. 

Vrijwilligers welkom
Nu alles zo lekker gaat groeien 
verschijnen ook de ‘pispotjes’ weer. 
Dit onkruid groeit pijlsnel door de 
struiken en kan alleen handmatig 
verwijderd worden. Dus als je je ook 
wilt opgeven als vrijwilliger; je bent 
van harte welkom! Ook dan kun je 
mailen naar mail@hansje.info. Maar 
nu eerst een paar weken genieten 
van de bloeiende seringen!

Seringenpark wordt steeds mooier
Bij- en vlindervriendelijke planten in het Seringenpark. Foto: Sjaak Koningen

Sabine en Marit van kleinkunstduo 

‘Laat Maar’ te gast bij ‘Echt Esther’.

Aalsmeer - Kinderboerderij Boeren-
vreugd kijkt reikhalzend uit naar het 
moment dat de deuren weer open 
mogen. Enkele weken geleden is er 
gestart met de renovatie van de 
speeltuin. Met in het vooruitzicht een 
mogelijke heropening van de boer-
derij moeten de handen nog even 
flink uit de mouwen. Om de speel-
tuin weer veilig te maken voor de 
kinderen moet er nog ongeveer 80 
m3 boomschors de speeltuin in 
worden gereden en verdeeld worden 
over het terrein. Een flinke klus waar-
voor hulp wordt gezocht. 
Boerenvreugd is op zoek naar 
mensen die op zaterdag 8 mei voor 
één dag de handen uit de mouwen 
willen steken op de boerderij. Alle 
werkzaamheden op deze Doe-dag 
vinden buiten plaats. Naast het 
uitrijden van het schors zal ook de 

zandbak schoongemaakt worden en 
zijn er wat reparaties aan het 
hekwerk nodig. De Doe dag begint 
om 9.00 uur. Iedereen die zin heeft 
om deze dag (of een gedeelte van de 
dag) te helpen is van harte welkom 
op Boerenvreugd aan de Beethoven-
laan 118 in de Hornmeer. De corona-
maatregelen worden tijdens de 
Doe-dag in acht genomen en er is 
voldoende ruimte om goed afstand 
te houden. De vrijwilligers van de 
boerderij zorgen voor alle materialen 
en voor lunchpakketjes. Aanmelden 
is wel van belang en kan via 
bestuur@boerenvreugd.nl. Bij de 
aanmelding graag vermelden of u de 
hele dag komt helpen of een 
gedeelte van de dag en of u gebruik 
wilt maken van het lunchpakket. Ook 
voor vragen kunt u het klusteam 
bereiken via de mail.

Kinderboerderij Boerenvreugd: 
Vrijwilligers voor 1 dag gezocht 
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STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

Wij zijn 
weer open!

Ruim 
assortiment 

(kinder)gitaren, 
ukelele’s, snaren 

en accessoires

AGENDA

DONDERDAG 29 APRIL:
*  Instuif in Kudelstaart voor leer-

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

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

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

VRIJDAG 30 APRIL:
*  Sportinstuif voor jeugd 6-12jr. 

op terrein zwembad De Water-
lelie van 10 tot 12u. Ook op 5 en 
7 mei. Aanmelden verplicht via 
www.sportinaalsmeer.nl

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)

Aalsmeer - Het Flower Art Museum 
aan de Kudelstaartseweg brengt tot 
eind juni een solotentoonstelling van 
kunstenares Suus Suiker. Zij schildert 
poëtische bloemvoorstellingen met 
gepigmenteerde warme bijenwas.
Suus Suiker (Hellevoetsluis, 1966) is 
een rijzende ster in de Nederlandse 
kunstwereld. In 2017 liet zij het schil-
deren met acrylverf los om zich te 
bekwamen in de mixed-media kunst 
met warme bijenwas. Haar werk wordt 
geëxposeerd in gerenommeerde gale-
ries en in 2020 haalde zij de top-20 
van de kunstenaar van het jaar-verkie-
zing. Suiker typeert haar werk als 
hedendaags impressionisme. Onder 
de noemer Symbiose combineert ze 
diverse beelden tot dromerige land-
schappen, waarbij kleur een belang-
rijke rol speelt. Inspiratie haalt ze uit 
de beschermde natuurgebieden in 
haar Noord-Brabantse woonomgeving 
en bij grote voorbeelden als Monet, 
Richter en Kiefer. Het werken met 
bijenwas (encaustische schilderkunst) 
combineert ze met het gebruik van 
inkt, krijt, olieverf en fotogra�e. Hieruit 
ontstaan weelderige odes aan de 
schoonheid en kracht van de natuur. 
De tentoonstelling ‘Poetry in Wax’ met 
circa 30 werken uit de periode 2017 
tot 2021 en een kunstenaars�lm zou 
aanvankelijk in januari openen. Door 

de lockdown is de expositieperiode 
inmiddels verlengd tot eind juni. Het 
museum hoopt uiteraard zo snel 
mogelijk volledig open te kunnen. 

Online en museumwinkel
Tot die tijd is de tentoonstelling online 
te zien, of door een gratis bezoek aan 
de museumwinkel te boeken. Via de 
verantwoorde aanlooproute is hierbij 
toch een blik op de expositie mogelijk. 
Maximaal twee personen per boeking 
en vier personen per half uur. Kortom, 
alle ruimte. Voorlopig gaat het Flower 
Art Museum alleen open op vrijdag- 
en zaterdagmiddag vanaf 30 april 
aanstaande. De werken van Suus 
Suiker zijn ook beschikbaar voor 
verkoop. Meer informatie en kaarten 
reserveren via: www.�owerartmu-
seum.nl.

‘Poëzie in bijenwas’ van Suus 
Suiker in Flower Art Museum

Aalsmeer – Als theater méér biedt 
dan ontspanning alleen geeft dat net 
iets extra’s om van te genieten. In 
een stuk van de theatergroep ‘Orde 
der Dwazen’ (ODD) kan het alle 
kanten uitgaan. Wie ODD niet kent 
zal misschien verwachten dat het 
louter om de lach gaat. Een dwaas 
doet immers gek en ‘gekdoenerij’ op 
het podium staat garant voor een 
leuke avond. Maar ‘de Orde’ wil meer 
zijn. Meer doen! Deze groep wil je 
kietelen, niet alleen om je aan het 
lachen te maken maar om eens goed 
bij jezelf te rade te gaan. Want: Hoe 
�jn is het om geïnspireerd te raken 
door een mooi verhaal. Als het boek 
heel goed is denk je na het laatste 
woord: “That’s it, ik wil mezelf 
aansporen ánders te denken dan ik 
gewend was.” Herken je dat gevoel? 
Het is precies wat ‘de Dwazen’ voor 
ogen hebben. Zij vinden dat een 
mooi verhaal mensen in beweging 
kan krijgen. En als dat met een lach 
en een traan gebeurt, is al één doel 
behaald. Als de kijker daadwerkelijk 
iets doet met de boodschap uit het 
spel, dan is de missie voor ODD 
geslaagd. 

Geloof
De Orde der Dwazen is een groep 
mensen voor wie het christelijke 
geloof belangrijk is. Vandaar de 
boodschap denkt u wellicht. Maar 
deze theatermakers willen nu net 
geen moraalridders zijn of het over 

een stichtelijke boeg gooien. Kerke-
lijke opvoeringen met de Bijbel als 
overduidelijke leidraad zal je bij hen 
niet in het programma terugvinden. 
Toch schuwt ODD de christelijke 
normen en waarden niet in zijn voor-
stellingen, maar ze liggen er niet 
duimendik bovenop. Zij willen dat 
hun spel aanzet tot een ander soort 
geloof. Geloof in een aanpak van 
problemen in de maatschappij. Dat 
klinkt groter dan het is maar moeilijk-
heden vind je overal. Bij je thuis 
misschien. In je familie, of bij de 
buren. Of op je werk. En de aanpak 
van die problemen kan gerust bij 
jezelf beginnen. Misschien wel nadat 
je bij ODD bent geweest!

1Saam
Een van de nieuwste theaterstukken 
heet ‘1Saam’. In het stuk komen veel 
verborgen emoties naar de opper-
vlakte. De setting is een warenhuis. Er 
is een nieuw meisje aangetrokken, zo 
op het eerste oog een kwetsbare 
jonge vrouw die angstig de wereld 
inkijkt. Niet gek want op dat moment 
ligt haar wereld in duigen: ze heeft 
haar man verlaten. De reden is dat hij 
zich niet kan uiten en dat vertaalt 
zich bij het winkelmeisje als het 
ontbreken van liefde. Op de afdeling 
waar zij komt te werken is er nog veel 
meer kortsluiting met liefde. Zo is de 
strenge vrouw die haar heeft aange-
nomen obsessief verliefd op de 
directeur van het warenhuis en koes-

Theatergroep Orde der Dwazen  
brengt verrassende verhalen

tert de ietwat sullige klusjesman 
warme gevoelens voor de secreta-
resse. Die is zo in beslag genomen 
met de wereld door een roze bril te 
bekijken dat ze niet ziet dat liefde 
realiteit kan zijn, tastbaar, in plaats 
van erover te dagdromen. 
Met gevoelens wordt verschillend 
omgegaan maar niemand krijgt het 
voor elkaar om ze op normale wijze 
te uiten. Maar, wat is eigenlijk 
normaal? Liefde is zo’n sterke emotie 
dat er niks te normaliseren valt. Je 
kunt zelfs sterven aan een gebroken 
hart. En van sterven komt het bijna in 
dit verhaal! De directeur lijkt namelijk 
het loodje te gaan leggen door een 
aanval van zijn bewonderaar, de 
strenge tante die nooit lacht. Het is 
wel even schrikken als zij met een 
groot mes het toneel opkomt! 

Fout of goed?
Het eindspel is een ware apotheose. 
Gedurende de uitvoering is het 
publiek bekend geraakt met de 
hoofdrolspelers en hun gedachten, 
angsten, dromen en obsessies. Als 
het stuk naar een hoogtepunt 
toegaat voelt de kijker mee met de 
karakters die gebukt gaan onder 
verdriet, de jonge vrouw die haar 
man achterliet, de directeur die 
wordt aangevallen door dat rare 
mens en de onbeholpen klusjesman 
die meer mompelt dan spreekt. En 
dan is er de homo�ele stylist, de 
enige vriend van het winkelmeisje. 
Zijn grappige praatjes zijn een façade 
voor zijn verdriet om alleen achter te 
blijven. Eenzaam achterblijven, er 
wordt met hem mee gevoeld. Maar 
wacht eens even? Krijgt men aan het 
einde ook medelijden met de ‘foute’ 
vrouw met het mes en wordt het 
gevoel voor de directeur omge-
draaid: begrijpt men nu wel goed dat 
hij zélf de aanstichter is geweest voor 
de verliefdheid die hij voedde bij zijn 
medewerkster. 
1Saam laat zien dat er niet alleen fout 
of goed is in de wereld. In de mens. 
Mensen weten soms geen raad met 
hun gevoelens. En daardoor zijn zij 
alleen met hun emoties, met alle 
gevolgen van dien. Door ze uit te 
spreken en te luisteren naar 
antwoorden voel je je minder 
eenzaam.

Nieuwe leden gezocht
ODD maakt serieus theater waar 
zeker veel te lachen valt. Er worden 
professionele regisseurs aange-
trokken om een goed verhaal neer te 
zetten met klinkende dialogen en 
knap spel van talentvolle spelers. 
Gewoonlijk speelt de groep in thea-
ters, kerken, op festivals, thema-
avonden en bij feestelijke gelegen-
heden in heel het land. Sommige 
stukken zijn speciaal voor kinderen. 
De thuisbasis is de Haarlemmermeer, 
waar gerepeteerd wordt in het 
gebouw van de Levend Evangelie 
Gemeente (LEG). De spelers komen 
uit omliggende gemeenten als 
Amstelveen en Aalsmeer. 
Zou je deelgenoot van de Orde der 
Dwazen willen uitmaken? De groep 
is op zoek naar nieuwe leden. Wil je 
het publiek graag vermaken met 
aansprekend theater en vind je het 
daarbij belangrijk om mensen te 
laten nadenken? En hen iets moois 
mee te geven? Overweeg dan om 
mee te doen aan de speciale work-
shop die ODD organiseert. Een 
beproefde manier om de eerste 
schreden op het plankier te zetten! 
Kijk voor alle informatie op https://
www.ordederdwazen.nl en vind de 
theatergroep op Facebook.
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Aalsmeer – De Stichting Oud Aals-
meer gaat vanaf 1 mei aanstaande 
iedere maand een historische �lm op 
de website https://www.stich-
tingoudaalsmeer.nl vertonen. Op de 
site staat de �lm bovenaan onder het 
tabblad ‘�lm’ Aan het bekijken van de 
�lms zijn geen kosten verbonden. U 
kunt deze �lms bekijken op uw 
computer, maar ook op uw televisie 
kunt u deze internetsite opzoeken en 
de �lm bekijken mits uw TV beschikt 
over een aansluiting op internet. De 
�lms zijn afkomstig uit verschillende 
verzamelingen. Zaterdag 1 mei wordt 
gestart met een maandlang met De 
Uiterweg�lm 1944 – 1948, ge�lmd 
door Aldert Eveleens (Residentie) en 
in 1989 voor het eerst uitgegeven 
door de Stichting Oud Aalsmeer. Op 
dinsdag 1 juni gevolgd door de �lm 
over ’t Farregat 1930 –1950 met 
commentaar door Martin Verbeek 
gedurende de maand juni. Deze �lm is 
in 1993 uitgegeven door de Stichting 
Oud Aalsmeer ter gelegenheid van 
hun 25-jarig jubileum.

‘Oud Aalsmeer in Beeld’
Vervolgens wil de werkgroep ‘Oud 
Aalsmeer in beeld’ elke maand een 
andere �lm van de maand vertonen. 
Daarvoor puttend uit het �lmarchief 
van de Stichting Oud Aalsmeer en 
andere archieven die door deze werk-
groep zijn verzameld. ‘Oud Aalsmeer 
in Beeld’ is gestart in 2017 en bestaat 

uit 21 enthousiaste hobbyisten met 
ieder een eigen specialisme. Onder-
werpen kunnen zijn: architectuur en 
monumenten, sierteelt, bedrijfsleven, 
ontwikkelingen in Aalsmeer en Kudel-
staart, sport, kunst & cultuur, manifes-
taties, natuur & recreatie en Aalsmeer-
ders in beeld.

Ruim 500 films
Tot nu toe hebben de hobbyisten van 
‘Oud Aalsmeer in beeld’ ruim 500 �lms 
aan het archief kunnen toevoegen. 
Dat materiaal is tussen 1 en 100 jaar 
oud, de oudste �lm is in 1923 opge-
nomen. In het verleden waren er 
enkele fotografen en �lmers die veel 
van ons dorp vastlegden, zoals Theo 
Wenzel, Frans de Jonge, Daan 
O�erman, de heren Verbeek in Oost, 
Aldert Eveleens (Residentie) op de 
Uiterweg en Marcus de Jonge, Foto de 
Boer en J. van Bentum in het dorp.

Cloud
De laatste jaren legt iedereen van alles 
vast met de smartphone en dat mate-
riaal verdwijnt dan in de cloud. Wat 
zonde! Veel beelden verdienen een 
groter publiek voor nu of later. ‘Oud 
Aalsmeer in beeld’ zamelt dit beeld-
materiaal heel graag. De werkgroep is 
altijd op zoek naar interessant mate-
riaal waarmee het beeldarchief kan 
worden verrijkt. Kijk voor meer infor-
matie op de website van Oud 
Aalsmeer.

Iedere maand een historische 
fil  op e site d als eer

Amstelveen – In mei organiseert de 
Bibliotheek Amstelland samen met 
Stichting Oud geleerd, Jong gedaan 
een 4-delige online collegereeks 
speciaal voor 55-plussers. Het onder-
werp dat centraal staat is ‘Nederlandse 
literatuurgeschiedenis’.
Tijdens deze reeks vertelt studentdo-
cent Katja van Rooten over de Neder-
landse literatuurgeschiedenis. De 
colleges zijn onderverdeeld in verschil-
lende periodes. In het eerste college 
wordt de literatuur in de Middel-
eeuwen besproken. Tijdens het tweede 

nline ollegereeks voor  
over literat rges iedenis

Amstelland - In het kader van 4 en 5 
mei organiseert de Bibliotheek 
Amstelland in mei twee online boek-
lezingen over het oorlogsverleden. 
Op 6 mei zal Sytze van er Zee 
vertellen over zijn boek ‘Wij over-
leefden’ en op 20 mei neemt Marga-
lith Kleijwegt belangstellenden mee 
in een intiem familieverhaal over hoe 
iedere generatie anders met de 
oorlogsgeschiedenis omgaat. 
Voor zijn boek ‘Wij overleefden’ inter-
viewde Sytze van der Zee een aantal 
overlevenden van de oorlog, mensen 
die de verschrikkingen van de nazit-
erreur aan den lijve hebben onder-
vonden. Tijdens de lezing vertelt de 

auteur over zijn boek en spreekt hij 
met Myriam Mater, een van de over-
levenden die hij voor zijn boek heeft 
geïnterviewd. In de lezing van 
Margalith Kleijwegt over haar 
nieuwste boek ‘Verdriet en boter-
koek’, worden belangstellenden 
meegenomen in haar eigen familie-
verhaal over het Joods zijn. Haar 
moeder, documentairemaakster 
Netty Rosenfeld, had onderdoken 
gezeten en beschouwde het Joods 
zijn vooral als een last. Voor Margalith 
zelf was die gespleten houding inge-
wikkeld, maar de jongste generatie 
van haar familie is juist trots op het 
Joods zijn. Beide lezingen vinden 

ezingen a  jaar vrij eid  ij 
Bi liot eek stelland

Rijsenhout – Geruime tijd geleden 
ontstond bij toeval bij Rijsenhouter 
Jan Peter Eilander een lumineus 
idee, dat in Rijsenhout de aftrap 
kreeg. Fruitbomen in de Openbare 
Ruimte, met als doel vergroening, 
minder CO2, sociale verbindingen en 
onderlinge contacten creëren door 
middel van het planten en onder-
houden van fruitbomen. Dit prach-
tige idee is ook de Rijsenhoutse  
Stichting 2030 (Stichting voor de 
Leefbaarheid van Rijsenhout) ter ore 
gekomen en heeft vastgesteld dat 
dit soort ideeën passen in het doel 
van de Stichting. Met de realisatie 
van het wandelpark rond Schenke-
veld is er in Rijsenhout openbare 
ruimte voldoende en na contact met 
de Gemeente Haarlemmermeer als 
beheerder van het park waren er al 
gauw afspraken te maken over de 

invulling van dit mooie, groene en 
sociale project.

Oogstfeest met hele dorp
Het plan is nu om in het plantseizoen 
in dit najaar 120 fruitbomen te laten 
planten voor Rijsenhoutse inwoners 
die daarmee hun eigen fruitboom 
krijgen. Door diverse soorten fruit-
bomen te planten kunnen inwoners 
onder elkaar de verschillende fruit-
soorten uitwisselen. Dat zorgt dan 
weer voor de sociale verbindingen en 
onderlinge contacten. Gedurende het 
gehele jaar is er de mogelijkheid om 
al wandelend de bloei, de groei en 
het oogstseizoen als vrienden of 
gezin met of zonder kinderen van je 
eigen boom te beleven. Verse appel-
taart van eigen oogst, samen de tuin 
laten groeien, cider brouwen en elk 
najaar een oogstfeest met het gehele 

dorp zijn de idealen waar Fruit Your 
World voor staat. De aftrap van dit 
project vond afgelopen woensdag 21 
april plaats door het planten van de 
eerste 8 bomen, waarvan er al één 
door een jong Rijsenhouts gezin met 
baby is geplant en geadopteerd. Er is 
ook een promotie�lmpje gemaakt 
van deze historische handeling, die te 
zien is op de Rijsenhoutse websites.

Enthousiastelingen gezocht
Fruit Tuin Rijsenhout is op zoek naar 
meer dan 100 enthousiastelingen die 
alléén of als gezin in het najaar van 
2021 een boom willen planten waar 
hun naamkaartje aan komt te 
hangen en dit oogstfeest mede 
gestalte willen geven. Wil je 
meedoen? Meld je aan via Rijsen-
hout@fruityourworld.nl. Er zijn geen 
kosten aan verbonden.

r it in ijsen o t van start

Geleerd Jong Gedaan’, zodat generaties 
worden verbonden en kennis wordt 
gedeeld. De colleges zijn speciaal voor 
senioren die een cognitief uitdagende 
activiteit willen volgen.

Praktische informatie
De online collegereeks wordt gegeven 
via Zoom op 7, 14, 21 en 28 mei van 
10.30 tot 11.30 uur. De kosten 
bedragen voor leden 15 euro en niet-
leden 30 euro. Eén kaartje geeft 
toegang tot alle vier de colleges. Uiter-
aard is het niet verplicht om alle vier de 
colleges te bezoeken. Meer informatie 
en kaartjes zijn te koop via de website 
van de bibliotheek 
www.debibliotheekamstelland.nl

online plaats via een livestream en 
worden georganiseerd. De lezing van 
Sytze van der Zee is op donderdag 6 
mei van 19.30 tot 20.30 uur en de 
lezing van Margalith Kleijwegt op 
donderdag 20 mei, eveneens van 
19.30 tot 20.30 uur. Kijk voor meer 
informatie over de lezingen en de 
kaartverkoop op de website: www.
debibliotheekamstelland.nl.

college gaat het over de literatuur uit 
1500 tot 1750. Het was een roerige 
politieke tijd en dat zien we ook terug 
in de literatuur. Het derde college gaat 
over de literatuur van 1750 tot 1900. In 
die tijd ontstond de roman en 
begonnen schrijvers zichzelf steeds 
meer centraal te zetten. Het laatste en 
vierde college behandelt de literatuur 
van de 1900 tot en nu en gaat over 
vernieuwingen en de toekomst van de 
literatuur. De Bibliotheek Amstelland 
organiseert deze interactieve online 
collegereeks samen met Stichting ‘Oud 

Een jong Rijsenhouts gezin plant en adopteert de eerste fruitboom tijdens de aftrap van de Fruit Tuin Rijsenhout.

Aalsmeer - Mark en Hugo zeggen 
dat het voorzichtig kan. Daar is de 
organisatie van Aalsmeer Roest blij 
mee, want ook zij wil graag versoe-
pelen en op zondag 13 juni hun 
leuke evenement met nostalgische 
voertuigen organiseren. 
Er is daarom, voor de avondklok en 
virus-vrij, vergaderd over slechts één 
agendapunt. Al snel was de groep 
het met elkaar eens: Doorgaan met 
Aalsmeer Roest Niet 2021, uiteraard 
met inachtname van de op dat 
moment geldende 
corona-maatregelen. 
Het zal geen ‘voor de corona Aals-
meer Roest Niet’ worden, maar dat 

betekent niet dat er een hele leuke 
dag van gemaakt kan worden samen 
met alle deelnemers. “Een heerlijke 
dag waar het wat ons betreft een dag 
lang niet over corona gaat”, aldus de 
organisatie. 
Binnenkort volgt meer informatie 
over de inschrijving en ander details 
op de website en de facebookpagina 
van Aalsmeer Roest Niet. Schrijf het 
alvast in de agenda: Zondag 13 juni 
bij The Beach de start van de 14e 
editie van Aalsmeer Roest Niet. 
“Tot dan: Zorg goed voor elkaar, haal 
die klassieke motor of auto onder het 
stof vandaan en blijf gezond”, besluit 
de organisatie haar bericht.

rganisatie als eer oest 
iet in de start lokken
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Aalsmeer - Het was een prachtige en 
zonnige Koningsdag. Echt weer om 
buiten te zijn en/of om te gaan varen. 
En dat mocht natuurlijk, maar met 
beperkingen in Aalsmeer. Om onge-
regeldheden te voorkomen had de 
burgemeester een dag ervoor een 
noodverordening uitgevaardigd: 
Geen feesten op (ei)landen en water 
in Aalsmeer. Inwoners werd gevraagd 
om Koningsdag thuis te vieren en 
geen ‘bubbels’ te vormen op straten 
en pleinen en niet met groepen 

bijeen te komen op eilandjes op de 
Westeinderplassen. Met meer dan 
twee boten bij elkaar komen was 
verboden, evenals het in bezit 
hebben op het water van alcohol, 
lachgascilinders, vuurwerk en 
geluidsapparatuur. Aanmeren bij de 
Brandewijnsloot was ook verboden 
en hiervoor was de hele passanten-
steiger langs de Brandewijnsloot, bij 
het Praamplein, afgesloten met 
linten en stonden er boa’s om 
varende bezoekers weg te sturen. De 

Noodverordening op Koningsdag: 
Geen feesten op (ei)land en water

Passantensteiger bij Praamplein afgezet met lint op Koningsdag. Foto: VTF

Gezellig varen met het gezin en vriend(en) mocht natuurlijk wel en hier was het 
prima weer voor op Koningsdag. Het was druk op de Poel, waar ondanks de 
noodverordening toch aan het einde van de middag en in de avond met diverse 
bootjes aan elkaar feest is gevierd met drankjes en muziek

Aalsmeer - Ondanks de noodveror-
dening is wel gezellig en smakelijk 
Koningsdag gevierd in Aalsmeer. 
Banketbakkerij Vooges opende deze 
27ste april, na het succes van vorig 
jaar, opnieuw haar drive-through bij 
de bakkerij in de Visserstraat. Het 
oranjegebak vond gretig aftrek. 
Vooraf waren al veel bestellingen 
gedaan, maar menigeen kwam spon-
taan langs en vertrok weer vrolijk 
met een doos tompouchen of slag-
roomsoezen. Bij Müller banket aan 
de Stationsweg konden bestellingen 
opgehaald worden in de winkel en 
via de Kingsday Drive. Auto’s reden 
op en aan en om het verkeer in 
goede banen te leiden, was er weer 
de speciale verkeersregelaar: ‘koning’ 
Mike van der Laarse. In bescheiden 
mate en de corona-maatregelen in 

acht nemend (door de meesten), is 
Koningsdag prima en zonnig 
verlopen. 

Gezellig druk bij drive-trough en 
Kingsday drive voor oranje gebak

In de rij bij de drive-through van banketbakkerij Vooges in de Visserstraat.

Speciale verkeersregelaar bij de 
Kingsday Drive: ‘koning’ Mike van der 
Laarse. Foto’s: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - In navolging van diverse 
andere gemeenten, is afgelopen 
Koningsdag ‘happen en stappen’ 
georganiseerd in Aalsmeer. De 
aankondiging van dit evenement 
leverde direct aanmeldingen op en 
binnen enkele uren waren alle 300 
kaarten verkocht. Bij zes horecagele-
genheden werden de deelnemers 
getrakteerd op heerlijke hapjes en 
dankzij het mooie weer konden deze 
buiten in het zonnetje genuttigd 

worden. Aan ‘happen en stappen’ 
deden Christiani, Het Wapen van 
Aalsmeer, de Jonge Heertjes, café 
Sportzicht, On The Rock en Oh! mee 
en allen kijken terug op een heel 
geslaagd evenement waar compli-
menten rijkelijk vloeiden voor de 
lekkere gerechtjes. De deelnemers 
aan ‘happen en stappen’ hadden zich 
natuurlijk wel te houden aan de 
corona-regels, dus 1,5 meter afstand 
en niet ‘klitten’ bij de locatie. De 

‘Happen en stappen’ bij zes 
horecazaken: Gezellig en lekker

In de rij voor ‘happen en stappen’ bij ‘t Wapen van Aalsmeer. Foto: Miranda Breur

Aalsmeer - Vorig jaar december is er 
in de gemeenteraad van Aalsmeer 
onder de projectnaam ‘Opheliahof’ 
gesproken over mogelijke woonbe-
bouwing in het Heegstrapark. Het 
Heegstrapark is de groen park langs 
de zuidwestzijde van de Burge-
meester Kasteleinweg, gelegen 
tussen de 1e J.C. Mensinglaan en de 
Ophelialaan. Uit de omgeving zijn 
over deze mogelijke bebouwing veel 
reacties op gekomen en voor de 
raadsvergadering van 3 december is 
een petitie met ruim 400 handteke-
ningen overhandigd aan burge-
meester Gido Oude Kotte.

Bij Mensinglaan
Wethouder Robert van Rijn: “Wij 
betreuren de onrust die onbedoeld 
bij omwonenden en belangheb-
benden is ontstaan. Uiteraard 
hebben wij alle reacties serieus 
genomen en zijn wij hier intern, met 
de omgeving en de raadsleden, over 
in overleg gegaan. De uitkomst 
hiervan is dat wij nu alleen de altijd al 

geplande bebouwing aan de kop van 
1e J.C. Mensinglaan toestaan en niet 
in het park.”

Kant Ophelialaan niet
Omdat de gemeente geen grondei-
gendom heeft aan de andere kant 
van het Heegstrapark (aan de kant 
van de Ophelialaan) wordt hier nu 
door de gemeente niet actief op 
ingezet. Het gemeentebeleid richt 
zich erop dat deze locatie op termijn 
kan worden her ontwikkeld naar 
woningen, maar hiervoor is de 
gemeente afhankelijk van een initia-
tief van anderen. 

Raadsbrief
Op 20 april jl. is de gemeenteraad 
hierover schriftelijk geïnformeerd en 
heeft het college uitgebreid uitleg 
gegeven over de aanleiding, de 
uitwerking, en het vervolg van de 
bouwplannen voor het Heegstra-
park. De gemeenteraad heeft nog de 
gelegenheid om te reageren op deze 
raadsbrief. 

Alleen woonbebouwing aan de 
rand van het Heegstrapark

ingestelde noodverordening leverde 
bijval, maar ook negatieve reacties 
op: “Buitenlucht is nog steeds beter 
dan opgehokt binnen, wat een kans-
loze actie dit.” 
Burgemeester Gido Oude Kotte over 
de verordening: “Het is voor ons alle-
maal belangrijk om de regels te 
volgen. Natuurlijk heb ik begrip voor 
de ‘coronamoeheid’ die bij ons alle-
maal toeslaat. Maar het perspectief 
op versoepeling van de regels op 
korte termijn is gunstig nu de vacci-
natiegraad steeds verder toeneemt. 
Ik ga er vanuit dat de Aalsmeerse 
feesten in september weer royaal 
gevierd kunnen worden.” 

Flinke toename besmettingen
En dat hoopt iedereen natuurlijk. Wel 
is het zaak dat inwoners zich voor nu 
nog stevig aan de corona-regels 
houden. De cijfers liegen er niet om, 
Aalsmeer kleurt wat besmettingen 
betreft nog diep rood en heeft de 
meeste positief getesten van de 
regio per 100.000 inwoners. Ging het 
de twee vorige periodes nog de 
goede kant op, een lichte daling, van 
14 tot en met 27 april steeg het 
aantal besmettingen fors, met liefst 
57. In totaal 270 inwoners positief 
getest (847,5 per 100.000) tegen 213 
de vorige periode. Er zijn gelukkig 
ook deze periode geen inwoners 
opgenomen in het ziekenhuis met 
corona, net als vorige periode is 1 
inwoner overleden aan het virus. In 
Uithoorn, Amstelveen en Haarlem-
mermeer is het aantal besmettingen 
afgenomen. Uithoorn: 174 (-6), 
Amstelveen: 416 (-12) en Haarlem-
mermeer: 878 (-38). In Uithoorn en 
Amstelveen ook deze periode geen 
ziekenhuisopnames en geen over-
leden inwoners. In Haarlemmermeer 
2 ziekenhuisopnames en 1 inwoner 
overleden. Dus Aalsmeer: Hou 1,5 
meter afstand, was regelmatig de 
handen, blijf bij een verkoudheid 
thuis, laat je (gratis) testen bij corona-
verschijnselen (testbus van de GGD 
staat tot en met 9 mei op het 
parkeerterrein langs de Dreef ) en 
draag een mondkapje in openbare 
gebouwen. Samen tegen corona!

meeste keren ging dit goed, stond 
iedereen netjes in de rij en werd na 
ontvangst in alle rust genoten van de 
hapjes, maar zo rond eind van de 
middag liep het toch wel even storm 
bij de Jonge Heertjes op het Raad-
huisplein. Even leken de deelnemers 
hier de corona-maatregelen 
vergeten te zijn. Uiteraard is hen 
gewezen op de regels, want een 
boete van de gemeente wilden de 
horeca-ondernemers natuurlijk niet 
krijgen. De volgende dag, woensdag 
28 april, was immers dé dag dat de 
terrassen in de middaguren weer 
open mogen. Gelukkig is het goed 
gedaan en is na melding onderling 
afstand genomen. Door zowel de 
organisatie als de deelnemers wordt 
teruggekeken op een bijzonder 
geslaagd, gezellig en lekker evene-
ment. Voor herhaling vatbaar!
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Aalsmeer - De Fairtrade week komt 
er weer aan. In deze week van 8 tot 
16 mei staat, naast dat er allemaal 
Fairtrade producten worden aange-
boden, de horeca in Aalsmeer en 
Kudelstaart centraal. De Fairtrade 
Gemeente Aalsmeer gaat een foto-
wedstrijd houden waarbij twee 
winnaars een restaurantbon kunnen 
winnen. Er is één bon van 50 euro en 
een bon van 100 euro te vergeven.
Het is de bedoeling dat deelnemers 
een foto maken van zijn of haar favo-
riete restaurant, catering, café, 
snackbar, pizzeria of hotel in Aals-

meer of Kudelstaart. Het kan met een 
Fairtrade product erbij, zoals ko�e, 
thee, suiker, rijst, hagelslag, bananen 
of chocola. Let hierbij op het Fair-
trade keurmerk. Voeg daarbij een 
hoopvolle boodschap voor de horeca 
van hoogstens vier regels. Het kan 
grappig zijn of mooi, je mag er zelf 
op staan of niet, het maakt niet uit. 
Stuur de foto voor 20 mei naar: 
info@fairtradegemeenteaalsmeer.nl. 
Voor 23 mei worden de twee 
winnaars bekend gemaakt. Kijk voor 
meer informatie op de website: 
www.fairtradegemeenteaalsmeer.nl

Win een restaurantbon met 
Fairtrade fotowedstrijd

Aalsmeer - Moederdag is hét uitge-
lezen moment om alle fantastische 
moeders nog eens extra te 
verwennen met mooie bloemen of 
een bijzonder cadeautje. De onder-
nemers uit Aalsmeer Centrum doen 
daar nog eens een schepje bovenop. 
Want je moeder hoeft op Moederdag 
niet voor het eten te zorgen, omdat 
jij een overheerlijke afhaalmaaltijd, 
lunch of ontbijtje voor haar kunt 
winnen. Natuurlijk kun jij zelf ook 
lekker meegenieten, want je mag tot 
maar liefst honderd euro bestellen bij 
één van de restaurants of bakkers in 
Aalsmeer Centrum. Het enige wat je 
moet doen is de QR-code inscannen 
die vanaf 30 april bij de ondernemers 
in Aalsmeer Centrum hangt en je 
gegevens achterlaten op het online 
formulier. Dit kun je doen tot en met 

donderdag 6 mei. De dag erna hoor 
je of jij, samen met nog vier andere 
prijswinnaars, voor je moeder iets 
lekkers mag afhalen op Moederdag.
Je mag bestellen bij een restaurant of 
bakker naar keuze en dat zijn er veel 
in Aalsmeer Centrum. 
Ga je voor een ontbijtje of lunch? 
Dan kun je terecht bij Het Tuinhuis, 
Bertram Brood en Banket, Bakkerij 
Vooges of Banketbakkerij Müller. Wil 
je ’s avonds genieten van een lekker 
menu dan mag je bestellen bij 
Japans restaurant Nagoya, eetcafé’s 
De Zwarte Ruiter en De Praam, de 
restaurant De Oude Veiling, De Jonge 
Heertjes, Himalaya Palace, Pasta Vino, 
Tasty, Peperoncino of Het Wapen van 
Aalsmeer. 
Dat wordt vast een �jne (en smake-
lijke) Moederdag dit jaar! 

Win ontbijt, lunch of diner voor 
moeder in Aalsmeer Centrum

Kudelstaart – Het is alweer een jaar 
geleden dat Stichting Kudelstaart in 
Oorlogstijd (SKiO) het boek Kudel-
staart in Oorlogstijd heeft gepubli-
ceerd. Door de corona-beperkingen 
verliep dat allemaal anders dan 
gepland. Tijdens een besloten o�-
ciële ceremonie en in aanwezigheid 
van de burgemeester, de auteur en 
de initiatiefnemer van het project, 
werd het eerste exemplaar gepresen-
teerd. De verkoop heeft alle verwach-
tingen overtro�en. Er zijn inmiddels 
bijna 900 boeken verkocht, via de 
(voor)verkoop op de website, de 
Marskramer in Kudelstaart en ’t Boek-
huis in Aalsmeer. Het boek is nog 
steeds via deze verkoopkanalen te 
koop. Het kost € 24,95 en beslaat 194 
pagina’s, is rijkelijk geïllustreerd en 
gebonden met harde kaft en stofom-
slag afgewerkt.

Promotiefilm
Ondanks dat de winkels voor het 
grote publiek door corona moeilijker 
bereikbaar zijn geworden, staat het 
boek nog altijd volop in de belang-
stelling. Ook de jongere generatie 
toont interesse in Kudelstaart in 
oorlogstijd. Thamar van den Bergen 
heeft voor haar opleiding aan Hoge-
school InHolland een promotie�lm 
gemaakt. Hierin komen burge-
meester Guido Oude Kotte en initia-
tiefnemer Piet Buskermolen uitge-
breid aan het woord. Deze �lm staat 
op de homepage van de website 
www.kudelstaartinoorlogstijd. U 
vindt hier ook de uitgebreide infor-
matie over de totstandkoming van 
het boek ‘Kudelstaart in Oorlogstijd’ 
en hoe u het boek kunt bestellen. Bij 
bestellingen via de website kunt u er 
ook voor kiezen het boek op een 

ander adres te laten bezorgen, dat is 
nog eens een leuk en origineel 
cadeau!

Brieven
Met het starten van het boek ‘Kudel-
staart in Oorlogstijd’ is er heel veel 
informatie verzameld. Onderdeel 
hiervan zijn brieven van Kudel-
staartse jongeren geschreven naar 
toen pastoor van Kessel. Deze 
brieven geven een beeld van het 
leven en de gebeurtenissen in de 
Duitse werkkampen. Ook maken zij, 
tot op zekere hoogte, duidelijk hoe 
het onvrijwillige verblijf in deze 
kampen van invloed was op het 
leven en de levensontwikkeling van 
de jongemannen die er te werk 
waren gesteld. Al deze brieven 
komen uit Duitsland met originele 
postzegels op de enveloppen. Deze 
brieven behoren toe aan het archief 
van de kerk St Jan Geboorte in Kudel-
staart. Daar gaan ze ook weer naar 
terug. Als tegenprestatie voor de 
hulp en soms ook extra informatie 
heeft de werkgroep de familieleden 
van de brievenschrijvers een over-
zichtelijke map met kopieën van het 
originele toegestuurd. Met zorg en 
toewijding is met alle informatie 
omgegaan en op deze manier wil de 
werkgroep iedereen nogmaals 
bedanken. Dat dit erg gewaardeerd 
werd blijkt wel uit de vele reacties die 
de werkgroep heeft mogen 
ontvangen.

Zuider Legmeer
Voor de totstandkoming van het 
boek is er, niet alleen bij de inwoners 
in Kudelstaart, maar ook bij de inwo-
ners van de Hoofdweg, Achterweg 
en de Banken onderzoek gedaan 

Ook jongeren geïnteresseerd in  
boek ‘Kudelstaart in Oorlogstijd’

Aalsmeer – Op de marktplaats van 
Royal FloraHolland zijn in 2020 11,4 
miljard bloemen en planten verhan-
deld. Een daling van 7,8 procent ten 
opzichte van 2019. De prijzen waren 
echter 5,3 procent hoger. De produc-
tomzet daalde daarom met slechts 
2,9 procent tot een bedrag van EUR 
4,6 miljard. De lagere productomzet 
is vooral toe te schrijven aan de 
vraaguitval in de periode half maart 
tot half mei. Die lagere aanvoer 
leidde er wel toe dat de opbrengsten 
uit dienstverlening voor Royal Flora-
Holland achterbleven. Mede dankzij 
forse extra besparingen resulteerde 
dit uiteindelijk in een verlies van EUR 
5,8 miljoen. Dit is veel lager dan vorig 
jaar werd gevreesd. Dit blijkt uit het 
jaarverslag 2020 dat op vrijdag 23 
april 2021 is gepubliceerd.

Vereende krachten
In 2020 werd de sierteeltsector 
getro�en door ongekende gebeurte-
nissen als gevolg van het corona-
virus. CEO Steven van Schilfgaarde: 
“Niet eerder in de lange geschiedenis 
van onze coöperatie bleven van de 
ene op de andere dag zo veel 
bloemen en planten onverkocht. Met 
vereende krachten hebben we als 
eerste en bijna enige sector een 
Noodfonds weten te realiseren. Dit 
vangnet heeft ervoor gezorgd dat 

kwekers en kopers vooruit konden 
blijven kijken. Onze sector heeft zich 
vorig jaar van zijn allerbeste kant 
laten zien. Ik ben dan ook enorm 
trots op de grote veerkracht die de 
sector en onze coöperatie hebben 
getoond.”Royal FloraHolland is ook in 
2020 blijven investeren in strategi-
sche projecten, zoals het digitale 
handelsplatform Floriday en Lande-
lijk Veilen. Van Schilfgaarde: “De kern 
van de strategie is dat we de 
komende jaren transformeren van 
een fysieke sierteeltmarktplaats naar 
een digitaal B2B-sierteeltplatform. 
Met Floriday zorgen we ervoor dat 
we met elkaar de sterkste markt-
plaats van de wereld in stand 
houden. Bij de verdere implemen-
tatie van de strategie betrekken we 
meer nog dan voorheen kwekers en 
hun kopers. We kijken meer naar 
maatwerk oplossingen en minder 
naar ‘one-size-�ts-all’. In onze coöpe-
ratie gaan we samen op zoek naar 
oplossingen. Ik heb dan ook veel 
vertrouwen in de toekomst: niet 
alleen in de toekomst van Royal 
FloraHolland, maar ook in die van de 
Nederlandse sierteeltsector als 
geheel.”

Financiële uitgangspositie
De dramatische terugval van de 
internationale vraag in maart en april 

2020 zorgde voor veel onzekerheid 
onder leden van de coöperatie. CFO 
David van Mechelen: “In 2020 is 
iedereen in de sector geconfronteerd 
met uitdagende marktomstandig-
heden. De impact van corona heeft 
in de eerste maanden iedereen pijn 
gedaan en gaf veel onzekerheid. 
Hierop volgden voor velen goede 
maanden, vanaf ongeveer 
Moederdag. Daarna is de markt snel 
hersteld. Hierdoor is de product-
omzet op de marktplaats slechts met 
2,9% gedaald ten opzichte van 2019. 
De goede omzetten werden veroor-
zaakt door goede prijsvorming en 
ondanks een lagere aanvoer. Die 
lagere aanvoer leidde er wel toe dat 
onze opbrengsten uit dienstverle-
ning achterbleven. Daarnaast 
moesten we extra kosten maken om 
binnen de corona voorschriften de 
operatie en andere dienstverlening 
anders in te richten en te kunnen 
continueren en werden we gecon-
fronteerd met een hoger ziektever-
zuim. Deze factoren tezamen resul-
teerden in een verlies van EUR 5,8 
miljoen. Het verlies is beperkt 
gehouden door – deels tijdelijke – 
extra kostenbesparingen. Corona zal 
ook in 2021 impact hebben op Royal 
FloraHolland. Onze voorzichtige 
verwachting voor dit jaar is dat we 
break-even kunnen draaien.”

Omzet Royal FloraHolland in 2020 
slechts 2,9 procent gedaald

naar wat zij in de Tweede Wereld-
oorlog hebben meegemaakt. Er is 
naast de interviews allerlei informatie 
verzameld, contact gezocht met 
nabestaanden die genoemd zijn in 
de interviews of waarvan brieven 
opgenomen waren in het archief met 
correspondentie. Deze nooit eerder 
gepubliceerde documenten en foto’s 
van de Zuider Legmeer, gedeelte 
Gemeente Uithoorn, zijn allemaal 
terug te vinden in het boek.

Veiling 
SKiO is inmiddels uit de kosten en 
schenkt alle overige opbrengsten 
aan de organisatie van de veiling 
‘Kudelstaart voor Kudelstaart’. Kudel-
staartse clubs, verenigingen, kerken, 
instellingen, etc. kunnen bij de orga-
nisatie een beroep doen voor 
bijvoorbeeld investeringen, ouderen- 
en jeugd-activiteiten. Kudelstaart is 
een prachtige, sociale en betrokken 
gemeenschap met een rijk vereni-
gingsleven en dat is het meer dan 
waard om dit te behouden.

Foto uit boek: Verzamelen van 
uitgeworpen pakketten (uit collectie 
Riet Lammers-Buskermolen).
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Aalsmeerderbrug - Op maandag 26 
april heeft Peter de Raaf, voorzitter 
van de Stichting CRASH Research In 
Aviation Society Holland, een konink-
lijke onderscheiding ontvangen. 
Door burgemeester van de 
gemeente Haarlemmermeer, 
mevrouw M. Schuurmans, is hij 
benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje Nassau. De uitreiking heeft 
plaatsgevonden op het Mysteryland 
terrein nabij Hoofddorp. De plechtig-
heid is op YouTube terug te kijken.

‘Mensen-manager’
Peter heeft in alle jaren dat hij actief 
is geweest in de historische lucht-
vaart en in het technisch en cultureel 
erfgoed een inspirator geweest voor 
de teams die hij om zich heen heeft 
verzameld, Door zijn karakter heeft 
hij vrijwilligers tot grote hoogten 
helpen stijgen en doet dat nog altijd. 
Het is hem op het lijf geschreven om 
mensen te enthousiasmeren en om 
dingen gedaan te krijgen. Peter heeft 
daar altijd een zeer goed en welover-
wogen verhaal bij. Hij is een ‘mensen-
manager’ waardoor hij altijd mensen 
achter zich krijgt.

Initiatiefnemer en inspirator
Peter is initiatiefnemer en inspirator 
van een behoorlijk aantal stich-
tingen. Zo heeft Peter met een aantal 
gelijkgestemden de F-27 Friendship 
Association opgericht. De FFA begon 
klein en vooral Fokker medewerkers 
hadden zich in de begin jaren aange-
sloten, maar al gauw kreeg de FFA 
bredere bekendheid. In 1994 is onder 
Peter zijn leiding de Lelystad Airshow 
georganiseerd met een �y-in van 25 
F 27’s uit de gehele wereld. In 2004 
heeft hij de Flevoland Airshow mede 
georganiseerd. Beide vonden plaats 

op Lelystad Airport. Peter de Raaf is 
ook van het begin af aan betrokken 
bij de Nationale Federatie Historische 
Luchtvaart. Peter nam, zodra hij 
merkte dat ook Nationaal luchtvaart-
museum Aviodome zorgen had over 
het behoud van de Fokker-erfenis, 
het initiatief voor samenwerking.

Crash Museum 
Peter is circa 13 jaar geleden, toen 
het Crash Museum het enigszins 
tegenzat, als donateur in het 
museum letterlijk op een kist gaan 
staan en heeft de vrijwilligers toege-
sproken, ze een hart onder de riem 
gestoken en ze een volgens hem te 
volgen richting voorgeschoteld. Al 
gauw werd hij tijdelijk voorzitter. Die 
tijdelijkheid duurt nu tot in 2021 en 
niemand zet vraagtekens bij de vali-
diteit van zijn voorzitterschap. Hij is 
de beste man op die positie. In de 
afgelopen jaren heeft hij Crash opge-
stuwd van een hobbyclub die vlieg-
tuigwrakken heeft geborgen tot een 
volwaardig museum met een zeer 
goede reputatie in binnen- en 
buitenland. Kijk voor meer informatie 
over het museum en het werk van 
het Crash Luchtoorlog en Verzetsmu-
seum ’40- ‘45 op www.crash40-45.nl, 
Instagram of raadpleeg de 
Facebookpagina.

Koninklijke onderscheiding voor 
Crash-voorzitter Peter de Raaf

Aalsmeer - Vijf inwoners zijn afge-
lopen maandag in de trouwzaal 
Koninklijk onderscheiden voor hun 
vele vrijwillige verdiensten voor de 
samenleving. Hun inzet voor de 
gemeenschap kan indrukwekkend 
genoemd worden. Terecht deze 
Koninklijke beloning voor de heren 
Jos Terlouw, Dik Vollmuller en Lennart 
Bader en de dames Lous Zandvliet en 
Annie Mariën.

Lennart Bader
Vrijwilliger (presentator/technicus). 
Bestuurslid Radio Aalsmeer

Jos Terlouw
Diaken, ouderling, pastoraal werker, 
ouderling, leiden van rouwdiensten, 
penningmeester commissie interker-
kelijke diensten voor mensen met 
een beperking, voorzitter van de 
Protestants Christelijke Ouderenbond 
en voorganger in Zorgcentrum 
Aelsmeer.

Dik Vollmuller
Leiden van Kerkdiensten in Dorpskerk 
Aalsmeer, leiding bij de Zondags-

school Hervormde gemeente Aals-
meer, bestuur en leiding tijdens 
Christelijke Jeugdkampen Aalsmeer, 
ouderling, voorzitter en scriba 
Hervormde gemeente 
Aalsmeer, pastoraal medewerker 
(speciaal voor de ouderen), 
hervormde gemeente Aalsmeer en 
vertrouwenspersoon Flora Holland.

Lous Zandvliet-Peeperkorn
Dirigent dames- en Herenkoor St. 
Caecilia RK Karmel Parochie, organi-
sator activiteiten bij de RK Karmel 
Parochie, voorzitter Liturgisch Beraad 
RK Karmel Parochie, dirigent kerkkoor 
Aurora van Heilige Geest Parochie RK 
Amstelland, lid werkgroep bijzondere 
vieringen RK Karmel Parochie, diri-
gente diverse muziekprojecten RK 
Karmel Parochie, medewerker Paro-
chiehuis RK Karmel Parochie, dirigent 
Oeucumenisch Gelegenheidskoor RK 
Karmel Parochie en lid/secretaris 
parochiebestuur RK Karmel Parochie.

Annie Mariën-van den Broeck
Gastvrouw Zorgcentrum ‘t Kloos-
terhof, vrijwilligster De Zonnebloem, 

5 Koninklijke Onderscheidingen

Aalsmeer - Normaal gesproken zou 
Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer op 5 
mei weer een groots bevrijdingsfeest 
organiseren met als vaste onder-
delen het ophalen van het Vrijheids-
vuur in Wageningen en de Vrijheids-
maaltijd. Een bijzondere ontmoeting 
aan de eettafel, waarbij de gasten 
over vrijheid en onvrijheid spreken: 
thema’s waar je niet dagelijks bij stil-
staat en waar je bij uitstek op Bevrij-
dingsdag aandacht aan kan geven. 
Door corona is het helaas ook dit jaar 
niet mogelijk om met grote groepen 
samen te komen. Toch is er best veel 
te doen om met z’n allen ook dit jaar 
Bevrijdingsdag te vieren. 

Hang de vlag uit
Maak het op 5 mei extra feestelijk 
door de nationale vlag (zonder 
wimpel) van zonsopkomst tot zons-
ondergang in top te hangen. De vlag 
’s nachts na de 4 mei herdenking 
laten hangen mag. Dan is het goed 
gebruik de vlag te verlichten, waar-
door de kleuren goed zichtbaar zijn. 

Vrijheidsmaaltijdsoep: kook mee!
Als alternatief voor de Vrijheidsmaal-
tijd is de Vrijheidsmaaltijdsoep 
bedacht. Chef en schrijfster Yvette 
van Boven maakte speciaal voor 5 
mei 2021 het recept voor een bijzon-
dere vegetarische soep. Kook mee, 
maak een portie voor je buren, 
familie of vrienden. Breng een toost 
uit op de vrijheid en ga met elkaar in 
gesprek! Dat doen de bewoners van 
de Aalsmeerse zorgcentra en 
verpleeghuis Rozenholm ook onder 
het genot van een heerlijk kopje Vrij-

heidsmaaltijdsoep. Stichting 4 en 5 
mei Aalsmeer zorgt voor soeppak-
ketten voor de klanten van de Voed-
selbank Aalsmeer. Hopelijk kan zo 
toch met z’n allen een klein beetje 
vrijheid gevierd worden. De Vrij-
heidsmaaltijdsoep is makkelijk te 
maken Het recept is te downloaden 
via www.4en5mei.nl/vieren/vrijheids-
maaltijden/vrijheidsmaaltijdsoep of 
kijk op www.vrijheidsmaaltijd.nl. Op 
de sites staat ook een handig �lmpje 
met kookinstructie. Het recept is ook 
af te halen bij een aantal winkels in 
het centrum van Aalsmeer. 

Bevrijdingsspecial op Radio en TV
Radio Aalsmeer TV maakt in samen-
werking met Stichting 4 en 5 mei 
Aalsmeer een bijzondere Bevrijdings-
daguitzending met interviews, 
bevrijdingsmuziek en oud �lmmate-
riaal van de bevrijding van Aalsmeer. 
Zeer de moeite waard! 

Nationale 5-mei lezing
De 5 mei-lezing dient als inspiratie-
bron voor het debat over vrijheid. 

Ondanks corona best veel te 
doen op Bevrijdingsdag 5 mei

Kudelstaart - Dinsdag 4 mei worden 
weer de gevallenen in de Tweede 
Wereldoorlog herdacht. Normaliter 
wordt dit in Kudelstaart gedaan met 
een herdenking bij het monument 
De Propeller aan de Schweitzerstraat, 
samen met kinderen van de drie 
basisscholen. Helaas kan dit, evenals 
vorig jaar, niet door gaan. In plaats 
daarvan zal de Dorpsraad in de loop 
van de middag een krans leggen bij 
het monument zonder publiek. 
Inwoners worden uitgenodigd om 

zelf op eigen gelegenheid het monu-
ment te bezoeken, eventueel 
bloemen te leggen en stil te staan bij 
de oorlog met hun eigen herinne-
ringen. Als u andere Kudelstaarters 
bij het monument ontmoet houdt u 
dan aan 1,5 meter afstand. Op 4 mei 
zal de vlag de hele dag (van zonsop-
komst tot zonsondergang) halfstok 
hangen. Op 5 mei zal de vlag bij het 
monument voluit wapperen. De 
Dorpsraad hoopt dat u thuis ook zult 
vlaggen.

Herdenking 4 mei weer zonder 
publiek in Kudelstaart

vrijwilligster Bibliotheek Amstelland, 
medewerkster Wereldwinkel Aals-
meer en vrijwilligster voor werkgroep 
Raakpunt 55+ van de R.K. Karmel 
Parochie.

Ieder jaar nodigt Nationaal Comité 4 
en 5 mei een spreker uit om de 5 
mei-lezing te houden. Ook houdt 
een basisschoolleerling een lezing 
over het thema ‘vrijheid’. De lezing 
wordt door de NOS uitgezonden op 
NPO. Bondkanselier Angela Merkel 
houdt dit jaar de 5 mei-lezing via een 
live-verbinding vanuit Berlijn. De 5 
mei-kinderlezing wordt gehouden 
door de 12-jarige Mily Al-Azzazi. 
Studenten gaan tijdens de uitzen-
ding met bondskanselier Merkel en 
minister-president Rutte in gesprek 
over vrijheid. Aansluitend ontsteekt 
minister-president Rutte om 13.00 
uur het Bevrijdingsvuur: het startsein 
voor alle landelijke (online) activi-
teiten op 5 mei. De NOS zendt het 
programma vanuit het Kunstmu-
seum in Den Haag live uit op NPO 1.

Festivals op TV en online 
5 mei wordt dit jaar gevierd op 
Bevrijdingsfestivals.nl. De veertien 
Bevrijdingsfestivals bieden op Bevrij-
dingsdag, woensdag 5 mei, een 
gezamenlijk online programma aan 
met meer dan 200 optredens en acti-
viteiten. In aanloop naar 5 mei wordt 
het volledige programma bekend 
gemaakt. 
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Kudelstaart - Wat heel veel mensen 
niet weten is dat er aan het einde van 
de Bilderdammerweg heel veel 
bollenvelden zijn, die momenteel al 
gedeeltelijk in bloei staan. Bijgaande 
foto is gemaakt vanaf de weg bij 
Bilderdam richting Kudelstaart. “Echt 
een prachtig gezicht”, aldus Jan 
Kwak, die deze kleurige foto maakte. 
“En volgende week of in komende 
dagen zullen nog meer tulpen open 
zijn en dan is het echt een spectacu-
lair gezicht.” Naar de Bollenstreek om 
kleurige velden vol hyacinten, 
narcissen en tulpen te zien, is dus 
niet nodig. Het is daar momenteel 
file-fietsen, dus dichter (en rustiger) 
bij huis blijven is een aanrader. 
Gewoon richting Bilderdam fietsen of 
wandelen, onderweg genieten van 
de ontluikende natuur en tot slot als 
een toerist op de foto met op de 
achtergrond de prachtig gekleurde 
bollenvelden! 

Naar de bollen in... Kudelstaart BOB IN DE BOVENLANDEN

Aalsmeer - Op een mooie voorjaarsdag kwam palingvisser Theo Rekelhof 
het pad naar onze woonark oprijden om in de Poel glasaaltjes uit te 
zetten. Glasaaltjes zijn babypalinkjes die na een jaar of vijf als volwassen 
‘Westeinderpaling’ gevangen kunnen worden voor consumptie. De wind 
kwam uit het oosten, er was geen golfslag in de fortgracht. Een goed 
moment om de mini-palinkjes op deze rustige plek te water te laten. Ik 
vroeg of hij het leuk vond wanneer ik een verhaal zou schrijven over zijn 
passie voor de natuur en de visserij. Theo reageerde enthousiast en wij 
spraken de volgende dag af in het gezellige huis boven de winkel in 
Kudelstaart, aan de keukentafel met een kop koffie, genietend van het 
uitzicht over de Grote Poel. Terwijl ik wat scharrelende kippen zag onder 
een enorme berk, begon Theo zijn verhaal, een enthousiaste kerel die zijn 
kennis graag wil delen. Hij geeft lezingen over de visserij, maar ook over 
de geschiedenis van het bovenlandengebied kan hij uren vertellen.

Familiebedrijf
Het vissersbedrijf van Rekelhof is een familiebedrijf en bestaat inmiddels 
honderdvijftig jaar. Theo is de vijfde generatie. Als enige palingvisser op 
de Poel heeft hij bijna het hele watergebied in beheer. De paling die hij 
vangt is van volwassen formaat, de kleinere dunnere paling wordt terug-
gegooid om door te kunnen groeien voor een latere vettere vangst. In 
gebieden waar meerdere palingvissers vissen gebeurt dit niet, als je als 
visser een kleinere paling terugzet zal de volgende hem wel vangen en 
verhandelen. Het ophalen van de netten is altijd een avontuur. Het zijn 
niet alleen palingen die hij vangt. De Poel is rijk aan vis en er zit ook wel 
eens een meerval in de fuik. Maar, er is nog meer bijvangst. Twee vitrine-
kasten in zijn winkel staan vol met bodemvondsten: oude scherven, 
borden, glazen, karaffen, tabakspijpen, aardbeienpotjes en zelfs poppen 
en poppenhoofdjes uit vervlogen tijden. Over deze verzameling kan Theo 
volgens mij een boek schrijven, je hangt aan zijn lippen als hij erover 
vertelt. Maar, waar kwam ik ook weer voor… 

Van glasaal tot paling
In de Westeinder krijgt het aaltje de kans uit te groeien tot paling. Een 
mannetjes-paling zal, na vijf tot zeven jaar, als hij geslachtsrijp is, zijn 
instinct volgen en  zich gaan voortplanten. Hij is dan ongeveer vijftig 
centimeter lang. Palingen sterven nadat ze gepaard hebben. De heren 
worden niet veel ouder dan die zeven jaar vanwege de paringsdrift. Een 
dame kan veel groter en ouder worden. Theo vertelde dat hij wel eens 
een vrouwtje gevangen heeft van meer dan een meter lang, polsdik en 
ruim drie kilo. De vrouwtjes zijn op dezelfde leeftijd als de mannetjes 
geslachtsrijp, maar maken zich niet zo druk om snel voor het nageslacht 
te zorgen. Zolang zij niet gaat paren kan ze doorgroeien en ouder 
worden. Soms wel vijfendertig jaar! Het voordeel van het groot en zwaar 
zijn van de vrouwelijke paling is dat zij veel eitjes kan dragen. Een paling 
van één kilo kan wel zo’n twee miljoen eitjes dragen. 
Mijn schrift met vragen heb ik na deze uitleg maar dichtgeslagen. Adem-
loos luisterde ik naar zijn betoverende verhaal en stem...

Wordt volgende week vervolgd

Het wonderlijke leven van de paling

Aalsmeer – De gemeente Aalsmeer 
geeft bewoners de mogelijkheid de 
omgeving schoon te houden door 
het uitgeven van grijpers en zakhou-
ders. Afgelopen week hebben de 
bezoekers van het ontmoetingscen-
trum in het maatschappelijke belang 
van de gemeente flink wat afval 
gegrepen. 

Mondkapjes, blikjes en peuken
Weggegooide mondkapjes behoren 
tot de grootste ergernis, bij Albert 
Heijn trof men 7 mondkapjes 
rondom de uitgang. Men neemt de 
naam ‘wegwerp mondmasker’ wel 

erg serieus. Na een bezoek aan de 
winkel wil men er zo snel mogelijk 
van af. Hetzelfde geldt voor de Zijds-
traat, hoewel de winkels nog niet 
echt open zijn, treft men daar ook de 
stoffen varianten op straat. Het 
winkelend publiek is makkelijk, 
terwijl er toch overal afvalbakken 
staan. Hopelijk hebben de versoepe-
lingen, die aangekondigd zijn, niet 
nog meer negatieve invloed op het 
straatbeeld. Opvallend is ook dat bij 
alle bankjes in het centrum van Aals-
meer (bier)blikjes en sigaretten-
peuken te vinden zijn. Bij de pomp 
naast het Oude Raadhuis en de 

pastorie is het duidelijk dat men daar 
geregeld picknickt en niet opruimt, 
hetzelfde geldt voor de bank bij de 
Ringvaart.

Help mee!
Graag willen de bezoekers van het 
Ontmoetingscentrum buurtbewo-
ners uitnodigen om te helpen de 
buurt schoon te houden. In gebouw 
Irene staan drie grijpers en zakringen 
in de hal. Tijdens een wandeling kan 
men hier gebruik van maken, zodat 
met elkaar de strijd aangegaan wordt 
tegen zwerfafval. De vraag is wel 
waar al dat zwerfafval gelaten 
moeten worden, misschien dat de 
gemeente daar nog over na wil 
denken.

Bezoekers Ontmoetingscentrum 
in actie tegen zwerfvuil

Aalsmeer – De kruisingen van de 
Dorpsstraat en de Aalsmeerderbrug 
met de Burgemeester Kasteleinweg 
worden omgebouwd tot rotondes. 
Tot nu toe werd gewerkt aan het 
zuidelijke deel van de rotondes. 
Sinds vrijdag 23 april rijdt het verkeer 
deels over de zuidelijke kant. Nu rijdt 
het aankomende verkeer over het 
nieuwe weggedeelte, het uitgaande 
verkeer maakt vooralsnog gebruik 
van de baan langs het benzinesta-
tion. Er is nu gestart met de voorbe-
reidende werkzaamheden om beide 
rotondes aan de noordelijke helft aan 

te leggen.
Om de rijsituatie te veranderen is de 
Burgemeester Kasteleinweg tussen 
de Fokkerweg en de Van Cleeffkade  
van donderdag 22 op vrijdag 23 april 
afgesloten geweest van acht uur ‘s 
avonds tot zes uur in de ochtend. De 
werkzaamheden aan de rotondes 
duren tot eind mei 2021.

Twee wegen
In de periode van 23 april tot eind 
mei werkt de aannemer aan de noor-
delijke delen van de rotondes bij de 
Dorpsstraat en de Aalsmeerderbrug. 

Kasteleinweg nacht dicht geweest, 
Dorpsstraat naar centrum nu open!

De noordelijke aansluiting van de 
Dorpsstraat op de Burgemeester 
Kasteleinweg is afgesloten voor 
verkeer, maar de centrumzijde van 
de Dorpsstraat op de Burgemeester 
Kasteleinweg is weer open. Het 
Centrum kan dus weer bereikt (en 
uitgereden) worden via twee wegen!

Aalsmeerderbrug
Ook bij de Aalsmeerderbrug kan het 
verkeer afkomstig uit Rijsenhout 
weer richting Aalsmeer. Vanuit 
Rijsenhout links afslaan naar Hoofd-
dorp en vanuit de Dorpsstraat 
afslaan is niet mogelijk. Dit verkeer 
rijdt richting Uithoorn om vervolgens 
te keren op de tijdelijke rotonde bij 
de Van Cleeffkade.
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Regio - Een promotiecampagne en 
nieuwe technieken moesten ervoor 
zorgen dat de aspergeteelt in Neder-
land flink in de lift zou raken. Met 
succes. Maar toen gooide corona roet 
in het eten. Nu wordt reikhalzend 
uitgekeken naar het witte goud, 
terwijl restaurants wederom gesloten 
blijven en telers weer op zoek 
moeten naar creatieve oplossingen 
om de consument te bereiken. Maal-
tijdservice Uitgekookt komt met een 
oplossing voor beiden. 
Het bedrijf gespecialiseerd in het 
thuisbezorgen van verse kant-en-
klaarmaaltijden vond vorig jaar, 
tijdens de eerste restaurantsluiting, 
een manier om asperges te bereiden 
in kant-en-klaarmaaltijden. “Dit zie je 
niet snel op het menu van een maal-
tijdservice”, aldus eigenaar Johan van 
Marle. “Maar wij hebben een manier 
gevonden waarop de asperges heer-
lijk van smaak blijven, ook nadat ze 
thuis worden opgewarmd.” 

Aanbiedingsprijs
Deze aspergemaaltijden bleken vorig 
jaar een groot succes, en ook dit jaar 
wil de maaltijdservice iedereen van 
deze vondst mee laten genieten. 
Daarom biedt het bedrijf in de 
maanden april en mei aspergespe-
cials aan. “Luxe maaltijden met verse 
asperges, die je een dag nadat de 
asperges zijn geoogst krijgt thuisbe-
zorgd voor een speciale aanbiedings-
prijs van 8,50 euro.”

Ruim inkopen
“Niet iedereen is een keukenprins of 
-prinses”, vervolgt van Marle. “Bij ons 
staan vers gekookte asperges met 
bijvoorbeeld zalm en Hollandaise-
saus op het menu, en natuurlijk de 
klassieker met krieltjes, beenham en 
Hollandaise. Wij kopen ruim in en 
krijgen de komende periode doorlo-
pend verse asperges geleverd. Zodat 
niemand deze lekkernij hoeft te 
missen.”

Thuis uit eten
Het is niet de eerste keer dat Uitge-
kookt liefhebbers van een vorkje 
buiten de deur tegemoetkomt. Afge-
lopen kerst lanceerde het bedrijf 
samen met driesterren chef Jonnie 
Boer haar eerste dinerbox voor thuis. 
Een groot succes, waarna er meer 
volgden. 
Van Marle: “Met onze verse kant-en-
klaarmaaltijden voorzien we in de 
behoefte van een lekkere en 
gezonde avondmaaltijd. Maar eten 
heeft ook een sociale en feestelijke 
functie, die nu deels is weggevallen. 
Daarom bieden we sinds de corona-
maatregelen dinerboxen, minibuf-
fetten of maaltijdspecials aan. Om 
deze periode toch nét wat leuker te 
maken.”

Uitgekookt.nl, gratis gekoeld en thuis 
bezorgd en in 4 minuten op tafel. 
Ook lekker en gezond eten? Bestel 
via: 085-0190066.

Uitgekookt maakt vers bereide 
asperges bereikbaar

DE SCHIJNWERPER OP...

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer - Michael van der Hoort is een creatieve 
persoonlijkheid, een man die bruist van de ideeën en 
altijd nieuwe mogelijkheden ziet. Zelf komt hij uit De 
Kwakel, maar zijn band met Aalsmeer is restaurant Zaai 
Kweek & Eet, waarvan hij de eigenaar is. Wat heeft hem 
bewogen om dit te gaan doen? 
“Tien jaar geleden heb ik de stap gezet om voor mijzelf 
te beginnen. Allereerst in een klein pand in de Laken-
blekerstraat, waar ik een keukentje in heb gebouwd en 
gestart ben met catering. Ik had een Piaggio Ape 
scooter, die ik omgebouwd heb tot pasta foodtruck. 
Daarmee ben ik echt begonnen. Verse pasta’s verkopen 
op braderieën, evenementen en besloten feesten. Later 
kwamen er een pizza oven en een barbecue bij. 
Omdat het steeds verder uitbreidde ben ik er opslag-
ruimte bij gaan huren en toen kreeg ik van Bart Leliveld 
aangeboden om hier op de Oosteinderweg een pand 
te huren. Het was de bedoeling dat deze plek een recre-
atieterrein werd en de gemeente zag er ook graag een 
stukje horeca gevestigd. Toen is dit ontstaan, een oude 
kas die we helemaal in mochten richten zoals we zelf 
wilden. Superleuk. Inmiddels zitten we hier nu vijf jaar.”

En nu ligt alles stil vanwege corona?
“Hoe we straks met het restaurant weer verder gaan, 
moeten we nog even bekijken. Wat ik eigenlijk zou 
willen is een soort borrellocatie; hier lekker komen 
zitten voor een drankje en een hapje. Een ontmoetings-
plek waar je kunt ontspannen zonder de strak gedekte 
tafeltjes met een waxinelichtje. Het is nog maar een 
idee, ik denk altijd hardop, maar zoiets zie ik eigenlijk 
wel zitten. Wat we straks ook weer op gaan pakken is 
het kinderkookcafé. Vlak voor de lockdown zijn we daar 
mee begonnen en het was van meet af aan een groot 
succes.” 

Wat voor opleiding heb je gevolgd?
“Ik ben begonnen bij Berkhof in Amsterdam. Dat is een 
consumptieve opleiding in brood en banket, koken en 
serveren. Daarna heb ik de hotelschool gevolgd. Vanaf 
de basisschool wist ik al dat ik wilde koken en die 
ondernemingsgeest heb ik ook al van jongs af aan. 
Nooit spijt gehad dat ik voor mijzelf ben begonnen, het 
geeft me zoveel vrijheid.” 

Hoe kijk je terug op het afgelopen jaar?
“We hebben natuurlijk best een rot jaar achter de rug, 
maar we zijn ook hartstikke goed geholpen door de 
overheid. Ik zie de coronatijd niet per definitie als nega-
tief. Wij hebben de afgelopen tijd benut met van alles 
op te knappen. We hebben een buitenbar gemaakt en 
een tent als overkapping op het terras geplaatst, er is 
een nieuw offerte systeem geïnstalleerd, de website is 
vernieuwd en op het ogenblik zijn we bezig met het 
schrijven van krijtborden waarop we al onze activiteiten 
aanbieden. Wij hebben veel gedaan en elke kans en 
uitdaging die er lag aangepakt.” 

Zoals?
“We zijn met een borrelbus rondgereden, daarin 
konden mensen een rondje geven aan vrienden of 

familie. Dat was een groot succes, we hadden het hart-
stikke druk en hebben ontzettend gelachen. En met 
Sinterklaas hebben we een van de foodtrucks omge-
bouwd tot Pietenbus en zijn we op bestelling cadeau-
tjes rond gaan brengen. Een ander positieve ontwikke-
ling is dat ik door corona meer tijd voor mijn gezin heb 
gekregen. We hebben twee kinderen van 10 en 6 jaar 
oud. Ik was lange dagen aan het werk, want ik had het 
altijd druk, maar nu ben ik gewoon met eten thuis. Ik 
ben de vader die het vlees aansnijd.” 

Je ziet nog genoeg toekomstperspectief?
“Ik ben de afgelopen periode de dingen in een ander 
perspectief gaan zien en ik heb de tijd benut om van 
alles opnieuw in te richten. En vanaf de eerste week van 
de lockdown zijn we gaan bekijken hoe we de kosten 
konden beperken. 
Financieel loop je er niet op vooruit in zo’n situatie, 
maar we hebben een hoop veranderd en zijn weer klaar 
voor een nieuw seizoen. Een van onze nieuwe 
concepten is Groen Trouwen. Dat doen we in samen-
werking met het Amsterdamse bos en Fort Nigtevecht. 
De ceremonie en het diner vinden plaats op deze 
prachtige locaties. Wij regelen de complete bruiloft. 
Verder organiseren we pubquizzen, geven we barbecue 
workshops en kun je hier vergaderen of een bedrijfs-
presentatie houden.” 

Wat maakt dit vak bijzonder?
“Ik kan hier echt mijn creativiteit in kwijt. Koken is maar 
een klein onderdeel van wat ik doe. Klussen en oude 
dingen helemaal opknappen en een nieuw leven 
inblazen is echt een passie van me. Wat dat betreft ben 
ik in de verkeerde tijd geboren. Ik vind de oude materi-
alen van vroeger zoveel mooier dan alle strak gestylde 
producten van nu. Veel haal ik van marktplaats, daar 
ben ik echt aan van verslaafd.”

Op wie wil jij de schijnwerper richten?
“Op Dick Jongkind. Hij was een seringenkweker en op 
deze plek, waar nu het restaurant is, was zijn kwekerij 
gevestigd.”

 

Michael v/d Hoort: “Ik zie de corona-
tijd niet per definitie als negatief”

Amstelland - Heeft u een initiatief of 
idee waardoor andere mensen in 
Noord-Holland mee kunnen doen 
aan een sociale activiteit in uw buurt 
of wijk? Een idee waardoor deze 
mensen anderen ontmoeten of inspi-
reren, zich verder ontwikkelen in hun 
sociale of artistieke vaardigheden of 
bijdragen aan de lokale of regionale 
gemeenschap? Dan is het VSB fonds 
op zoek naar u! Het VSB fonds finan-
ciert projecten in Noord-Holland. 

Online spreekuur
Schrijf u in voor het online spreekuur 
op dinsdag 18 mei aanstaande. 
Tijdens het spreekuur kunt u kennis 
maken met medewerkers van het 
VSB fonds en met hen bespreken of 
uw initiatief in aanmerking komt 
voor het indienen van een 
subsidieaanvraag.

Wat moet u doen? 
Als u twijfelt of uw idee voldoende 

past bij het beleid van het VSB fonds 
of als u behoefte heeft aan een oriën-
terend gesprek, dan kunt u een 
afspraak maken. Stuur een mail aan 
infonoordholland@vsbfonds.nl 
waarin u kort aangeeft: Wie u bent en 
waarom u uw plan of idee wil 
uitvoeren. Wat u wilt bereiken met 
het initiatief en wat u precies gaat 
doen en wanneer. Als uw project 
aansluit op het VSB donatiebeleid, 
ontvangt u een uitnodiging voor dit 
online spreekuur

Donatiebudget
Het VSB fonds is één van de grootste 
particuliere vermogensfondsen van 
Nederland. Het fonds bestaat sinds 
1990 en heeft elk jaar 26 miljoen 
euro donatiebudget beschikbaar om 
te investeren in sociale en culturele 
projecten die de kwaliteit van de 
Nederlandse samenleving ten goede 
komen. Meer informatie is te vinden 
op www.vsbfonds.nl.

VSB fonds zoekt ideeën voor 
sociale activiteiten in wijken

Aalsmeer - Sinds woensdag 28 april 
geldt geen avondklok meer en, waar 
menigeen naar uitkijkt, mogen de 
horecagelegenheden de terrassen 
openen. Van 12.00 tot 18.00 uur en 
deze mededeling van premier Mark 
Rutte en minister Hugo de Jonge 
deed menig horecazaak-eigenaar 
juichen. Eindelijk weer bezoekers 
mogen ontvangen, sinds half oktober 
vorig jaar zijn de deuren verplicht 
gesloten geweest. Uiteraard vergt de 
opening maatregelen en afgelopen 
dagen is door de horeca volop 
gewerkt om de terrassen op te 
tuigen, de biertappen weer te vullen 
en de drankvoorraden op peil te 

brengen. In Aalsmeer en Kudelstaart 
hopen de horeca-ondernemers weer 
gezellig publiek te mogen 
ontvangen, uiteraard met in achtne-
ming van de corona-regels. “Heel 
voorzichtig, toch dol enthousiast”, 
aldus café Joppe in een reactie. De 
Haven en Joseph aan de Poel: “Yes! 
Zin in om lieve gasten te mogen 
ontvangen.” Iets genuanceerder is 
café de Gouwetéén: “Nou, we mogen 
een beetje los, dus vanaf woensdag 
dagelijks open.” De crownfunding 
actie voor dit café heeft overigens het 
mooie bedrag van 1.300 euro opgele-
verd en hier is eigenaar Remco 
bijzonder blij mee. “Uit de grond van 

Horeca in Aalsmeer weer open! mijn hart wil ik de initiatiefnemers en 
donateurs hiervoor bedanken.” Ook 
restaurant Oh! had op meer gehoopt, 
maar heeft toch besloten de eerste 
stap richting volledige opening te 
zetten. “We hopen dat dit het begin is 
van een mooie en gezellige zomer”, 
aldus Rob en zijn team. Eén terras 
blijft vooralsnog leeg. De Zwarte 
Ruiter heeft besloten het terras nog 
gesloten te houden. Als redenen 
worden de beperkte openingstijden 
en onder andere de nog altijd oplo-
pende besmettingscijfers genoemd. 
“Een moeilijk besluit”, aldus de eige-
naren. Nu maar hopen dat het weer 
meewerkt en er met een zonnetje 
erbij plaats genomen kan worden op 
de buitenterrassen. Proost!
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Aalsmeer – Wie is de baas in de 
gemeente Aalsmeer? Wat doet de 
gemeenteraad eigenlijk? En wat doet 
het college van burgemeesters en 
wethouders? En nog belangrijker: 
hoe zorgt u dat u als bewoner van 
Aalsmeer en Kudelstaart gehoord 
wordt? Deze en vele andere vragen 
komen aan bod in de gratis work-
shop ‘Politiek Bewust’, georganiseerd 
door de griffie van de gemeenteraad 
van Aalsmeer. Door middel van de 
workshop leert u hoe de gemeente 
werkt, hoe besluiten tot stand komen 
en krijgt u antwoord op de vraag hoe 
u als bewoner invloed kunt uitoe-
fenen. U vergroot uw kennis van de 
lokale politiek en het bestuur van de 
gemeente. Bovendien krijgt u de 
gelegenheid om met Aalsmeerders 
en Kudelstaarters in gesprek te gaan 
die u als gemeenteraadslid vertegen-
woordigen in de gemeenteraad.

Drie avonden
De workshop is voor iedereen vanaf 
16 jaar die nog niet eerder heeft 

deelgenomen aan Politiek Bewust of 
Politiek Actief en bestaat in totaal uit 
drie avonden. De workshop-avonden 
zijn informatief met veel ruimte voor 
vragen van deelnemers. Vanwege de 
coronamaatregelen zullen deze 
avonden digitaal via MS Teams 
plaatsvinden. Daarna volgt als 
afsluiter het bijwonen van een 
gemeenteraadsvergadering, indien 
mogelijk in het gemeentehuis. Om 
een goed beeld te krijgen van de 
werking van de gemeente en de 
besluitvorming is het van belang alle 
avonden aanwezig te zijn.

Wanneer
De workshops vinden plaats op 
maandag 10 mei en donderdag 20 
mei van 20.00 uur tot circa 22.00 uur. 
Het bijwonen van de raadsvergade-
ring met de gezamenlijke voorbe-
spreking vindt plaats op 27 mei vanaf 
ongeveer 19.30 uur. Lijkt het u leuk 
om deel te nemen aan deze work-
shop of heeft u vragen? Stuur dan 
een bericht naar griffie@aalsmeer.nl

Gratis workshop ‘Politiek bewust’

Aalsmeer – Deze week zijn in Kudel-
staart de bermen langs het Corry 
Vonkpad en omgeving per abuis 
gemaaid. De gemeente heeft, na 
melding dat er gemaaid werd, de 
werkzaamheden per direct laten 
staken. 
Het maaien gebeurde namelijk niet 
zoals afgesproken. Het Corry 
Vonkpad is een bijzonder stuk natuur 
in de gemeente Aalsmeer. Lokale 
groenexperts voorzien de gemeente 
vrijwillig van advies om de biodiver-
siteit in dit gebied te verstevigen. 
Mede dankzij hun input was de 
afspraak alleen zichtlijnen en krui-
singen te maaien. In de uitvoering is 
dit echter misgegaan.

Schouw met alle partijen
Het is belangrijk dat alle partijen 

goed begrijpen welke natuurbe-
langen er spelen en waar rekening 
mee moet worden gehouden. 
Daarom zullen de betrokken partijen 
ook een schouw langs het Corry 
Vonkpad doen met de lokale groen-
experts, zodat hun expertise recht-
streeks kan worden overgebracht 
aan de verantwoordelijken voor het 
maaiwerk en dergelijke fouten tot 
het verleden zullen behoren.

Wethouder ontstemd
Wethouder Groen Wilma Alink heeft 
ontstemd gereageerd op de ontstane 
situatie. Zij begrijpt dat waar mensen 
werken fouten worden gemaakt, 
maar neemt dit incident hoog op en 
gaat in gesprek met het bestuur van 
Meerlanden over het groenonder-
houd in Aalsmeer en Kudelstaart.

Maaiwerkzaamheden bij Corry 
Vonkpad tijdelijk stilgelegd

Aalsmeer – Op donderdag 22 april 
heeft wethouder Wilma Alink de 
eerste paal geslagen voor het project 
‘De Posterijen’, aan de Stationsweg 
17. Op de plek van het voormalig 
postkantoor is gestart met de bouw 
van 28 appartementen. Door de 
huidige coronamaatregelen is het 
niet mogelijk om de start van de 
bouw met alle kopers en betrokken 
partijen te vieren. Wethouder Alink: 
“Ondanks de huidige situatie willen 
we dit feestelijke moment niet onge-
merkt voorbij laten gaan. Ik ben blij 
dat ontwikkelaar Arenal Vastgoed en 
Aannemingsbedrijf Veenman & Vink 
een vervallen stukje Aalsmeer op 
een prachtige locatie in ons dorp 
gaan omtoveren tot een plek die 

weer gezien mag worden, met 
nieuwe woningen voor onze 
inwoners.” 

Appartementen
In het complex ‘De Posterijen’ 
worden 28 koopappartementen 
gerealiseerd. Op de begane grond 
komen 45 parkeerplaatsen. De 
ingang van de garage is aan het 
Driekolommenplein, waar ook de 
ingang was naar het parkeerterrein 
van het oude postkantoor. Rondom 
de parkeerplaatsen worden zeven 
sociale koopappartementen voor 
starters gebouwd. Op de eerste 
verdieping komen negen koopap-
partementen in het middensegment. 
De overige appartementen worden 

Bouw ‘De Posterijen’ van start
in de vrije sector-koop gerealiseerd.
Tijdens de informatiebijeenkomst 
over de Centrumvisie Aalsmeer die 
in juli 2019 is gehouden heeft Arenal 
Vastgoed de plannen voor de nieuw-
bouw gepresenteerd. De inwoners 
van Aalsmeer hebben positief op de 
plannen voor de nieuwbouw gerea-
geerd. Naar aanleiding van deze 
presentatie zijn er veel aanmel-
dingen voor de appartementen bij 
de gemeente en bij Arenal Vastgoed 
binnengekomen. Alle apparte-
menten waren dan ook voor de start 
van het project verkocht. 

Planning
De bronnen voor de bodemwarmte 
zijn al geboord. Nadat het heiwerk 
gereed is, start Aannemingsbedrijf 
Veenman & Vink met de fundering 
van het appartementencomplex. De 
kopers worden uitgenodigd voor 
een feestelijk moment wanneer het 
hoogste punt van de bouw is bereikt 
en de dan geldende coronamaatre-
gelen een bijeenkomst toelaten. Als 
alles volgens planning verloopt, 
worden de appartementen in de 
zomer van 2022 opgeleverd. Als de 
bouw gereed is, wordt de groen-
strook opnieuw ingericht. Er worden 
in totaal 10 bomen terug geplant. 
Ook het dak van de stallinggarage 
krijgt een groen karakter.

Aalsmeer - Woensdag 21 april heeft 
de politie rond elf uur in de ochtend 
een inval gedaan in een loods aan de 
Legmeerdijk. Er bestond een 
vermoeden dat in de loods drugs 
werden geproduceerd. In het pand is 
een amfetaminelaboratorium aange-
troffen. Er zijn twee aanhoudingen 
verricht. De twee ‘werknemers’ 
droegen witte pakken. Tijdens de 
inval werd de loods omringd door 
zwaarbewapende agenten. Het lab is 
dezelfde dag, na  onderzoek, 
ontmanteld. Verder onderzoek moet 
duidelijk maken wie voor welke 
feiten verantwoordelijk is. Aanhou-
dingen in een later stadium van het 
onderzoek worden niet uitgesloten.  

Gevaarlijk voor omgeving
Drugslabs kunnen zich overal 
bevinden, in schuren, huizen, gara-
geboxen en onder andere 
bedrijfsloodsen. De politie neemt 
informatie en tips over mogelijke 
drugslabs altijd hoog op. De 
productie van drugs kan gevaarlijk 
zijn voor de omgeving. Bovendien 
worden afvalstoffen vaak illegaal 

gedumpt, waardoor er schade aan 
het milieu kan ontstaan. Ook het 
opruimte van vaten met drugsafval 
kost de maatschappij veel geld. 
Vermoedt u een drugslab? Bel dan de 
politie (0900-8844) of doe een 
anonieme melding via 0800-7000.

Drugslab in loods Legmeerdijk 
aangetroffen en ontmanteld

Aanhouding na inval in drugslab aan 

de Legmeerdijk. Foto: VTF

Aalsmeer - De jaarlijkse herdenking 
op 4 mei en de viering van Bevrij-
dingsdag op 5 mei kunnen ook dit 
jaar niet op de gebruikelijke wijze 
plaatsvinden. Deze dagen zijn echter 
veel te belangrijk om ongemerkt 
voorbij te laten gaan. Radio en TV 
Aalsmeer maakt daarom voor beide 
dagen speciale uitzendingen met 
diverse gasten en bijzondere films.

Herdenking
In samenwerking met de Gemeente 
Aalsmeer wordt op dinsdag 4 mei 
van 19.00 tot 21.00 uur live uitge-
zonden vanuit het Aalsmeerse raad-
huis. Tijdens deze uitzending staat 
de herdenking centraal. Er wordt in 
woord en beeld verslag gedaan van 
de kranslegging bij het monument. 
Ook de toespraak van burgemeester 
Gido Oude Kotte is rechtstreeks te 
volgen, evenals het voordragen van 
gedichten door dorpsdichter Jan 
Daalman en leerlingen van de 
Jozefschool. 

Daarnaast zijn er interviews met de 
burgemeester en met auteur Sanne 
Biesheuvel. Zij schreef in 2019 het 
indrukwekkende boek ‘Oorlog aan 
de overkant’ over de belevenissen 
van haar vader, Aalsmeerder Dirk 
Biesheuvel, als hospik in Nederlands-
Indië. In het programma wordt door 
middel van interviews en beeldma-
teriaal tevens aandacht besteed aan 
de oorlogsmonumenten in Kudel-
staart en Aalsmeer-Oost. De presen-
tatie is in handen van Lianda van der 
Schilden.

Bevrijdingsfilm
Een dag later, op woensdag 5 mei, is 
er van 11.00 tot 13.00 uur een 
thema-uitzending op radio en tele-
visie rond Bevrijdingsdag. Presenta-
toren Jan van Veen en Sem van Hest 
wisselen passende muziek af met 
interviews. Tot slot zijn er vanaf 13.00 
uur enkele bijzondere films te zien 
op de lokale tv-zender. Deze uitzen-
ding komt tot stand in samenwer-

Aandacht voor 4 en 5 mei op 
lokale radio en televisie

king met de Stichting 4 en 5 mei 
Aalsmeer. Namens deze stichting 
komt Ulla Eurich vertellen over de 
actie ‘Vrijheidsmaaltijdsoep’. Een 
andere gast is Dick Piet, oud-hoofd-
redacteur van de Aalsmeerder 
Courant en organisator van het 
bekende Nostalgisch Filmfestival. Hij 
weet alles van de bevrijdingsfilms 
die in 1945 op verschillende plekken 
in Aalsmeer werden gemaakt. Een 
compilatie van deze beelden wordt 
vanaf 13.00 uur op TV Aalsmeer 
vertoond. Verder wordt aandacht 
besteed aan het project Gewetens-
verhalen van de Doopsgezinde 
Gemeente. De bijbehorende film van 
Ton Offerman wordt eveneens na 
13.00 uur uitgezonden.

Luisteren en kijken
De uitzendingen op 4 en 5 mei zijn 
op verschillende manieren te volgen. 
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. TV Aalsmeer is te 
bekijken via kanaal 12 van Caiway, 
kanaal 1389 van KPN/XS4ALL/Telfort.
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Aalsmeer - Het coronavirus heeft 
ook het leven van de jongste gene-
ratie, de kinderen, het afgelopen jaar 
behoorlijk veranderd. Zo was het 
spelen met vriendjes en vriendinne-
tjes niet meer vanzelfsprekend, 
verschillende keren zijn de scholen 
gesloten geweest waardoor ze thuis 
hun schoolwerk moesten doen, 
gingen de voetbaltrainingen en turn-
lessen niet meer door en vul maar 
verder aan. Gelukkig zijn de scholen 
nu weer open, maar ook nu nog zijn 
er beperkingen en bij een besmet-
ting in de klas moet er getest worden 
en volgt weer thuisonderwijs. 
Dit heeft zijn weerslag op het hele 
gezin, de ouders moeten hun werk-
zaamheden dan weer gaan 
aanpassen en is het improviseren. 
Omdat het niet altijd gemakkelijk 
was en is met alle coronaregels en 
veranderingen wilden de parochies 
van de regio Aalsmeer, De Kwakel, 
Kudelstaart en Nes a/d Amstel de 
kinderen van de katholieke scholen 

en de gezinnen in het zonnetje 
zetten. 

Kaart en zaadjes
Alle kinderen hebben een kleine 
attentie in de vorm van een kaart 
met daarbij zonnebloemzaden 
gekregen, die hopelijk gaan 
uitgroeien tot mooie, grote zonne-
bloemen. Misschien kunnen de 
kinderen hierbij wat hulp gebruiken 
van een ouder of grootouder. In 
totaal zijn er 2.000 kaarten met 
zonnebloemzaden uitgedeeld.
Wat zou het mooi zijn om deze 
bloemen door heel Aalsmeer, Kudel-
staart en omgeving te zien bloeien, 
zodat iedereen hiervan kan genieten.

Fleurig en vrolijk 
Ook is er een facebookpagina 
waarop foto’s gedeeld kunnen 
worden. Fleurig en vrolijk op weg 
naar een fijne zomer, waarin er 
steeds meer teruggaan kan worden 
naar een normaal leven voor jong en 

Zonnebloemen voor kinderen

Aalsmeer - Op 18 april stond de 
tennisjeugd van All Out te popelen 
om eindelijk weer lekker een onder-
ling toernooitje te spelen. En wat zat 
het weer geweldig goed mee. Goede 
tennistemperatuur met een heerlijk 
zonnetje erbij. De kinderen van het 
onderdeel Groen moesten vroeg uit 
de veren, want om 10.00 uur startte 
voor hen het toernooi. In totaal 
hadden 16 kinderen zich opgegeven. 
Er werd gesingeld en gedubbeld. 
Leuke wedstrijden gezien en vooral 
ook heel veel plezier op de baan. Om 
12.30 uur waren de kinderen van het 

onderdeel Geel aan de beurt. Maar 
liefst 24 kinderen hadden zich opge-
geven. Dat ze het tennissen nog niet 
verleerd zijn lieten ze op de baan wel 
zien. Stevige potjes werden er 
gespeeld en de wil om te winnen 
was aanwezig. Dit alles ging ook 
gepaard met veel sportiviteit. 
Iedereen speelde twee dubbels en 
een enkelpartij. Moe maar voldaan 
was voor hen het toernooi om 14.30 
uur afgelopen. En toen was het om 
15.00 uur de beurt aan de kinderen 
van het onderdeel Rood en Oranje. 
Zij mochten een vriendje of vriendin-

Geslaagd openingstoernooi 
voor tennisjeugd bij All Out

oud. De tekst op de kaart kan daarbij 
een steun zijn voor iedereen: 

‘Kijk altijd naar de zonnebloem, 
die keert zich naar het licht 
En heeft van alle zonnebloemen 
het zonnigste gezicht 
En als je soms wat somber bent, 
op een grijze, grauwe dag 
Kijk dan maar naar de zonnebloem, 
die bezorgt jou weer een lach’. 

netje meenemen, omdat het vriend-
jesdag was bij All Out. Wat was het 
leuk om te zien dat er bijna zestig 
kinderen waren gekomen. De 
kinderen begonnen op muziek met 
een warming-up en daarna gingen 
ze lekker aan de slag op de tennis-
banen. De vriendjesdag werd afge-
sloten met een mooie groepsfoto, 
bekertje limonade en ze kregen alle-
maal drie tennisballen mee naar huis 
als cadeautje. Het was super leuk om 
te zien dat de kinderen veel plezier 
hadden op de tennisbaan. Hopelijk 
hebben een aantal vriendjes de 
smaak te pakken en ziet All Out ze 
snel als lid op de tennisbaan. Het was 
een geslaagde, sportieve en zonnige 
openingsdag voor de jeugd!

Aalsmeer - Puzzelen is een heerlijk 
tijdverdrijf, zo blijkt ook deze week 
weer. Er wordt echt uitgekeken naar 
de (wekelijkse) puzzel in de Meer-
bode. Deze keer mag de krant trak-
teren op een tweevaks doos Peacock 
Zuid-Afrika rood en wit ofwel Witte-
bol’s 60-jarige jubileumwijn. De 
oplossing deze week ‘Laat verdriet 
toe, maar blijf er niet in hangen’ 
leverde zo’n 200 nagenoeg allemaal 
goede inzendingen op. In de mails 
wordt alleen de oplossing gegeven, 
en dat is ook voldoende, maar soms 
wordt er een zinnetje, een opmer-
king of zelfs een verhaaltje 
bijgeschreven. 
De winnaar van deze week trak-
teerde op dit verhaaltje bij de oplos-

sing: “Zeer toepasselijk met het 
uitzicht op het einde van de corona-
crisis waarin velen dierbaren verloren 
hebben. Hopelijk kan men in deze 
boodschap steun en troost vinden.” 
Hartverwarmende woorden voor 
iedereen die afscheid heeft moeten 
nemen van een naaste, al dan niet 
door het coronavirus. Blijf naar elkaar 
omkijken en help anderen. Een klein 
gebaar doet vaak al wonderen!
Gefeliciteerd Claire van Rijn! Jij bent 
deze week de winnaar en mag je prijs 
op gaan halen bij Wittebol Wijn in de 
Ophelialaan. Je hebt vast al iemand 
op het oog om mee te gaan proosten 
of te gaan verrassen. Vergeet bij het 
ophalen van de tweevaks doos wijn 
niet een legitimatie mee te nemen.

Puzzel: Laat verdriet toe, maar 
blijf er niet in hangen

Aalsmeer - Woensdag 21 april is offi-
cieel het nieuwe proces voor de 
inschrijving van de arbeidsmigranten 
gestart. De firma Ruigrok geeft digi-
taal gegevens door aan de 
gemeente. Hierdoor wordt het 
inschrijfproces verkort en op een 
snelle, doeltreffende manier verblijfs-
gegevens van werknemers uit EU 
landen vastgelegd. Hiermee is Aals-
meer koploper in Nederland. Loco-
burgemeester Robert van Rijn, Nick 
Tol van Ruigrok en Annemieke de 
Man van Greenport waren aanwezig 
bij deze officiële aftrap bij de afde-
ling Publiekszaken van de gemeente.
EU-burgers zijn vrij om te reizen, te 
werken en zich te vestigen in andere 
EU-lidstaten. Als zij langer dan vier 
maanden in Nederland verblijven, 
moeten zij zich registreren als inge-

zetene van een gemeente in de Basis 
Registratie Personen (BRP). Hierdoor 
krijgt hij of zij een BSN dat nodig is 
om in Nederland te kunnen werken. 
Tot voor kort werd er niet altijd een 
verblijfsadres of andere contactgege-
vens vastgelegd in de BRP waardoor 
er slecht zicht was waar de arbeids-
migrant verbleef. Hierdoor was kans 
op ondermijning en was niet duide-
lijk wie waar woonde. Bovendien liep 
de gemeente geld mis omdat het 
Gemeentefonds is gebaseerd op het 
aantal inwoners. 
Loco-burgemeester Robert van Rijn: 
“We willen natuurlijk dat alle inwo-
ners van Aalsmeer in de BRP zijn 
opgenomen om woon- en adres-
fraude te voorkomen. Daarnaast vind 
ik het nog belangrijker dat de 
EU-burgers die hier komen werken 

Gemeente Aalsmeer koploper in 
registratie arbeidsmigranten

dit kunnen doen in een veilige woon-
situatie. Met dit nieuwe proces voor 
inschrijving van arbeidsmigranten 
weten we, in geval van een calami-
teit, wie op een bepaald adres woon-
achtig is.” Om het systeem goed bij te 
houden onderhoudt de gemeente 
contacten met werkgevers van 
arbeidsmigranten zoals Greenport en 
Ruigrok (verhuurder van huisvesting 
en tevens werkgever van veel 
arbeidsmigranten in Aalsmeer). De 
samenwerking verloopt goed. 

Twee balies voor inschrijving
Sinds 14 april zet de gemeente 
tijdens de woensdagavond twee 
balies van Burgerzaken in voor de 
inschrijving van de arbeidsmi-
granten. Er wordt gewerkt op 
afspraak. Doordat Ruigrok de gege-
vens van tevoren digitaal aanlevert 
geeft dit veel tijdwinst en kan de 
gemeente snel de arbeidsmigranten 
inschrijven. Na deze pilot worden 

mogelijkheden onderzocht om deze 
samenwerking ook op te zetten met 

andere werkgevers van 
arbeidsmigranten.

Taart bij officiële start nieuw proces voor inschrijving arbeidsmigranten.

Aalsmeer - Afgelopen Koningsdag 
heeft Aalsmeers Harmonie een toch 
wat dubieus jubileum gevierd: een 
jaar rond digitale projecten. 
Koningsdag 2020 publiceerde het 
orkest namelijk het eerste digitale 
project: Het Woningsdag Wilhelmus. 
Het orkest was net een aantal weken 
daarvoor gestopt met samen repe-
teren en wilde van zich laten horen. 
Met succes! Het eerste digitale 
project werd heel goed ontvangen, 
en dus werd besloten om vaker digi-
tale projecten te organiseren. Een 
jaar later zijn er acht projecten gerea-
liseerd. Aalsmeers Harmonie liet van 
muziek genieten tijdens Dierendag, 
Halloween, Sinterklaas, Kerst, Nieuw-
jaar, Valentijnsdag en het meest 
recente project om te lente in te 
luiden samen met OrgelJoke. Het 
orkest is bijzondere samenwerkingen 
aangegaan en heeft veel geleerd op 
het gebied van digitalisering. Maar 
nog veel liever zouden Aalsmeers 

Harmonie natuurlijk samen repe-
teren en live optreden. Hopelijk kan 
dat snel weer. 
Op het YouTube-kanaal https://www.
youtube.com/watch?v=3EtdNnYT-
kM kan, naast genoemde projecten, 
ook het nieuwste project bekeken 
worden: Koningsdag!
Koningsdag 2021 heeft Aalsmeers 
Harmonie muzikaal vastgelegd met 
een galerij aan oud-Hollandse liedjes 
inclusief een vleugje Wilhelmus, veel 
staatsiefoto’s en ontzettend leuke 
‘oranje’ beelden van het inspelen. Als 
gebaar naar de mensen die een 
aubade of een feestje missen deze 
Koningsdag is de video afgespeeld 
tijdens een feestelijk koffiemoment 
in diverse Zorgcentra in Aalsmeer en 
Amstelveen. Het geluid is door diri-
gent Maron Teerds vakkundig onder 
elkaar gemonteerd. Muziek en 
beelden zijn door het Digitaal Comité 
in een prachtige Koninklijke video 
samengebracht.

Koninklijk digitaal jubileum 
voor Aalsmeers Harmonie
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Aalsmeer – De handballers van 
Greenpark Aalsmeer hebben de 
thuiskijkers afgelopen zaterdag 24 
april een bijzonder spannende avond 
bezorgd. Heren 1 kreeg begin deze 
avond de mannen van Bevo op 
bezoek in De Bloemhof. De nummer 
twee tegen de nummer drie in de 
HandbalNL League. Bevo kwam 
sneller uit de startblokken en wist 
geruime tijd op voorsprong te 
blijven, zelfs even met 7 punten 
meer. Net voor de eerste helft zette 
Aalsmeer een tandje bij en wist terug 
te komen tot een kleine achterstand. 
De teams gingen de rust in met 

15-17 winst voor Bevo.
De tweede helft waren het opnieuw 
de Limburgers die het voortouw 
namen. Tijdens de hele wedstrijd 
waren de mannen uit Panningen 
overigens dominanter. Bevo wist 
opnieuw een flinke voorsprong op te 
bouwen, maar Greenpark gaf niet op 
en kwam terug tot een gelijke stand 
van 23-23. En toen kwam Aalsmeer 
op stoom. Greenpark pakte de voor-
sprong, bleef snel en fanatiek en wist 
uiteindelijk de winst te pakken: 
35-33. In Noord-Limburg had Aals-
meer al eerder van Bevo gewonnen 
met toen vier punten verschil (24-28).

HandbalNL League: Toch winst 
voor Greenpark op Bevo

Greenpark Heren 1 tegen Bevo. Foto: www.kicksfotos.nl

Heren 2 wist afgelopen zondag te winnen van Hellas. Foto: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - Sinds afgelopen zaterdag 
24 april is het buitenbad van De 
Waterlelie aan de Dreef open voor 
banenzwemmers. Liefhebbers 
kunnen baantjes komen zwemmen 
na reserveren van een tijdsblok (voor 
60 minuten) en het kopen van een 
ticket. Het water van het buitenbad 
wordt verwarmd tot 21 graden. Het 
bad is verdeeld in vier banen. Er 
mogen maximaal dertig bezoekers 
per uur. Er is hierdoor genoeg ruimte 
om 1,5 meter afstand te houden. De 
buiten-zwemmers wordt gevraagd 
zwemkleding onder de gewone 
kleding aan te trekken en een grote 
tas mee te nemen om de kleding in 
te bewaren. Na het banenzwemmen 
kan gebruik gemaakt worden van de 
kleedkamers, de douches zijn 
gesloten. De toegang voor het 
banenbad is bij het buitenhek (links 
naast de glijbaan, gezien vanaf het 

parkeerterrein). Na het zwemmen 
kunnen bezoekers het pand uitlopen 
via de deur van de horeca (route is 
aangegeven). 
Let op: Zonder geldige reservering 
en ticket geen toegang! Kijk voor 
meer informatie, openingstijden en 
reserveren op www.sportinaalsmeer.
nl of bel 0297-322022.

Buitenbad De Waterlelie open!

Finales in zicht
Greenpark voorzitter Mike van der 
Laarse na de, ook volgens hem super 
spannende, wedstrijd: “Wat een veer-
kracht heeft Aalsmeer getoond. De 
finalewedstrijden komen in zicht.” 
Door deze winst behoudt Aalsmeer 
namelijk haar tweede positie in de 
HandbalNL League. Nummer één 
blijft vooralsnog Kembit Lions, dat 
eerder deze middag met 39-26 wist 
te winnen van nog hekkensluiter 
Hurry-Up.

Twaalf doelpunten
Topscorer bij Greenpark Aalsmeer 
was dit keer Rob Jansen. De 
nummer 14 wist liefst twaalf doel-
punten te maken. Ook Donny Vink 
was weer op dreef, zeven keer 
gescoord. Verder wisten Thomas 
Houtepen vier keer, Samir Beng-
hanem, Tobias Marx en Tim Bottinga 
elk drie keer de doelman van Bevo 
te passeren, Vaidas Trainavicius twee 
keer en Jimmy Castien één maal. 
Ook bij Bevo twee prima scorende 
spelers: Jeroen van der Beucken 
twaalf maal en Niek Jordens zeven 
doelpunten. Komend weekend 
hebben de heren van Greenpark vrij, 
de eerstvolgende wedstrijd is op 
donderdag 6 mei tegen Volendam, 
de nummer vier in de HandbalNL 
League.

Winst Heren 2
Op zondag 25 april kwamen Heren 2 
van Greenpark in actie in De 
Bloemhof. De ‘reserves’ van het eerste  
hadden als tegenstander Hellas HS1. 
De teams waren aan elkaar gewaagd, 
maar uiteindelijk pakte Aalsmeer de 
overwinning: 27-24.

Door Nicôle van der Meer

Aalsmeer - De veelzijdige dansers 
van Dance Improvement hebben 
zich de afgelopen weken weer laten 
zien op diverse danswedstrijden en 
dansten mooie prijzen bij elkaar. In 
deze tijd blijven de danswedstrijden 
nog even online. Hierdoor is het voor 
sommige dansers mogelijk om zich 
voor meerdere wedstrijden tegelijk 
in te schrijven en hun dancing skills 
te showen. Het is dan ook wel dubbel 
stressen voor de uitslag want de 
dansers zitten, vaak samen met hun 
ouders, gespannen naar twee beeld-
schermen te turen, wachtend op de 
beoordelingen van de jury en hun 
behaalde resultaten.
Er was een danswedstrijd van Shell 
We Dance en aan deze wedstrijd 
deden mee: Ala (12 jaar) in de cate-
gorie Solo t/m 12 jaar. Zij werd derde.
Nathalie en Milou (14 en 16 jaar) in 
hun categorie Duo t/m 16 jaar. Zij 
werden eerste! Tegelijkertijd was het 
Nederlands Kampioenschap van 

Dance Competitions. Hier scoorden 
Nathalie en Milou als Duo het welver-
diende zilver! Een week later was er 
voor de dansers een geheel nieuwe 
danscompetitie genaamd Check it 
ART. Een wedstrijd voor vele dansdis-
ciplines en meestal in een mooi 
theater, maar nu dan ook nog even 
online. Ala scoorde hier als solo-
danser in haar categorie een prach-
tige tweede plaats. Nathalie en Milou 
werden in hun categorie beloond 
met goud, zij werden opnieuw 
eerste. Het Team Turbulance 
behaalde brons, een derde plek dus, 
in hun categorie t/m 14 jaar. Team 
Sabotage scoorde in hun categorie 
t/m 16 jaar genoeg punten voor de 
vierde plek. Het Team Another 
DImension wist in hun categorie 18+ 
het goud te pakken! De dansers 
willen blijven doen waar ze goed in 
zijn en om nog beter te leren dansen.
Dit wordt nog steeds mogelijk 
gemaakt op de deels overdekte 
ruimte naast het clubhuis van De 
Heemraad in Amstelveen. Er wordt 

Dansers Dance Improvement 
blijven dansen op niveau

COLUMN TRUUS OUDENDIJK

Aalsmeer - Ik ben in voorbereiding van een leuk reisje. We hebben iets te 
vieren en omdat een feestje er niet in zit, doen we dat het liefst met een 
tripje. Nou staat er al jaren het een en ander op mijn bucketlist. Een 
weekje naar Jordanië bijvoorbeeld. Ik wil zo graag die oude stad Petra 
zien. Of een paar dagen Rome. Gaat het allemaal niet worden. Het 
Midden-Oosten zijn landen waar je op het ogenblik niet wil zijn en Rome 
zou, nog los van corona beperkingen, een hoop overredingskracht kosten 
om manlief mee te krijgen. Hij heeft geen goede verstandhouding met 
de Paus. En hoewel ik hem al diverse keren heb uitgelegd dat hij van mij 
het Vaticaan niet in hoeft, en dat Rome de ultieme stad is in Europa, je 
wandelt daar echt door de geschiedenis, blijft hij bedenkingen houden. 
Iets anders dus, dan maar een avontuur in eigen land. Als we in Nederland 
blijven moet het wel een beetje spannend zijn. Niet al te makkelijk, het 
moet bij ons altijd een beetje pijn doen. “Wat dacht je van eiland hoppen 
met de fiets?”, stelt hij voor. “Gewoon van huis uit vertrekken, fietstassen 
mee en dan alle Waddeneilanden langs.” Ik vind het een heel aantrekkelijk 
plan, twee weken TVTAS per e-bike lijkt me een leuke uitdaging. Gelijk 
dient zich het eerste dilemma aan: moeten we iets bespreken? Geheel 
tegen onze gewoonte in, we bespreken nooit iets, gaan altijd gewoon, 
boeken we op elk eiland toch maar een Bed & Breakfast. Friesland zien we 
wel, daar vinden we vast iets, maar in de meivakantie op de bonnefooi 
naar de Waddeneilanden betekent hoogst waarschijnlijk dat we in een 
duinpan moeten slapen. Er zijn uiteindelijk grenzen aan uitdagingen. De 
volgende vraag is: wat nemen we mee? Nou ben ik twee keer een maand 
lang door Zuid-Afrika en Namibië gereisd met alleen handbagage en een 
keer drie weken door IJsland met slechts een rugzak, en alle keren had ik 
zat bij me. Dus twee fietstassen per persoon voelt als luxe. En dat is het 
ook. Toch blijft het keuzes maken. “Moet je föhn mee?”, vraagt hij. “Nee 
ben je gek, heb je gezien wat dat voor obstakel is. Ik laat mijn haar wel 
extra kort knippen.” Bij de drogist ga ik op zoek naar mini’s tandpasta en 
shampoo en in bewaarde kleine potjes stop ik alle andere smeersels. 
Moet ik wel onthouden wat waar in zit, wil ik geen gel op mijn gezicht of 
crème in mijn haar smeren. Ik vraag mij trouwens af of het wat uitmaakt. 
Wat betreft kleding mag alleen mee wat niet kreukt en oprolbaar is. Van 
de week hebben we regenpakken gepast en ik neem ook handschoenen, 
muts en sjaal mee. Slecht weer bestaat niet, er bestaat alleen maar slechte 
kleding. Ik trap er niet meer in wat kou betreft. En wat nou als de restau-
rants dicht zijn? De plaatselijke fietsenwinkel had een briljant mandje 
inclusief tas. We gaan gewoon picknicken. En als het niet anders kan, 
fietsen we van snackbar naar visboer. Kan ons het schelen. Nou nog even 
een Polarstep tripje aan maken, dan zijn we te volgen via sociale media. 
Vinden onze kinderen en vrienden leuk. Wij zijn er klaar voor. Op naar 
zadelpijn en andere ongemakken. 

Op fietsvakantie

letterlijk op niveau gedanst omdat 
de locatie bereikt moet worden via 
een trap. Voor de dansers is dit net 
een groot podium! Zodra het 
zonnetje schijnt, is het hier helemaal 
prima uit te houden. Er wordt 
gehoopt op veel mooi weer en fijne 
temperaturen, zodat alle dansers, in 
alle leeftijden, hun passie voor het 
dansen in de vele verschillende disci-
plines kunnen blijven ontwikkelen.
Een proefles is altijd mogelijk. Dance 
Improvement is bereikbaar via 
Jasmina: 06-42146083.








