
LET OP!

Krant dag eerder!
Aalsmeer - In verband met Hemelvaartsdag volgende week donderdag 
13 mei verschijnt de Aalsmeer editie van de Nieuwe Meerbode een dag 
eerder. Op woensdag 12 mei vindt huis-aan-huis verspreiding plaats en is 
de krant af te halen bij diverse winkels in Aalsmeer en Kudelstaart. 
Verhalen en advertenties aanleveren kan tot dinsdag 11 mei 12.00 uur. 
Hou hier rekening mee! 
Verhalen sturen kan naar redactieaalsmeer@meerbode.nl en voor 
advertenties staat het mailadres verkoopaalsmeer@meerbode.nl open. 
Uiteraard is telefonische opgave ook mogelijk: 0297-341900.
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Pijnaker Aalsmeer

Schade?
Welke schade?

Vertrouwd, vakkundig en snel

Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

Denk niet langer aan schade dan nodig is
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Miele specialist
Eigen technische dienst

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
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DOE MEE MET DE GRATIS DIGITALE 
WORKSHOP POLITIEK BEWUST 

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 workshop ‘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 uitoefenen. 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 vertegenwoordigen in de gemeenteraad. 

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 op 
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 2021 van 20.00 uur tot circa 22.00 uur. Het bijwonen van de 
raadsvergadering met de gezamenlijke voorbespreking vindt plaats op 
27 mei 2021 vanaf ongeveer 19.30 uur. 

Lijkt het u leuk om deel te nemen aan deze workshop of heeft u vragen? 
Stuur dan een bericht naar griffie@aalsmeer.nl 

Er kan niet alleen een ‘rondje’ 
rotonde gereden worden, ook kan 
verkeer gebruikmaken van de 
nieuwe dorpsweg. Vanaf de Van 
Cleeffkade kan rechts afgeslagen 
worden naar de rotonde bij de 
Burgemeester Hoffscholteweg en via 
de rotonde bij de Ophelialaan naar 
de Mensinglaan. Vervolgens kan via 
de fietsstraat op de Witteweg de 
Zwarteweg bereikt worden. Uiter-
aard kan verkeer ook vanaf de Zwar-
teweg over de nieuwe weg naar het 
Centrum rijden. 

Zes rotondes
De rotonde bij de Ophelialaan is de 
derde van in totaal zes die nu af is. De 
rotondes bij de Dorpsstraat en de 
Aalsmeerderbrug zijn deels in 

gebruik, hier wordt nog volop 
gewerkt. Als de werkzaamheden 
volgens planning verlopen zijn deze 
twee eind mei klaar. Ook het bussta-
tion bij de Zwarteweg is zo goed als 
af, de twee nieuwe R-nethaltes bij de 
Van Cleeffkade en de Ophelialaan 
zijn klaar om gebruikers te 
ontvangen. 

Van Cleeffkade
Maar, zover is het natuurlijk nog niet. 
Er wachten nog diverse werkzaam-
heden voordat de totaal 4,6 kilo-
meter lange, vrijliggende busbaan 
tussen Haarlemmermeer en 
Uithoorn, dwars door Aalsmeer, 
geopend kan worden. Zo wordt eind 
mei gestart met het vervangen van 
de tijdelijke rotonde bij de Van 

Cleeffkade voor een definitief exem-
plaar (de kruising gaat niet helemaal 
dicht) en wordt bij de Legmeerdijk 
nog volop gewerkt aan de bouw van 
een fietsonderdoorgang. De aanleg 
heeft enige vertraging opgelopen, 
maar de verwachting is dat aan het 
einde van 2021 fietsers veilig en 
zonder vertraging via de tunnel de 
weg over kunnen steken. 

Anderhalf jaar
Vorig jaar is op 26 juni het officiële 
startsein gegeven voor de aanleg van 
de vrije busbaan en de herinrichting 
van de Burgemeester Kasteleinweg 
en enkele dagen later, op 4 juli, ging 
de eerste spade de grond in. Dura 
Vermeer verwacht deze ingrijpende 
klus eind dit jaar geklaard te hebben. 
Vast en zeker volgt dan een officiële 
ingebruikname. Na anderhalf jaar 
overlast een mooie verbinding terug, 
is een feestje waard!

Burg. Kasteleinweg verder open, 
rotonde Ophelialaan in gebruik!
Aalsmeer - Goed nieuws: vandaag, donderdag 6 mei, gaat de Burge-
meester Kasteleinweg een stuk verder open. De rotonde bij de Ophelia-
laan is klaar en open voor gebruik door auto’s en fietsers.

 

Aalsmeer: Omg. Aalsmeerderweg (140 kranten)

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

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



Echtpaar
Zij wonen stil en onopvallend
In een aardig huis.
Zijn al 55 jaar een echtpaar
Vrijwel elke avond thuis.
Mondjesmaat wat televisie

Liever lezen in een boek.
Weten lief en leed te delen
In dat huisje op de hoek.
Met een erker en een tuintje
En een boompje naast het hek.
Zeggen: hier zijn wij gelukkig
Dit is onze liefste plek.
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AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG,  
RIJSENHOUT

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 9 MEI  EN 13 MEI

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Zondag 16u. Zoomdienst met 

Maurice Lubbers. Aanmelden: 
www.cama-aalsmeer.nl.

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. 

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

Diensten om 10u. met ds. J. 
Maliepaard en 16.30u. met ds. J. 
Groenleer. Hemelvaartsdag, 13 
mei, 10u. Dienst met ds. J.A.C. 
Weij in Het Lichtbaken.

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeer-

derweg 751, Rijsenhout. Zondag 
10u. Dienst met ds. J.A.C. Weij. 
Hemelvaartsdag, 13 mei, 10u. 
Dienst met ds. Weij.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. 

Dienst met br. Menno Hofman 
via dgaalsmeer.nl. Collecte: 
Indonesische Broederschappen. 
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. P. 
Verhoeff en online volgen via 
http://pgAalsmeer.nl/kerkdienst-
gemist/. Hemelvaartsdag, 13 
mei, 10u. Dienst met dhr. J. 
Buchner.

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag 

10u. Dienst met ds. H.N. Visser 
uit Amsterdam. Organist: Hugo 
v/d Meij. Hemelvaartsdag, 13 
mei, 10u. Dienst met ds. G.H. de 
Ruiter. Organist: Rogier Postma. 
Aanmelden via hervormdaals-
meer.nl. 

-  Oosterkerk, Oosteinderweg 269. 
Zondag om 10u. Dienst met ds. 
M.J. Zandbergen. Organist: Peter 
Burger. Hemelvaartsdag, 13 mei, 
10u. Dienst met ds. Zandbergen. 
Organist: Johan v/d Zwaard. 
Aanmelden via www.hervorm-
daalsmeer.nl. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

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

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 

Zaterdag 17u. Woordcommunie

 
 viering met B. Dullens in Kloos-

terhof. Karmelkerk: Zondag 
9.30u. Eucharistieviering m.m.v. 
Cantores. Om 14u. Poolse dienst.  
Hemelvaartsdag, 13 mei, 9.30u. 
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.

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. Dienst met ds. R.J. 
Bakker uit Amsterdam via www.
kerkdienstgemist.nl. Hemel-
vaartsdag, 13 mei, 9.30u. Dienst 
met mw. N. Sikkel uit 
Badhoevedorp.

Samen Op Weg Kudelstaart
- Zondag 10u. Dienst met dhr. E. 

Bergman uit Katwijk. Hemel-
vaartsdag, 13 mei, 10u. Dienst. 
Te volgen via https://sow-kudel-
staart.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. Hemel-
vaartsdag kerk gesloten.

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maandag 

in gebouw Irene, Kanaalstraat, 
Centrum. Vooralsnog geen 
bijeenkomsten.

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag in 

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

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten 

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

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

Aalsmeer - Groei & Bloei afdeling 
Aalsmeer geeft ook groenbonnen uit 
aan lentetuinen. Nu geven de voor-
jaarsbloeiers, en dan met name de 
bolbloemen, veel plezier. De 
Keukenhof is weliswaar niet bereik-
baar, maar toch kan in de directe 
omgeving genoten worden van de 
kleuren die struiken en bollen 
bieden. De winnende foto deze week 
is gemaakt langs de Herenweg in 

Kudelstaart. De kleinzoon vond de 
tuin van oma te mooi om niet te 
laten zien in de Nieuwe Meerbode. 
Groei & Bloei beloont deze oma met 
een groenbon. Gefeliciteerd! 
De lentetuin-actie loopt nog door tot 
in mei, dus maak een foto van een 
levendige en kleurige tuin en stuur 
deze naar info@aalsmeer.groei.nl. 
Wie weet bent u/jij de volgende 
winnaar van een groenbon.

Groenbon van Groei & Bloei 
voor lentetuin Herenweg

Rijsenhout – Vijf studenten aan de 
Hogeschool van Amsterdam hebben 
een onlineplatform, genaamd ikwil-
nuhulp.nl, gelanceerd om jongeren te 
helpen met het vinden van de juiste 
instanties die hen kunnen helpen 
met mentale en fysieke problemen. 
Op deze manier willen Pim, Vinnie, 
Julian, Rogyera en Berry een maat-
schappelijk bijdrage aan dit urgente 
probleem leveren. Op het nieuws is 
steeds vaker te zien dat jongeren 
door COVID-10 kampen met mentale 
en fysieke problemen. Hoewel het 
steeds drukker is bij instanties, zoals 
de Kindertelefoon en Veiligthuis, 
hebben veel jongeren nog steeds 
moeite om de juiste instantie te 
vinden door gebrek aan een centraal 
platform die hen van informatie voor-

ziet. Ook de initiatiefnemers hoorden 
dit probleem steeds vaker in hun 
omgeving en besloten hier wat aan 
te doen. Het platform is afgestemd 
aan de doelgroep om het serieuze 
probleem toch iets luchtiger te 
maken. Via hulpthema’s in het menu 
kunnen zij eenvoudig een lijst zien 
van instanties met hun profiel, wat zij 
doen, en waar zij jongeren mee 
kunnen helpen: www.ikwilnuhulp.nl

Studenten maken online-platform 
voor jongeren: ikwilnuhulp.nl

Telkens weer
Het is een mooie lente dag
Die tweede week in mei…
Kinderen plukken bloemen,
Ze lachen, ze zijn blij
En straks wordt zo’n mooi boeket
Met ontbijt, bij moeders bed gezet.

Ik breng allang geen bloemen meer
Ik zou niet weten waar,
Maar ieder jaar op Moederdag
Dan denk ik nog aan haar.
En wat mij dan nog altijd raakt,
Is dat mijn eigen moeder
Dit zo kort heeft meegemaakt.

Zo dwalen mijn gedachten af
Naar lang, heel lang geleden.
Maar dan kijk ik naar buiten
En ben gelijk weer terug in ’t heden...
Want de tijd heeft niet stil gestaan
Daar komen inmiddels mijn kinderen aan
Armen vol bloemen, een blijde lach
Wat een feest, dat ik dat nog beleven mag!
Annie Schouten

Ook de gemeente doet flink haar best om Aalsmeer op te fleuren. Vorig jaar zijn in 

diverse groenstroken in alle wijken bollen gezaaid. Ook dit jaar biedt dit veel kleur. 

Eerst waren er de krokussen, daarna lieten de hyacinten zich zien, gevolgd door 

narcissen en tulpen. Deze kleurige strook bevindt zich langs de Beethovenlaan, nabij 

de Dreef. Foto: Frans Goossens (hobby-fotograaf)

Upcycle workshop voor jonge 
Mantelzorgers
Aalsmeer - De eerste week van juni is het de week van de jonge mantel-
zorger. In deze week wordt er extra aandacht besteed aan jonge mantel-
zorgers. Mantelzorg en Meer en Het Cultuurgebouw Hoofddorp organi-
seren op zaterdag 5 juni een toffe Upcycle Workshop. Ga lekker aan de 
slag met hout, verf en meer en breng nieuw leven in je oude spullen! 
Maak van pallets een tafel, van je oude skateboard een wandplank, buig 
lp-platen om tot lampenkap of stoffeer de oude stoel van je oma. Het kan 
allemaal. Deze activiteit is voor jonge mantelzorgers die wonen in Aals-
meer, Amstelveen, Haarlemmermeer en Uithoorn en vindt 5 juni plaats 
van 12.00 tot 16.00 uur in het Cultuurgebouw Hoofddorp op het Raad-
huisplein. Je bent een jonge mantelzorger als je opgroeit met een lang-
durig ziek familielid, ongeacht of je zorgtaken op je neemt of niet. Het 
kan hierbij gaan om een broer, zus, ouder of een inwonend familielid met 
een chronische ziekte of handicap, psychische klachten, een beperking of 
een verslaving. Aanmelden kan via info@mantelzorgenmeer.nl of via 
020-5127250. Vermeld bij de aanmelding niet alleen je naam, maar ook je 
e-mailadres, woonplaats en leeftijd.









Officiële Mededelingen
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ring vindt digitaal plaats. U kunt de vergadering volgen via de 
livestream op de website van de gemeente.

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt

20.00 1. Opening door de voorzitter van de 
  Commissie Ruimte en Economie, 
  mevrouw N. Hauet
20.02 2. Vaststelling van de agenda
 3. Mededelingen van het college
20.05 4. Van Afval naar grondstoffenbeleid
21.00 5. Procesvoorstellen voor bestemmings-
  plannen en beleid voor oplossingen 
  voor wonen achter het Lint
21.40 6. Strategie Werklocaties Aalsmeer
22.10 7. Adviesrecht buitenplanse omgevings-
  planactiviteit en delegatiebesluit 
  gemeentelijk omgevingsplan
22.40  Vragenkwartier
22.55  Sluiting

VERGADERING WOENSDAG 12 MEI

Agenda voor de vergadering van de Commissie Maatschappij 
en Bestuur op woensdag 12 mei 2021, 20.00 uur. Deze verga-
dering vindt digitaal plaats. U kunt de vergadering volgen via 
de livestream op de website van de gemeente

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt

20.00 1. Opening door de voorzitter van de 
  Commissie Maatschappij en Bestuur, 
  de heer D. van Willegen
20.02 2. Vaststelling van de agenda
 3. Mededelingen van het college
20.05 4. Aanvraag krediet Fietspad 
  Bilderdammerweg-Robend
20.45 5. Voorbereidingskrediet Herinrichting 
  Raadhuisplein, van Cleeffkade en 
  Stationsweg ten behoeve van de 
  Centrumvisie.
21.30 6. Regionale samenwerking
21.35 7. Vragenkwartier
21.50  Sluiting

TER INZAGE LEGGING ONTWERP PARAPU
BESTEMMINGSPLAN KAMERVERHUURBEDRIJF 
AALSMEER Z21020283

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer 
maken ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening 
bekend, dat met ingang van 7 mei tot en met 17 juni 2021 het 
ontwerp paraplubestemmingsplan Kamerverhuurbedrijf Aals-
meer met de daarop betrekking hebbende stukken ter inzage 
ligt. 

Doelstelling en plangebied
Het paraplubestemmingsplan heeft betrekking op de gehele 
gemeente Aalsmeer. In de huidige regels en begripsbepa-
lingen van bestemmingsplannen zijn geen handvatten om 
grootschalige kamerverhuurbedrijven tegen te gaan. Op 17 
september 2020 heeft de gemeenteraad het voorbereidings-
besluit “kamerverhuurbedrijf/tijdelijke huisvesting voor ar-
beidsmigranten” vastgesteld. Dit paraplubestemmingsplan 
is een ruimtelijke uitwerking van het voorbereidingsbesluit. 
Door een begrenzing op te leggen van maximaal 250 bedden 
en personen per locatie zullen grootschalige complexen niet 
mogelijk zijn wat beter past binnen het dorpse karakter van de 
gemeente Aalsmeer.

Ter inzage
Het ontwerp paraplubestemmingsplan ligt met de bijbeho-
rende stukken gedurende 6 weken ter inzage, vanaf 7 mei 
2021, en is op de volgende wijze voor een ieder in te zien:
-  in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl 

onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.PP02-OW01 en
-  via de gemeentelijke website : http://0358.ropubliceer.nl;
-  de balie van de receptie in het gemeentehuis van Aals-

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

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

Indienen zienswijze
Gedurende voornoemde termijn kan een ieder een schrifte-
lijke of mondelinge zienswijze betreffende dit ontwerp pa-
raplubestemmingsplan naar voren te brengen. Schriftelijke 
zienswijzen worden gericht aan Burgemeester en wethouders 
(postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) onder vermelding van ‘ziens-
wijze ontwerp paraplubestemmingsplan Kamerverhuurbedrijf 
Aalsmeer’. Degene die mondeling zijn zienswijze naar voren 
wil brengen kan daarvoor contact opnemen met de behande-
lend ambtenaar via telefoonnummer 0297-387575.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen 
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernum-

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.

mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
-  Kudelstaartseweg 192 en 194, 1433 GP, (Z21-032545), het 

vernieuwen van de buitengevel, vervangen van alle kozij-
nen, aanbrengen van enkele inwendige sparingen en het 
maken van een uitbouw (vergunningsvrij) aan de achter-
zijde van de woning 

-  van Cleeffkade 3, 1431 BA, (Z21-032174), het wijzigen van 
de gevel op de begane grond 

 
INGETROKKEN AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning 
is/zijn ingetrokken: 
- 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 Verzonden: 
29 april 2021

 
VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGS
VERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE 
De beslistermijn is verlengd met zes weken.
De beslissing op de volgende aanvragen zijn met toepassing 
van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:
-  F.A. Wentstraat 4, 1431 KZ, (Z21-013633), het wijzigen en 

uitbreiden van het bestaande bedrijfsgebouw Verzonden: 
29 april 2021

-  Zijdstraat 82b, 1431 EE, (Z21-004045), het plaatsen van een 
dakopbouw Verzonden: 28 april 2021

-  Parklaan 26A en 27, 1431 EM, (Z21-019463), het transfor-
meren van het pand naar 9 zelfstandige woningen en het 
hiervoor kappen van twee bomen Verzonden: 28 april 
2021

-  Hadleystraat 46, 1431 SN, (Z21-007163), het legaliseren 
van het reeds aangelegde dakterras en de splitsing van de 
woning in 2 woningen en een kapperszaak Verzonden: 28 
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: 
-  Pontweg 30, 1432 BX, (Z21-015088), het bouwen van een 

kantoor/woonunit op het achtererf Verzonden: 03 mei 
2021

-  Goudenregenstraat 3, 1431 RR, (Z21-026616), het maken 
van een dakopbouw op de 2de verdieping van de bestaan-
de woning Verzonden: 03 mei 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 

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

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.

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

Laan P.J.F. 11-12-1974 29-04-2021
de Boer M.H. 29-07-1969 29-04-2021

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.

VERGADERING DINSDAG 11 MEI

Agenda voor de vergadering van de Commissie Ruimte en 
Economie op dinsdag 11 mei 2021, 20.00 uur  Deze vergade-



Ruim 4.000 
euro voor de 
Hartstichting
Kudelstaart - De collecte van de 
Hartstichting heeft in Kudelstaart 
liefst 4.119,49 euro opgeleverd. 
Ruim 27 collectanten haalden van 
11 tot en met 17 april gezamenlijk 
dit mooie bedrag op. De Hartstich-
ting bedankt de collectanten en 
inwoners van harte voor hun 
bijdrage. Dankzij de giften werkt de 
Hartstichting aan concrete oplos-
singen om ieders hart zo gezond 
mogelijk te houden. Want een 
gezond hart is niet vanzelfsprekend.

Schiphol - Van maart 2020 tot en met 
februari 2021 vlogen er 14,1 miljoen 
reizigers van en naar de vijf nationale 
luchthavens in Nederland. Dat is een 
afname van 82,6 procent ten opzichte 
van een jaar eerder. De hoeveelheid 
vervoerde goederen nam af met 3,7 
procent. De CO2-uitstoot van de 
luchtvaart was in 2020 49 procent 
lager dan in 2019. Dit meldt het CBS 
op basis van nieuwe cijfers. Op 13 
maart kondigde de Nederlandse over-
heid een (tijdelijk) verbod af op passa-
giersvluchten uit de risicogebieden 
Italië, China, Zuid-Korea en Iran. Een 
dag later werden passagiersvluchten 
van en naar Caribisch Nederland 
(Bonaire, Sint-Eustatius en Saba) 
gecanceld. Ook werd aangeraden om 
alleen noodzakelijke reizen te maken. 
Meteen na deze afkondiging daalde in 
week 12 het aantal luchtvaartpassa-
giers van en naar Nederland met ruim 
57 procent tot 385,1 duizend. De 
weken daarna daalde het aantal 
passagiers verder, met als laagtere-
cord 24,6 duizend passagiers in week 
16, half april. In week 16 een jaar 
eerder waren dit 1,6 miljoen 
passagiers.

Versoepelingen
In het begin van juni werden er 
versoepelingen aangekondigd, waar-
door reizen van en naar twaalf landen 
binnen de Europese Unie en Caribisch 
Nederland vanaf 15 juni weer mogelijk 
werd. In week 25 (15 tot en met 21 
juni) kwam het aantal reizigers van en 
naar Nederlandse luchthavens voor 
het eerst weer boven de 100 duizend. 
De eerste helft van augustus 2020 

(week 32 en 33) was de drukste 
periode op de vijf nationale luchtha-
vens sinds maart, met gemiddeld 
bijna 550 duizend luchtvaartpassa-
giers per week. In 2019 werden in 
week 31 en 32 de meeste passagiers 
afgehandeld, 1,8 miljoen passagiers 
per week.

Lockdown
Op 14 december 2020 werden weer 
strengere maatregelen ingevoerd. In 
januari en februari 2021 daalde het 
aantal passagiers tijdelijk. In de laatste 
week van maart 2021 reisden 173 
duizend passagiers via de nationale 
luchthavens, hierdoor maakte bijna 39 
procent meer passagiers gebruik van 
de nationale luchthavens dan een jaar 
eerder, tijdens de eerste lockdown. 

Vrachtvervoer werd minder geraakt
De coronamaatregelen hebben 
minder e�ect gehad op de hoeveel-
heid goederen die door de lucht zijn 
vervoerd. Werden er in de eerste 
maanden van de coronacrisis 
vanwege vliegbeperkingen minder 
goederen door de lucht vervoerd, 
vanaf eind september 2020 werd meer 
luchtvracht vervoerd dan in de verge-
lijkbare weken een jaar eerder. In het 
vierde kwartaal van 2020 werd 457 
duizend ton goederen door de lucht 
vervoerd, 4,7 procent meer dan in het 
vierde kwartaal van 2019.

Bestemmingen nauwelijks 
veranderd
Van de 81,2 miljoen luchtvaartpassa-
giers die in de periode van maart 2019 
tot en met februari 2020 gebruik 

Minder passagiers, minder vracht 
en minder uitstoot luchthavens

Officiële Mededelingen
6 mei 2021

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:
-  Uiterweg 294, 1431 AW, (Z21-002571), het aanbrengen van 

een onderheide betonvloer Verzonden: 03 mei 2021
-  Uiterweg 134 ws13, 1431 AS, (Z21-019627), het verplaat-

sen en vervangen van de woonark Verzonden: 30 april 
2021

-  Uiterweg 134 ws11, 1431 AS, (Z21-020077), het verplaat-
sen en vervangen van een woonark Verzonden: 30 april 
2021

-  Schweitzerstraat 42, 1433 AG, (Z21-022633), het plaatsen 
van een dichte groencontainer op een parkeerplaats voor 

de woning Verzonden: 29 april 2021
-  Azaleastraat 3, 1431 SH, (Z21-018362), het maken van een 

dakopbouw met aan weerszijden een dakkapel Verzon-
den: 28 april 2021

EVENEMENTEN

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

COLLECTES

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

TERRASVERGUNNING AANVRAGEN

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende terrasvergunning is aangevraagd:
-  Sierteeltstraat 1 (Z21-031911) DEX Aalsmeer B.V. h.o.d.n. 

FloriWorld B.V., ontvangen 26 april 2021
-  Mr. Jac. Takkade 35 (Z21-032225) ML Hospitality Exploita-

tie Schiphol B.V. h.o.d.n. Renaissance Amsterdam Schiphol 
Airport Hotel, ontvangen 26 april 2021

TER INZAGE

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.

t/m 10-06-21 ontwerp paraplubestemmingsplan Kamer-
verhuurbedrijf Aalsmeer (Z21-020283)

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

MIRANDA’S MOMENT

Door Miranda Breur

Aalsmeer - Best een gekke gewaarwording; ik reed laatst met mijn 
nieuwe vriend (waarover in latere columns vast meer) langs een overvol 
terras en dacht; ‘wat is hier aan de hand?’ Maar natuurlijk; de terrassen zijn 
eindelijk weer geopend. Dat daar meteen �ink gehoor aan gegeven werd 
bleek wel uit het feit dat er ver buiten het oorspronkelijke terras op de 
stoep aan statafels werd geborreld en goed geproost. Een heerlijk 
gezicht. Gezellig. Gewoon. En toch weer niet zo gewoon. Ik ben van 
mening dat we makkelijk al veel eerder in de buitenlucht hadden kunnen 
proosten op anderhalve meter afstand. Bijna alle etablissementen hadden 
immers al genoeg investeringen gedaan om dat op een zo verantwoorde 
manier te doen. Ik ben de laatste tijd vaak aan de wandel en dan nemen 
we een Ko�e-to-go, een Soepje to-sit of een Drankje-op-een-bankje, 
want echt, de uitspraak: ‘Er is tijdens corona geen reet te doen’ onder-
streep ik geenszins. Er is genoeg te ondernemen. Als je het maar ziet! 
Beetje omdenken heet dat. Ik heb me in ieder geval geen dag verveeld en 
heb de mooiste dingen in het land gezien. Er is letterlijk een nieuwe 
wereld voor me open gegaan. Wat me wel opviel was dat veel mensen 
vóór prachtige terrassen hutje mutje naast elkaar van het zonnetje 
genoten met soms een eigen meegebracht �esje wijn of fris en dat ik dat 
voor alle ondernemers behoorlijk zuur vond. Vorige week was het 
gelukkig weer een beetje feest in Aalsmeer, want zes horecaondernemers 
hadden het plan gevat om ‘Happen en Stappen’ te organiseren. De drie-
honderd kaarten waren dan ook in een mum van tijd uitverkocht. Het is 
dat ik met mijn snu�erd bovenop facebook zat en dat ik net op tijd was 
om twee kaartjes te bemachtigen. Het was een geslaagd evenement. We 
begonnen bij Het Wapen alwaar ik direct een hele �es wijn moest 
bestellen, omdat het per glaasje nu eenmaal nog niet mag. Ach, 
problemen zijn er om opgelost te worden zullen we maar zeggen. De �es 
ging mee in de achterzak en ijsklontjes werden gescoord bij de volgende 
zaken. We kregen er bij de eerste ronde langzaam gegaarde zalm bij en 
een gerechtje met lamskotelet en asperges en dus een glaasje wit. Of 
twee.. Daarna bij Oh! een prachtig opgemaakt bordje met pulled duck en 
geitenkaas, bij Café Sportzicht werd ons een heerlijk sateetje voorgescho-
teld, bij The Rock in de zon gedanst en genoten van een mini-poké-bowl 
met verse tonijn en toen nog een pizzapunt in het nieuwe Italiaanse 
restaurant Christiani aan de Poel. De wafel met verse aardbeitjes en slag-
room van De Jonge Heertjes paste er bij mij niet meer bij, maar vriendlief 
heeft die eer gelukkig weten te redden. En daarna nog even ‘afbieren’, ook 
al lusten we allebei geen bier, op mijn eigen spiksplinternieuwe terras aan 
de Machineweg in de zon. Nieuw huisje, nieuwe vriend, nieuwe ronde, 
nieuwe kansen. Mijn leven is na mijn scheiding van hubbie weer prima op 
de rit gekomen moet ik zeggen. Ik ben tevreden. Nog even over dat 
terras: dat is gemaakt door mijn ex (die handige bouwvakker van Bouw-
service Gommans, waar ik overigens gewoon de boekhouding voor blijf 
doen en bevriend mee blijf ) samen met mijn vriend. Hoe mooi kun je het 
hebben. Wat ik al zei: ik ben een tevreden mens en proost vanaf mijn 
nieuwe terras op mijn nieuwe leven! 

Terras

maakten van de vijf nationale luchtha-
vens, had 73,4 procent een bestem-
ming of herkomst binnen Europa. Van 
maart 2020 tot en met februari 2021 
reisden 76,8 procent van de 14,1 
miljoen passagiers binnen Europa. Van 
de luchtvaartpassagiers reisde 13,9 
procent van maart 2019 tot en met 
februari 2020 van en naar het 
Verenigd Koninkrijk. Van en naar 
Spanje reisde 10,8 procent van alle 
luchtvaartpassagiers. In dezelfde 
periode een jaar later wisselden 
Spanje en Verenigd Koninkrijk van 
plaats met respectievelijk 10,7 procent 
en 9,0 procent van het totaal aantal 
vervoerde passagiers. China wordt 
gezien als een van de eerste corona-
brandhaarden. In de periode maart 
2019 tot en met februari 2020 vlogen 
1,3 miljoen passagiers tussen Neder-
land en China, 1,6 procent van alle 
luchtvaartreizigers. Van maart 2020 tot 
en met februari 2021 waren dat er 103 
duizend, 0,7 procent van alle 
passagiers.

Minder kerosine, minder uitstoot
Het aantal vliegtuigbewegingen nam 
af van 566 duizend vluchten in 2019 
tot 258 duizend vluchten in 2020, een 
daling van ruim 54 procent. Hierdoor 
was er in 2020 minder behoefte aan 
vliegtuigbrandstof. Werd er in 2019 in 
Nederland nog 3,9 miljard kilogram 
kerosine getankt, een jaar later was 
dat 2,2 miljard kilogram, een afname 
van bijna 44 procent. Door de afname 
van het aantal vluchten daalde de 
CO2-uitstoot in de luchtvaart met 
ruim 49 procent tot 5,8 miljard kilo-
gram. Dit is alleen de CO2-uitstoot van 
alle vluchten door vliegtuigen beho-
rende tot de Nederlandse luchtvloot.

Bron: CBS

Kudelstaart - Op dinsdag 4 mei om 
9 uur ’s morgens heeft een hele 
stoere meneer, na een nacht op de 
oprit/ parkeerplaats naar het Beel-
deneiland aan De Banken in Kudel-
staart in zijn auto te hebben doorge-
bracht, als dank het touw van de 
boot doorgesneden. Dit touw met 
heen- en weer boot vormt de verbin-
ding voor de bewoners met de vaste 
wal aangezien zij op een eilandje 
wonen. Op dat moment was de zoon 
(9 jaar) van de bewoners alleen thuis 
en kon dus niet over varen naar zijn 
afspraak. 
Nu zou er aangifte gedaan kunnen 

worden en is op basis van de camera-
beelden te achterhalen waar meneer 
woont, maar de bewoners van het 
Beeldeneiland doen het liever 
andersom: Deze vermoedelijke 
Kudelstaarter van rond de dertig jaar 
oud heeft kort rood haar en rijdt in 
een twintig jaar oude donkerblauwe 
Volvo stationwagen met oude crème 
lederen bekleding. Deze stoere 
meneer heeft komende week nog de 
kans om een sorry taartje te 
bezorgen en een nieuw touw. En 
wees voortaan zo aardig om van 
andermans spullen af te blijven!
Informatie bij Serge: 06-55706457.

Gezocht: Stoere vent met Volvo
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Amstelland - Aanstaande zondag 
9 mei presenteren tien Noord-
Hollandse poppodia het gratis online 
NH-Popfestival. Tussen 15.00 en 
18.00 uur kan het publiek vanuit huis 
schakelen tussen maar liefst twintig 
uiteenlopende optredens.

Van punk tot hiphop
Vanuit je luie stoel online het festival 
bijwonen! Net als bij een live festival, 
kies je zelf welk optreden je wilt zien. 
Volume op max, biertje erbij en de 
festivalervaring is compleet! Het 
programma loopt uiteen van punk 
tot hiphop, met gevestigde en 
nieuwe namen. Van rootsrock met 
Tim Knol, tot catchy Nederpop liedjes 
van Wies, de energieke rock van The 
Overslept en nog veel meer. Vanuit 
Poppodium Duycker is Black Acid 
aangedragen voor de nodige urban 
vibe en komen The Mocks (Nieuw-
Vennep) hun jaren zestig garage rock 
spelen. In P60 Amstelveen neemt 
onder andere Tim Knol plaats op het 
podium. Het hele programma is te 
bekijken via https://www.nhpop.nl/
line-up/.

Samenwerking
NH-Popfestival is een samenwerking 
tussen Stichting NH-Pop, een belang-
rijke verbinder en promotor van 

popmuziek in Noord-Holland, en de 
tien podia: Patronaat, De Vorstin, 
Podium Victorie, P60, Poppodium 
Duycker, Manifesto, PX, P3, Q-Factory 
en Podium de Flux. Daarnaast zal 
mediapartner NH-Media een deel 
van de uitzending verzorgen. Presen-
tatoren Morad El Ouakili, Jasper 
Leegwater en Sibel Önemli gaan op 
bezoek bij alle deelnemende podia 
voor een uniek kijkje achter de 
schermen. NH-Pop Festival op 
zondag 9 mei is van 15.00 tot 18.00 
uur en gratis (online) bij te wonen. 
Ga voor meer info en de livestream 
naar www.nhpop.nl/festival/.

Tien NH poppodia organiseren 
gratis online popfestival

Urban vibe van Black Acid.  
Hotshot Photo Duycker

Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 8 
mei om 12.00 uur start de inschrij-
ving voor de 120 kilometer lange 

toerrit van Aalsmeer Roest Niet op 
zondag 13 juni. Er is een maximale 
inschrijving van 200 voertuigen. Kijk 

Inschrijving voor Aalsmeer Roest 
Niet start aanstaande zaterdag

Aalsmeer - ‘Verhalenderwijs’, het 
programma waar iedere week 
kinderverhalen worden voorgelezen 
afgewisseld met leuke muziek en 
interviews met kinderboekenschrij-
vers, bestaat één jaar. Het 
programma van Marion Geisler en 
Rinus van Itterzon is ontstaan in 
coronatijd om kinderen wat a�eiding 
te geven na hun thuisschooldag. 
Reden voor een klein feestje in de 
radiostudio woensdag 12 mei om 
17.00 uur. ‘Verhalenderwijs’ is twee 
weken geleden in een nieuw boek 
begonnen: ‘Dex’ van Mijke Pelgrim. 
‘Dex’ gaat over vriendschap. De 
jongen gaat namelijk naar de 
middelbare school, samen met zijn 
beste vriend Brian. Marion leest voor 
wat er gebeurt als je naar de middel-
bare school gaat en oude en nieuwe 
vrienden mengen.
Mijke Pelgrim, de schrijfster, is ook 
docente Engels op een middelbare 
school. En het bijzondere aan de 
uitzendingen is dat haar leerlingen 
uit de tweede klas de muziek voor 
dit programma hebben uitgezocht. 
Luisteren dus! ‘Verhalenderwijs’ 
wordt iedere woensdag uitgezonden 
van 17.00 tot 18.00 uur. Terugluis-
teren kan via radioaalsmeer.nl. 

Potpourri bij ‘Sem op Zaterdag’
Mei, de maand van vrijheid 
herdenken, Eurovisiesongfestival en 

verwachtingen voor een fraai begin 
van een hopelijk mooie zomer. 
Voldoende ingrediënten voor Sem 
van Hest om daar in zijn programma 
‘Sem op Zaterdag’ een �jne muzikale 
potpourri van te maken. Wat dit gaat 
worden is zaterdag 8 mei te horen 
tussen 10.00 en 12.00 uur. 

Kristian in ‘Door de Mangel’
De coronamaatregelen zijn iets 
verruimd, waardoor mogelijk 
binnenkort weer een nieuwe live-
gast te horen zal zijn in de Aals-
meerse talkshow ‘Door de Mangel’. 
Komende maandag echter nog een 
laatste herhaling. Dan zal de 223e 
a�evering, die eerder is uitgezonden 
op 17 september 2018, te beluis-
teren zijn. In die uitzending was Kris-
tian van Heemskerk te gast. Zijn 
voorganger Gert de Ruiter heeft hem 
destijds in Monnickendam getrouwd 
en nu wonen zij een paar huizen van 
elkaar. Hij is in Kudelstaart komen 
wonen vanwege de korfbal en ook 
heeft hij interessant werk aldus de 
dominee. 
De Zeeuwse Kudelstaarter 
omschreef zichzelf als mensen-mens, 
teamspeler en nieuwsgierig. Hij 
kwam via Amsterdam naar Kudel-
staart om in de buurt te wonen van 
zijn werk. Luister mee aanstaande 
maandag 10 mei vanaf 19.00 uur in 
‘Door de Mangel’.

Feestje bij Radio Aalsmeer: 
‘Verhalenderwijs’ bestaat 1 jaar

Aalsmeer - Buurtvereniging Hornmeer 
heeft groen licht gekregen om weer te 
starten met het klaverjassen. Met een 
verschil, niet op de vrijdagavond maar 
op de zaterdagmiddag. De aanvang is 
14.00 uur, er worden dan drie spelle-
tjes gespeeld. De bedoeling is dat 
gestart wordt met de kaartmiddagen 

op 15 mei. Dan kunnen de kaarters 
deze week nog even oefenen. 
Iedereen is van harte welkom, neem 
gerust de buurman, buurvrouw of een 
vriend(in) mee. De kaartmiddag op 
zaterdag 15 mei begint om 14.00 uur 
in buurthuis Hornmeer aan de Dreef 1. 
Zaal open vanaf 13.30 uur.

Aalsmeer - Ook dit jaar organiseert 
‘Podiumkunsten & Literatuur’ van KCA 
de Gedichtentuin op het Boomkwe-
kerskerkhof. Met of zonder beper-
kingen vindt dit poëtische evenement 
daar plaats in de eerste drie week-
enden van september. Het thema is 

‘Verlangen’. Hopelijk kan iedereen 
elkaar dan weer ontmoeten en 
begroeten met een omhelzing of een 
kus na de lockdown. Stuur je 
gedachten hierover in een gedicht 
aan Marijke Haremaker via e-mail 
Haremakerjcp@hetnet.nl. Verlangen is 

Gedichtentuin in september 
met thema ‘Vervangen’

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

Westerns, 
(kinder)gitaren, 

kabels, 
accessoires 

EN NIEUW: 
Marshall 

versterkers

AGENDA

DONDERDAG 6 MEI:
*  Instuif in Kudelstaart voor leer-

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

VRIJDAG 7 MEI:
*  Sportinstuif voor jeugd 6-12jr. op 

terrein zwembad De Waterlelie 
van 10 tot 12u. Aanmelden 
verplicht via www.sportinaals-
meer.nl

ZATERDAG 8 MEI:
* Inschrijven voor toerrit met 

nostalgische voertuigen vanaf 
12u. via www.aalsmeeroestniet.nl

ZONDAG 9 MEI:
* Online popfestival van 15 tot 18u. 

Livestream via www.nhpop.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)

ZATERDAG 15 MEI:
* Klaverjassen bij buurtvereniging 

Hornmeer in buurthuis, Dreef 1 
vanaf 14u. Zaal open: 13.30u.

Vier jaargetijden bij ‘Intermezzo’
‘Intermezzo’, het klassieke radiopro-
gramma van Radio Aalsmeer, 
besteedt op 10 mei aandacht aan 
Italiaanse componisten. Waarbij 
zeker aandacht voor priester, compo-
nist en violist Vivaldi met de vier jaar-
getijden. En zeker ook enige koor-
werken uit opera’s van onder andere 
Verdi. Overige werken die program-
mamaker Sem van Hest laat horen 
zijn op het moment van schrijven 
nog een verrassing, ook voor Sem 
zelf.

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

Marion Geisler en Rinus van Itterzon 
vieren het 1-jarig bestaan van 
‘Verhalenderwijs’

een breed bepalend woord in oude, 
nieuwe, normale of bijzondere tijden. 
Een tip: zoek iets anders dan corona-
gerelateerd. Houd maximaal 14 regels 
aan, exclusief titel en ondertekening. 
De uiterste aanleverdag is 18 juli 
2021. Een jury beoordeelt alle inzen-
dingen en de mooiste gedichten 
worden geplasti�ceerd en zijn tijdens 
in september op het Boomkwekers-
kerkhof te bewonderen.

op de site www.aalsmeerroestniet.nl 
voor verdere informatie en inschrij-
ving. De veertiende editie van Aals-
meer Roest Niet (ARN) start bij the 
Beach aan de Oosteinderweg en de 
route gaat via Ouderkerk onder de 
Amsterdam Arena door naar Muiden. 
Vervolgens via de Gooise matrassen 
door Laren en Lage Vuursche naar 
het plassengebied van Breukelen.
Daarna naar Nieuwkoop en via De 
Kwakel weer terug naar de parkeer-
plaats bij The Beach.
Er liggen diverse scenario’s op de 
plank om 13 juni op een verant-
woorde wijze de tourrit te organi-
seren volgens de dan geldende 
corona-maatregelen. “Hopelijk dat er 
op 13 juni wat meer vrijheden zijn 
om met elkaar een leuke dag te 
beleven met nostalgische voer-
tuigen”, aldus Cees Eikelenboom, één 
van de organisatoren. 

Weer klaverjassen in buurthuis Hornmeer
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Oude Meer – Zondag 2 mei rond 
zeven uur in de ochtend heeft er 
langs de Fokkerweg (N232), ter 
hoogte van Schiphol-Oost, een 
waterongeval plaatsgevonden. 
Een auto is in een flauwe bocht 
rechtdoor gereden en in de sloot 
beland.
Brandweer, ambulance, politie en 

een traumahelikopter kwamen ter 
plaatse. De bestuurder van de auto is 
naar het ziekenhuis vervoerd. 
De weg vanaf Schiphol oost in zuide-
lijke richting is vanaf de Bosrandbrug 
enige tijd afgesloten geweest. Het 
voertuig zal door een bergingsbedrijf 
uit de sloot gehaald worden. 
Foto: VTF / Vivian Tusveld

Auto te water langs Fokkerweg

Aalsmeer - In de eerste week van 
april heeft iemand grote schade aan 
de brug op de Hornweg 144 toege-
bracht. Wil diegene die hier verant-
woordelijk voor is, zich bij de eige-
naar melden? Misschien in de haast 
en vergeten dat er een viaduct was 
waar je niet onderdoor kon, even 
gauw keren en boem tegen de brug. 
En op dat moment geen tijd om dit 
even te melden. Misschien zijn er 
mensen die de beschadiging hebben 
gezien. Er moeten witte cement-
strepen zijn achtergebleven op wat 
waarschijnlijk een vrachtwagen is 
gezien de beschadiging.

Het viaduct van de 201 is dermate 
laag dat de meeste vrachtwagens er 
niet onderdoor kunnen en daar pas, 
ondanks de waarschuwingsborden, 
achter komen zodra zij het viaduct in 
zicht hebben. 
De Hornweg is niet echt een weg 
waar grote vrachtwagens makkelijk 
kunnen keren en dat er dan in de 
hectiek een bruggetje geraakt wordt, 
kan gebeuren, maar dit melden is 
wel zo netjes. Wie meer informatie 
heeft of de veroorzaker van de 
schade is wordt gevraagd contact op 
te nemen met Bep Korsse via 
06-10926356.

Wie heeft schade gereden aan 
de brug op Hornweg 144?

Rijsenhout - Maandag 3 mei 
omstreeks twee uur in de middag 
zijn op de Bennebroekerweg twee 
auto’s met elkaar in botsing 
gekomen. De brandweer moest er 
aan te pas komen om een van de 
bestuurder uit de auto te bevrijden. 
Twee personen zijn per ambulance 
naar een ziekenhuis vervoerd.

Hoe het ongeluk heeft kunnen 
gebeuren is nog niet duidelijk. De 
verkeersongevallenanalyse van de 
politie doet onderzoek naar de 
toedracht van het ongeval. 
Beide auto’s raakten zwaar bescha-
digd en moesten weggesleept 
worden.
Foto: VTF - Laurens Niezen

Twee gewonden na aanrijding 
op de Bennebroekerweg

‘Terrasje pakken’ weer mogelijk
Aalsmeer - De terrassen weer open in 
de middag, de eerste versoepeling in 
deze coronatijd, is met open armen 
ontvangen. De horeca heeft haar 
terrassen weer geopend en publiek is 
welkom voor een lekkere lunch of een 
gezellig drankje. Gelijk op de eerste 
dag, woensdag 28 april, was het 
gezellig druk op de meeste terrassen 
en werd met een grote glimlach de 
bestelling geserveerd en in ontvangst 
genomen. Heerlijk weer, een beetje 
normaal. Helaas werkte het weer de 
dagen er na niet mee. Nog flink fris en 
regelmatig regenbuien. In het 
weekend klaarde het gelukkig weer 
op en ging menigeen wat drinken en 
eten op een terras in Aalsmeer en 
Kudelstaart. Jas aanhouden was wel 
een vereiste, maar ach, wat heeft 
iedereen elkaar en dit uitje gemist. 
Afgelopen dagen was het absoluut 
geen terrasweer, naast regen ook nog 
een flinke storm. Dinsdag bleven de 
meeste terrassen dicht vanwege de 
harde wind, maar de horeca-onderne-
mers blijven optimistisch en zetten de 
tafels en stoelen buiten zodra het kan. 
Komt u/jij dan gezellig langs? Bij de 
meeste restaurants blijft het overi-
gens mogelijk om lunches, diners en 
andere lekkernijen te bestellen en af 
te halen. Koop, drink en eet lokaal, zo 
helpt en steunt Aalsmeer elkaar!
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - Het slechte weer de afge-
lopen dagen, storm en regen, weer-
houden de dieren niet om de lente te 
vieren. Nadat op de kinderboerderij 
al diverse geiten en schapen de 
medewerkers en vrijwilligers (nog 
geen bezoekers vanwege corona) 
verblijdden met nakomelingen, is het 
in vijvers, sloten en op de Poel ook 
een gezellige boel. De eerste meer-
koeten zwemmen al trots rond met 
hun kleintjes en ook de ganzen 
hebben het druk met hun jongen in 
de gaten houden. De komende 
weken zullen nog veel meer vogel-
tjes en eendjes geboren worden. De 
natuur gaat ‘gewoon’ door. De 

bomen en struiken worden groener, 
de bloemen steken hun kopjes op, 
het is lente en de zomer is in 
aantocht. Als het zonnetje schijnt is 
een wandeling of een fietstochtje 
een aanrader: Ondanks regelmatig 
kritiek over het karige groen, heeft 
Aalsmeer diverse mooie plekjes en 
parken die vragen om ontdekt te 
worden. Inclusief het jonge grut in en 
bij het water een heerlijke manier om 
te ontspannen! Sportief en gezond 
bezig te zijn is, juist nu in deze coro-
natijd, belangrijk. Naar buiten is goed 
voor iedereen en hoe leuk is het om 
dan ook nog nieuw leven te zien.
Foto’s: Ruud Meijer 

Trotse ouders in vijvers/sloten

Aalsmeer - Hoe speel je in op de 
financiële gevolgen van de corona-
uitbraak voor jouw vereniging? Van 
welke regelingen kan je gebruik 
maken en op welke kansen kan je het 
beste inspelen? De Rabobank nodigt 
jouw vereniging graag uit voor het 
webinar ‘Financieel gezond de crisis 

door 2.0’, onder leiding van Erben 
Wennemars en gastspreker Peter van 
Baak (eigenaar SponsorVisie). Erben 
Wennemars host deze webinars en 
geeft zijn visie op de huidige stand 
van zaken bij verenigingen.

Wat mag je verwachten?
Tijdens dit interactieve webinar 
wordt jouw vereniging, samen met 
andere verenigingen, bijgepraat over 
de mogelijkheden om gezond uit de 
crisis te komen. Je komt, mede 
dankzij de input van andere vereni-
gingen, tot nieuwe inzichten en kan 
al direct de eerste, concrete stappen 
maken om de komende maanden 
financieel gezond te blijven. Tevens 
ontdek je de nieuwste (corona gere-
lateerde) regelingen die beschikbaar 
zijn voor verenigingen; worden de 
best practices op het vlak van finan-
cieel gezond blijven van andere 
verenigingen besproken; leer je hoe 
je sponsorinkomsten kan verhogen 

Online sessie voor verenigingen 
met gastheer Erben Wennemars

en hoe je in korte tijd via crowdfun-
ding geld voor je vereniging kan 
ophalen en krijg je tips voor moge-
lijke besparingen.
Er kan voor de online sessie gekozen 
worden uit twee data. Dat zijn 
woensdag 12 mei van 20.00 tot 21.30 
uur of dinsdag 18 mei van 20.00 tot 
21.30 uur. Deelname is kosteloos 
Opgeven kan via emailadres: 
Communicatie.MRA@Rabobank.nl
Je ontvangt dan een inschrijflink 
retour waarbij je tevens de gewenste 
datum kunt kiezen. 
Het is mogelijk en aanbevolen om 
met meerdere personen van één 
vereniging deel te nemen. Op die 
manier kun je de opgedane kennis 
binnen de vereniging meteen delen 
en makkelijk samen toepassen.

Als onderdeel van ons sponsorbeleid 
wil de Rabobank, samen met part-
ners NOC*NSF en LKCA, verenigingen 
écht sterker maken. De coöperatieve 
Rabobank gelooft in het belang en 
de kracht van verenigingen en ziet 
hen als het cement van de 
samenleving. 
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal  1. nagerecht; 7. uurwerk; 12. nachtkleding; 13.
limonadesiroop; 14. sterk ijzerhoudende grondsoort; 15.
koninklijk besluit (afk.); 17. ongezellig; 19. hoofd van een afde-
ling; 21. heden; 22. oeverkant; 24. dierenverblijf; 27. grap; 28.
pronkziek; 30. hertensoort; 31. hoog aanzien; 32. vruchtbaar-
makende stof; 33. muurholte; 35. plaats in Zuid-Holland; 37.
voorzetsel; 38. vogelbek; 41. lang en smal stuk hout; 42. vrouw
wier man is gestorven; 44. waarvan geen tweede is; 46. land in
Zuid-Amerika; 47. bloedvat; 48. deel van Duitsland; 49. gecas-
treerde hengst; 50. soort groente; 52. wreed Romeins heerser;
54. inwoner van Suriname; 56. slaapplaats; 58. naaktloper; 61.
kinderspeelgoed; 62. bekende planeet; 64. plaaggeest; 65.
gemalen graan; 67. duinvallei; 68. plaats in Gelderland; 70.
sappig en zacht; 72. harde duw; 73 Europees land; 76. Neder-
landse voetbalclub; 77. int. autokenteken IJsland; 78. Europe-
aan; 79. plaats in Duitsland; 81. vogel; 82. gehoororgaan; 83. in
elkaar (samen); 84. snijwerktuig; 86. lachwekkend (komisch);
87. slonzige vrouw.

Verticaal  1. vaak (meer dan eens); 2. Nederlandse politieke
partij (afk.); 3. noodsein (afk.); 4. bijbelse reus; 5. soort bier; 6.
deel van been; 7. gerecht met uien en vlees; 8. kraaiachtige
vogel; 9. moed (durf); 10. ondernemingsraad (afk.); 11. vulkani-
sche uitbarsting; 16. verfrissing; 18. verwaande houding; 20.
raamscherm; 21. Nederlandse omroepstichting (afk.); 23. rivier
in Rusland; 25. niveau van water; 26. broedplaats; 27. spijslijst;
29. plaats in Engeland; 32. miniatuurstad bij Den Haag; 34.
Japanse munt; 36. gezondmaking (van een bedrijf); 37. op gro-
te afstand; 39. naar omlaag; 40. netvleugelig insect; 42. Euro-
pese hoofdstad; 43. uitgestrekt (ruim); 45. scheepstouw; 46.
schrijfgerei; 51. cilinder; 53. Europeaan/Aziaat; 54. kampeer-
plaats; 55. tafelgast; 56. vuilstortplaats; 57. tweegevecht; 59.
land in Azië; 60. Italiaanse landstreek; 62. buiten gevaar; 63.
Europese taal; 66. godin van de dageraad; 67. tweetal; 69.
bouwland; 71. waterdoorlatend; 73. kleine gemeente; 74. auto-
ped; 75. proefopname; 78. wijfjeskanarie; 80. ontkenning; 82.
onder andere (afk.); 85. de oudere (Lat. afk.).

De prijs die te winnen is 
met deze puzzel wordt 

u aangeboden door
Drogisterij v.d. Zwaard,

Zijdstraat 16-18 Aalsmeer.
Lekker puzzelen voor een

LUXE GOODIEBOX 

Mail de oplossing voor 
dinsdag 11 mei 2021 

16.00 uur naar:
puzzelaalsmeer@meerbode.nl

voorzien van uw naam, 
telefoonnummer en e-mailadres.

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

goodiebox afhalen bij 
Drogisterij van der Zwaard, 

onder vermelding van 
zijn of haar naam.

Zijdstraat 16-18 Aalsmeer
Tel. (0297) 324207

Aalsmeer - Wederom kan er geen 
Geraniummarkt en braderie georga-
niseerd worden in Aalsmeer 
Centrum. Net als vorig jaar wil Total 
Copy Service toch iets extra’s met 
bloemen gaan doen op de vrijdag en 
zaterdag voor Moederdag. Zeker in 
deze tijd vinden ze dat klanten opge-
vrolijkt moeten worden met 
bloemen. Iedere klant die bij de 
servicegerichte drukkerij/reprocenter 
iets koopt, krijgt als bedankje een 
geurige geranium cadeau. Deze 
vrolijke zomerbloeiers zijn een 
eyecatcher op het terras, balkon of 
tuin. “Bij ons zijn vele originele 
Moederdag-cadeaus te koop”, zegt 
Dirk Box. “Denk bijvoorbeeld maar 
eens aan een leuke bedrukte beker 
of shirt. Of laat bij ons je mooiste foto 
afdrukken op een canvasdoek. De 
geranium is een extra cadeautje waar 
we onze klanten graag mee 
verrassen. Een blijk van waardering.”

Voor deze actie geldt op is op, dus 
wacht niet te lang. Laat de adver-
tentie uit deze krant zien of toon het 
berichtje hierover via social media. 
Kom naar de Dorpsstraat 22 in het 
Centrum en laat je inspireren en 
adviseren. Klanten kunnen bij Total 
Copy Service veilig winkelen op 1,5 
meter afstand. Service en vakman-
schap, maar zeker ook hygiëne en 
veiligheid, staan hoog in het vaandel 
bij deze Aalsmeerse ondernemer. 

Total Copy Service zet klanten 
in de bloemen

Aalsmeer - De ondernemers uit Aals-
meer Centrum willen moeders dit jaar 
extra verwennen. Ze geven klanten 
de kans om een overheerlijke maal-

tijd, lunch of ontbijtje voor hun 
(schoon-, groot-, stief-) moeder te 
winnen. En omdat de prijs een waarde 
heeft van 100 euro, kun jijzelf ook 

Ondernemers Centrum geven 
Moederdag-maaltijden weg

meegenieten. Of je start met een 
ontbijtje van een bakker, pak een 
terrasje voor de lunch of borrel en je 
sluit af met een maaltijd van één van 
de vele restaurants. En het enige wat 
je hoeft te doen is een QR-code 
inscannen, die te vinden is op de 
posters die in Aalsmeer Centrum in de 
etalages hangen. Laat je gegevens 
achter en maak kans op deze lekkere 
verwennerij voor je moeder. Maar doe 
het vandaag nog, want vrijdagoch-
tend 7 mei worden de prijswinnaars al 
getrokken en in de middag gebeld. 
Laat zien dat je je moeder waardeert. 
Zet haar in de spotlights en zeg dank-
jewel met mooie bloemen, een nieuw 
luchtje, een spannend boek, een 
vrolijke foto in een lijstje, een waar-
devol sieraad, een hip shirtje, luxe 
nachtkleding, een cadeaubon of met 
iets lekkers. Er is van alles te verzinnen 
om je moeder te verwennen. De 
ondernemers uit Aalsmeer Centrum 
denken met je mee en hebben leuke 
acties en kortingen. Alvast een hele 
�jne Moederdag!

Kudelstaart – De KoningsBox is een 
groot succes geworden. Dankzij de 
verkoop van 300 boxen en de steun 
van lokale ondernemers is ruim 3.000 
euro opgehaald voor het goede doel: 
Stichting Jarige Job. In Kudelstaart 
was Koningsdag een groot succes 
dankzij het mooie weer en vooral 
ook door de KoningsBox. De eerste 
250 vouchers waren al snel verkocht. 
Met wat extra hulp zijn er uiteindelijk 
maar liefst 300 van deze boxen 
verkocht in de aanloop naar de 
feestdag. “Dat hadden er zelfs nog 
veel meer kunnen zijn”, vertellen de 
organisatoren van de Feestcom-
missie Kudelstaart en van Winkeliers-
vereniging Kudelstaart: “Het geeft 

een heel goed gevoel om te zien hoe 
graag lokale ondernemers ons initia-
tief wilden steunen en hoeveel inwo-
ners een KoningsBox wilden kopen.”
In de box zaken onder meer chips, 
een lekkere �es rosé, cakejes van de 
bakker, een mooie bos bloemen en 
nog véél meer. 
De kopers schonken zichzelf een 
leuke en lekkere dag en bovendien 
gaven ze tientallen kinderen uit 
armere gezinnen de kans om hun 
verjaardag ook écht te vieren. Want 
de opbrengst van ruim 3.000 euro 
komt volledig ten bate van Stichting 
Jarige Job. Een groot succes die de 
verwachtingen overstijgt met alleen 
maar win-win-winnaars.

KoningsBox Kudelstaart: 3000 
euro voor Stichting Jarige Job

Rijsenhout – Meerlanden heeft zich 
aangesloten bij de SDG’s, voluit 
Sustainable Development Goals of 
Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Dit 
doet het duurzame afval- en grond-
sto�enbedrijf omdat ze gelooft in 
een circulaire samenleving waarin 
mensen samenleven en werken met 
respect voor elkaar en hun leefomge-
ving, waarin ze waarde creëren door 
het sluiten van kringlopen en waarin 
alle mensen ook mee kúnnen doen. 

Aanscherpen
“Met de realisatie van onze eigen 
strategische doelen geven we dage-
lijks al concreet invulling aan veel 
van de SDG’s. Zo sluiten we zoveel 
mogelijk grondstofketens en zorgen 

we voor hergebruik van producten 
(via onze kringloopwinkel) en grond-
sto�en (via onze groene energiefa-
briek en sorteren en demonteren we 
elektronisch afval). We bestrijden 
onkruid zonder chemische middelen, 
een groot deel van onze auto’s en 
vrachtauto’s rijdt op zelf geprodu-
ceerd groengas en we bieden 
mensen met afstand tot de arbeids-
markt kans op een volwaardige baan. 
Door hier de gemeenschappelijke 
taal van de SDG’s aan te koppelen, 
kunnen we onze doelen nog verder 
aanscherpen en duidelijker commu-
niceren. Bovendien kunnen we zo 
nog makkelijker samenwerken met 
gemeenten en inwoners, bedrijven 
en andere partners omdat wij van 

Aansluiting Meerlanden bij 
Duurzame Ontwikkelingsdoelen

dezelfde SDG’s gebruikmaken. Want 
alleen samen kunnen we het verschil 
maken in ons streven naar die duur-
zame en circulaire wereld”, licht 
Angeline Kierkels, algemeen direc-
teur Meerlanden, dit toe.

Zeventien doelen
De Duurzame Ontwikkelingsdoelen 
zijn zeventien doelen om van de 
wereld een betere plek te maken in 
2030. Deze doelen zijn afgesproken 
door de landen die zijn aangesloten 
bij de Verenigde Naties (VN), waar-
onder Nederland. De SDG’s startten 
in 2015 en lopen tot 2030. Ze zijn een 
mondiaal kompas voor uitdagingen 
als armoede, onderwijs en de 
klimaatcrisis. Het idee achter de 
SDG’s is dat niemand, waar dan ook, 
achterblijft en dat iedereen in staat 
moet zijn te bouwen aan een betere 
toekomst.
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Aalsmeer - Ingetogen, maar 
opnieuw respectvol was de doden-
herdenking op 4 mei in Aalsmeer bij 
de gedenksteen in het Raadhuis. 
Vanwege de corona-pandemie 
opnieuw met een beperkte groep, 
maar de herdenking was voor inwo-
ners geheel te volgen via TV Aals-
meer. “Vorig jaar konden wij om deze 
tijd niet bevroeden dat de wereld 
nog altijd voor een groot deel op slot 
zou zitten door een virus. We 
herdenken daarom opnieuw in een 
aangepaste vorm”, begon burge-
meester Gido Oude Kotte zijn 
toespraak. “Maar we zullen altijd 
blijven herdenken omdat het belang 
ervan overduidelijk is. Dat wat in het 

verleden is gebeurd, de gruwelijke 
onderdrukking, de levens die zijn 
gegeven in de strijd voor onze vrij-
heid: Het mag nooit vergeten 
worden. Want de vrijheid, waarvan 
wij nu extra het belang ervaren 
omdat dit soms noodzakelijkerwijs 
wordt ingeperkt, is het grootse goed 
dat wij hebben.” 

Geen gemakkelijke tijd
De eerste burger ging in op de 
beperkte bewegingsvrijheid en de 
boosheid bij sommige inwoners hier-
over. “Ik zie ook wel dat de ervaring 
van beknotting van onze bewegings-
ruimte en spontaniteit zijn tol eisen. 
Het is geen gemakkelijke tijd. Een 

“De strijd voor onze vrijheid 
mag nooit vergeten worden”

Dorpsdichter Jan Daalman aan tafel tijdens de herdenkingsuitzending op Radio 

Aalsmeer. Foto: www.kicksfotos.nl

Dodenherdenking in Venusstraat

DORPSDICHTER JAN DAALMAN

Mijn moeder is een kind van de oorlog.
Haar ogen zagen nog het gezicht van de honger
en een dode soldaat op een brug dichtbij. 
Gelukkig is ze haar naam nooit kwijtgeraakt
en heeft ze niet hoeven schuilen. 
Bang was ze wel.

Maar hoe kun je dat zijn?
Kind van een oorlog?
Gaat zo’n oorlog ooit voorbij?
Na jarenlange propaganda over 
dat blonde volk in vakantiekampen.
voor die gezonde geest in dat gezonde lichaam.
Toen winters nog winters waren
en gaandeweg Joodse kinderen geruisloos 
verdwenen van school. 

Wat zien de ogen van kinderen
als andere kinderen voorrang krijgen, 
als alles wat veilig is verdwijnt?
Als huizen, hele straten en families zijn weggevaagd?
Wat zien ze vandaag nog?
Zo gruwelijk normaal die beelden van dat afscheid 
op perrons richting werk- en concentratiekampen.
En ook toen scheelde het wie je was en waar je woonde.
Waar blijft die oorlog als er vrijheid is?

Oorlog is altijd maar een paar stapjes weg.
Kijk naar de avondklokken, het geweld in parken, 
de herrie op het water of de terrassen - die bij de invasie 
in 1940 gewoon open waren - het oude normaal.

Voor kinderen is oorlog anders. 
Ze dromen en spelen zolang het gaat,
ze kennen geen verraad, kijken niet weg.

Ook tijdens de Tweede Wereldoorlog bestond Sinterklaas,
zijn er onderduikschoenen gezet 
op onderduikadressen voor onderduikcadeau ’s. 
De toekomst was onzeker, het leven breekbaar.

Mijn oude moeder weet nu wel wat de toekomst haar bracht.
Ze leeft in een kwetsbaar web van tedere vrede 
waarin ze kan gaan en staan waar ze maar wil.
Een veelkleurig soort vrijheid.

Ze kan alleen geen wreedheid meer zien.

Oorlogskind

Aalsmeer - In de Venusstraat wordt ieder jaar de taptoe gespeeld door twee in de 

straat wonende muzikanten. Na de twee minuten stilte brengen zij het Wilhelmus 

ten gehore. “Waardig en prachtig, een mooie traditie”, aldus de bewoners.

onzekere tijd voor iedereen. Vrijheid 
is kwetsbaar. Wij zijn kwetsbaar. Onze 
samenleving is kwetsbaar. Daarom 
moeten we zuinig zijn op elkaar. Of 
we het nu met elkaar eens zijn of 
niet, we moeten er altijd samen 
uitkomen. Als we investeren in elkaar, 
dan zaaien we. Dan zaaien we 
vertrouwen, betrokkenheid, geloof in 
elkaar, hoop, geduld en vergeving. 
Zaaien, zodat onze kinderen en klein-
kinderen over 74 jaar wederom vrij-
heid kunnen oogsten en er gezegd 
kan worden: We leven al 150 jaar in 
vrijheid.” 

Herdenkingsuitzending
Tijdens de herdenkingsuitzending 
werden gedichten voorgelezen door 
dorpsdichter Jan Daalman en acht 
leerlingen van de Jozefschool. Even 
voor acht uur ging het gezelschap 
naar buiten en na de taptoe, 
geblazen door Marcel Spaargaren, 
werd twee minuten stilte gehouden. 
Vervolgens werden kransen gelegd 
bij de gedenksteen door burge-
meester Oude Kotte en de kinderen 
van de Jozefschool. Na dit officiële 
gedeelte ging de uitzending door in 
de burgerzaal van het Raadhuis waar 
Sanne Biesheuvel aan de tafel van 
Radio Aalsmeer vertelde over het 
boek dat zij geschreven heeft over 
haar vader in Indië. 

Zo goed als alleen, maar toch zijn in 
Aalsmeer (via livestream) samen alle 
slachtoffers van oorlogen herdacht. 
Een waardig eerbetoon in een 
bijzondere tijd voor hen die hun 
leven gaven voor onze vrijheid!
Foto’s: www.kicksfotos.nl
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Aalsmeer - Woont u in Hornmeer? 
Hoe vindt u het om in Hornmeer te 
wonen? Heeft u ideeën over hoe uw 
wijk een nog fijnere plek kan worden 
om samen in te wonen? Laat het 
weten door mee te doen aan de 

enquête van welzijnsorganisatie 
Participe Amstelland. Deelnemers 
maken hiermee kans om één van de 
twee VVV-bonnen ter waarde van 30 
euro te winnen. Samen met een 
groep betrokken bewoners uit de 

Enquête Participe Amstelland 
over wonen in de Hornmeer

Aalsmeer - Één ding is zeker: twee 
jaar achter elkaar géén Kunstroute in 
Aalsmeer zou hard te verkroppen zijn. 
Uit de vele reacties die de stichting 
KCA van kunstenaars en locatiehou-
ders kregen, wordt opgemaakt dat zij 
dat ook vinden. De Gemeente Aals-
meer heeft recent laten weten te 
verwachten dat de vaccinatiegraad in 
de zomer zover is toegenomen dat de 
coronamaatregelen kunnen worden 
versoepeld. En dus is KCA groen licht 
gegeven om met de voorbereidingen 
van de Kunstroute - één van de grote 
Aalsmeerse evenementen in 
september - te starten.

Goede spreiding
De Kunstroute Aalsmeer van KCA is 
een kwalitatief hoogstaand evene-
ment met landelijke allure dat in één 
weekend duizenden bezoekers trekt. 
Omdat KCA verwacht dat ook in 
september nog de bezoekersstromen 
beheersbaar gehouden moeten 
worden, wordt vooralsnog gekozen 
voor een goede spreiding van locaties 
en voor alleen grotere locaties, die 
ook plek kunnen bieden aan gastex-
posanten. Uitbreiden kan altijd nog. 
Zo houdt KCA het flexibel en kan snel 
ingespeeld worden op versoepe-

lingen. Aan de optie de Kunstroute te 
moeten afblazen bij een onverhoopt 
nieuwe coronagolf wil KCA voor-
alsnog liever niet denken. En dus gaat 
KCA met volle vaart vooruit. 

Gezellig én veilig
De beoogde locaties hebben inmid-
dels hun medewerking toegezegd en 
zijn enorm blij om straks in september 
hun deuren weer te mogen open-
zetten voor hét kunstfeest van het 
jaar. Want dat wordt het zeker weer! 
Een inspirerend kwalitatief hoog-
waardig evenement voor kunstlief-
hebbers en iedereen die zin heeft in 
een dagje uit met familie en vrienden. 
Gezellig én veilig. 
De KCA Kunstroute Aalsmeer gaat 
plaatsvinden op zaterdag 18 en 
zondag 19 september 2021 op diverse 
locaties verspreid over Aalsmeer. 
Kunstenaars kunnen zich binnenkort 
inschrijven, meer informatie hierover 
volgt op de website van KCA: www.
kunstencultuurinaalsmeer.nl

Gedichtentuin in september
Ook gaat het KCA-team aan de slag 
met de organisatie van de Gedichten-
tuin in september in het Boomkwe-
kerskerkhof. In de eerste drie week-

Dit jaar eindelijk weer een 
Kunstroute in Aalsmeer?

enden van september zullen bezoe-
kers op zaterdag en zondag welkom 
zijn van 12.00 tot 17.00 uur. Thema dit 
keer is ‘Verlangen’. Deelname is nog 
mogelijk. Zoals gebruikelijk een 
gedicht van maximaal 14 regels 
exclusief titel en ondertekening. 
Graag voor 18 juli per e-mail opsturen 
naar Marijke Haremaker via harenma-
kerjcp@hetnet.nl

Optredens en museum
En kunnen liefhebbers zich er dan 
eindelijk op verheugen dat in juni het 
doek weer open mag voor al die acti-
viteiten die zo vanzelfsprekend 
waren, zoals live-optredens en muse-
umbezoek? Zaalevenementen 
zouden in het huidige stappenplan 
van de overheid mogelijk zijn vanaf 
juni en uiteraard met  beperkingen, 
zoals maximaal 30 toeschouwers. 
KCA wacht met de programmering 
totdat er meer zekerheid is, maar 
bereidt zich erop voor dat voor de 
zomer weer voorstellingen en 
concerten aangeboden kunnen 
worden en dat ook het Oude Raad-
huis met prachtige exposities de 
deuren weer mag openen. Eén 
optreden in groot Bacchus in de 
Gerberastraat is al geboekt (onder 
voorbehoud): Op zaterdag 12 juni 
geeft The New Conrad Miller Trio 
twee keer een avondconcert, om 
19.30 en om 21.30 uur.

Hornmeer is Participe Amstelland 
actief om in kaart te brengen wat de 
Hornmeer heeft en waar bewoners 
trots op zijn. Deze keer niet gericht 
op toekomstige bouwplannen of 
projecten, maar meer op de sociale 
ervaring. Hoe is het contact met uw 
buren? Ziet u eenzaamheid om u 
heen? Of merkt u dat nieuwe bewo-
ners het lastig vinden om aansluiting 

te krijgen? Nadat dit in kaart is 
gebracht, gaat Participe Amstelland 
hier met een groep actieve buurtbe-
woners handen en voeten aan geven 
in een sociale wijkagenda en die 
samen uitvoeren. Zo wordt samen 
inzichtelijk gemaakt wat de buurtbe-
woners zelf kunnen betekenen voor 
elkaar en waar wellicht de professio-
nele hulpverlening de wijk bij kan 

ondersteunen. Vragen of enthousiast 
geworden en zou u hierover willen 
meedenken? Neem dan contact op 
met Milena Luteijn via: 06-53745267 
of per mail m.luteijn@participe.nu
Anoniem een bijdrage leveren 
behoort ook tot de mogelijkheid. Wie 
mee wilt doen aan de loting voor de 
prijs, dient wel zijn of haar gegevens 
achter te laten. 

ie e it a en o  r i in  
 en e meerdi  aan aan

Aalsmeer - Op vrijdag 7 mei gaan de twee nieuwe flitspalen langs de 
N201 bij Aalsmeer aan. Vanaf die datum worden bestuurders die te hard 
en/of door rood rijden bekeurd. De provincie Noord-Holland, de politie 
en het OM verwachten dat bestuurders hun rijgedrag hierdoor gaan 
aanpassen en dat de verkeersveiligheid op de kruising N201-N231 
verbetert. 

Onveilige situaties
De nieuwe flitspalen komen op de kruising van de Burgemeester Brou-
werweg (N201) en de Legmeerdijk (N231). Het Openbaar Ministerie heeft 
besloten de flitspalen te plaatsen nadat de Provincie Noord-Holland en 
de politie hebben aangegeven dat op deze locatie onveilige situaties 
ontstaan door het negeren van het rode verkeerslicht en het over-
schrijden van de snelheidslimiet. Er hebben zich de afgelopen jaren 
diverse aanrijdingen voorgedaan. De meeste ongevallen in Aalsmeer 
vinden zelfs op deze kruising plaats. 
Het is bewezen dat een flitspaal een positief effect heeft op het rijgedrag 
en bijdraagt aan de verkeersveiligheid. Sinds eind 2020 is op een deel van 
de N201 een trajectcontrolesysteem actief. Deze eindigt ongeveer 200 
meter voor de kruising. Dit heeft een positief effect op de snelheid, ook 
bij het naderen van de kruising. Om de kruising ook vanaf de andere rich-
tingen veiliger te maken zijn de flitspalen nodig. 

Testperiode voorbij
In de afgelopen periode zijn de flitspalen getest. Flitspalen staan 24 uur 
per dag aan en overtredingen worden direct doorgestuurd naar het CJIB. 
Op rijden door rood staat een boete van 240 euro! Na ongeveer drie jaar 
wordt gekeken of de verkeerssituatie verbeterd is. Het Openbaar Minis-
terie beoordeelt dan, na overleg met de politie en de provincie, of hand-
having met flitspalen langer noodzakelijk is.

orte erden in  in on t imi  eer i  e ro e er
Kudelstaart – Vanwege de maatre-
gelen tegen verspreiding van het 
coronavirus heeft in heel Nederland 
ook dit jaar de dodenherdenking op 
4 mei in versoberde vorm plaats 
gevonden. Zo ook in Kudelstaart. De 
Dorpsraad heeft opnieuw een korte 
plechtigheid gehouden ter nage-
dachtenis aan de slachtoffers van 
oorlogen. Voorzitter Jaap Overbeek 
en bestuurslid Hans Vonk van de 
Dorpsraad hebben dinsdagmiddag 
een krans met lint in de Nederlandse 
driekleur gelegd bij het oorlogsmo-
nument, De Propeller, en 1 minuut 

stilte gehouden. In de ochtend was 
reeds de vlag halfstok gehangen. Op 
Bevrijdingsdag 5 mei was de vlag in 
de ochtend in de top gehesen om de 
vrijheid te herdenken. Vanwege het 
onstuimige weer, storm, windstoten 
en regen, moest de krans met touw 
vastgemaakt worden aan het De 
Propeller. In de loop van de dag en 
de volgende dag hebben diverse 
inwoners bij De Propeller slachtoffers 
van oorlogen herdacht en, zover dat 
mogelijk was, bloemen gelegd bij 
het monument bij de vijver in de 
Schweitzerstraat.





18 inderegio.nl • 6 mei 2021POLITIEK

Aalsmeer - Op woensdag 12 mei 
vergadert de commissie Maat-
schappij en Bestuur digitaal. 
Vanwege Hemelvaartsdag vindt deze 
vergadering eenmalig op woensdag 
plaats. Op de agenda staan twee 
kredietaanvragen, waar de raad 
gevraagd wordt om budget beschik-
baar te stellen. Dit gaat om geld voor 
een vrijliggend fietspad op de Bilder-
dammerweg-Robend en de voorbe-
reiding van de herinrichting van het 
Raadhuisplein, de Van Cleeffkade en 
de Stationsweg.

Fietspad Bilderdammerweg 
De Bilderdammerweg en het Robend 
worden steeds drukker met auto- en 
busverkeer. Voor een betere 
verkeersveiligheid is het wenselijk 
om een vrijliggend fietspad van mini-
maal 2,40 meter breed aan te leggen 
op het noordelijk deel van de Bilder-
dammerweg en het westelijk deel 
van het Robend, tussen de Spiegel-
straat en de Graaf Willemlaan. Dit 
sluit aan de zuidkant aan op het 
bestaande fietspad langs het zuide-
lijk deel van de Bilderdammerweg en 
aan de noordkant op het bestaande 
fietspad richting Ad Verschueren-
plein en Mijnsherenweg. Er is budget 
nodig om dit voorstel verder te 
onderzoeken en om het fietspad 
uiteindelijk te realiseren. Zo is onder 
meer geld nodig om grond van 
omwonenden aan te kopen, omdat 
er op het grondgebied van de 
gemeente te weinig ruimte is om een 
vrijliggend fietspad te realiseren. 
Hierover hebben reeds oriënterende 
gesprekken plaatsgevonden.

Krediet Centrumvisie
Op 31 oktober 2019 heeft de 
gemeenteraad de Centrumvisie Aals-
meer vastgesteld, waarin de ontwik-
keling van Aalsmeer centrum tot een 
aantrekkelijke, herkenbare en karak-
teristieke plek voor Aalsmeer en haar 
bezoekers voorgesteld wordt. De 
herinrichting van Raadhuisplein en 
de aanleg van een rotonde op het 
kruispunt Van Cleeffkade en de Stati-
onsweg moeten leiden tot verbe-
teren van bereikbaarheid voor 
bezoekers en het verhogen van de 
beeld- en verblijfskwaliteit. Het 
budget dat nu wordt aangevraagd 
dient om de plannen technisch voor 
te bereiden, de nodige onderzoeken 
uit te voeren en tot een goede 
kostenraming te kunnen komen voor 
de uitvoering van de plannen.
Besluitvorming over beide onder-
werpen vindt plaats in de raadsver-
gadering van 27 mei aanstaande.

Schriftelijk of mondeling
In verband met het coronavirus zal 
de vergadering digitaal plaatsvinden. 
De commissie overwegingen 
meegeven over onderwerpen die op 
de agenda staan? Het verzoek is dit 
bij voorkeur schriftelijk te doen. Een 
bijdrage mailen kan naar griffie@
aalsmeer.nl Het blijft ook mogelijk 
mondeling in te spreken. Aanmelden 
hiervoor kan door een mail te sturen 
of u telefonisch contact op te nemen 
via 06-4456 6183. De vergadering is 
woensdag rechtstreeks te volgen 
vanaf 20.00 uur via livestream op de 
site van de gemeente: www.aals-
meer.nl.

Digitale vergadering commissie 
Maatschappij en Bestuur 

Aalsmeer - Op dinsdag 11 mei 
vergadert de commissie Ruimte & 
Economie wederom digitaal. Op de 
agenda staat onder andere het 
nieuwe afvalstoffenbeleid. Het 
nieuwe afvalstoffenbeleid moet in 
lijn met de landelijke doelstelling 
leiden tot 75% afvalscheiding van 
huishoudelijk afval. Voor een deel 
gebeurt dit straks machinaal door 
middel van nascheiding; bewoners 
hoeven PMD afval (plastic verpak-
kingsmateriaal, blik en drinkpakken) 
niet meer apart in te leveren. Het 
restafval wordt bij laagbouw twee-
wekelijks opgehaald. Bij hoogbouw 
wordt het aantal (ondergrondse) 
afvalcontainers uitgebreid. Er komen 
nieuwe containers voor één- en 
meerpersoonshuishoudens die voor-
zien zijn van een chip of barcode. 
Bedrijven kunnen hierdoor niet meer 
‘meeliften’ met huishoudelijk afval. 
Voorgesteld wordt om straks net als 
in de meeste gemeenten in Neder-
land te werken met tarieven voor 
één- en meerpersoonshuishoudens.
Het GFT-afval wordt in de zomer elke 
week opgehaald. Oud papier en 
karton blijft huis aan huis ingeza-
meld worden, maar kan straks ook 
via ondergrondse containers ingele-

verd worden. De raad wordt 
gevraagd in te stemmen met de 
verschillende voorstellen uit het 
nieuwe afvalstoffenbeleid en bijbe-
horende kosten.

Wonen achter het Lint
Naar aanleiding van de motie Inte-
graal Lintenbeleid van 18 juni 2020 
heeft het college een aantal denk-
richtingen opgesteld om wonen 
achter de Linten van Aalsmeer moge-
lijk te maken. Hiermee wordt een 
volgende stap gezet in de denkrich-
ting naar definitieve oplossingen. Dit 
geldt onder meer voor reeds 
bestaande mantelzorgwoningen en 
ook wordt gekeken naar maatwerk-
oplossingen voor schrijnende situa-
ties. Als de commissie zich kan 
vinden in de voorstellen, worden 
deze verder uitgewerkt. Beleid en 
bestemmingsplannen voor noodwo-
ningen en het persoonsgebonden 
overgangsrecht worden op een later 
moment opnieuw door de gemeen-
teraad besproken.

Werklocaties en adviesrecht
Verder staat op de agenda de stra-
tegie werklocaties Aalsmeer. De 
gemeente Aalsmeer wil het lokale en 

Nieuw afvalbeleid dinsdag in 
commissie Ruimte & Economie

Aalsmeer - Nog altijd is het aantal 
corona-besmettingen hoog in Neder-
land en zijn alle regio’s diep rood 
(zeer ernstig) gekleurd. De zieken-
huizen en ic’s liggen vol met corona-
patiënten en er zijn zorgen over hen. 
Toch is de samenleving iets verder 
open gegaan en mogen terrassen bij 
café’s en restaurants ‘s middags open, 
wordt er weer meer les gegeven op 
middelbare en hoge scholen en is de 
avondklok opgeheven. Stap voor 
stap terug naar het ‘normale’ leven, 
maar voor het zover is... De volgende 
stap in de versoepelingen is opge-
schoven, naar 18 mei, maar dit kan 
nog veranderen. De cijfers moeten 
omlaag en, heel belangrijk, het vacci-
neren verder opgeschroefd worden. 
Aalsmeer doet het in vergelijking 
met de regio nog steeds niet echt 
goed, het aantal positief geteste 
inwoners is weliswaar gedaald in de 
periode van 27 april tot 4 mei, maar 

slechts met 19 (was 270 nu 251) en 
dit is nog altijd 787,8 per 100.000 
inwoners. Er zijn geen inwoners met 
corona opgenomen in het ziekenhuis 
en er zijn geen inwoners aan het 
virus overleden. In Uithoorn, Amstel-
veen en Haarlemmermeer is ook de 
daling ingezet. Uithoorn nu 144 (-30), 
Amstelveen 390 (-26) en Haarlem-
mermeer 785 (-93). Per 100.000 
respectievelijk: 488.5, 425.4 en 503.2. 
In Uithoorn en Amstelveen geen 
opnames en geen overledenen. In 
Haarlemmermeer 2 corona-opnames 
en 1 inwoner overleden. Op weg naar 
het eindpunt, maar hoe lang dit pad 
uiteindelijk is, hangt ook van u/jou af: 
Hou 1,5 meter afstand, was regel-
matig de handen, blijf bij een 
verkoudheid thuis, ga testen bij 
twijfel, ga na een positieve test in 
quarantaine en draag in openbare 
gebouwen een mondkapje. Samen 
tegen corona! 

Aantal besmettingen zakt traag 

Aalsmeer - Zaterdag 1 mei vierde 
PvdA Aalsmeer- Kudelstaart de Dag 
van de Arbeid. En net als vorig jaar 
was het een dag met een rouwrand. 
De rode rozen werden vanaf gepaste 
afstand overhandigd. En net als vorig 
jaar lijkt er hoop te gloren. Hoop om 
weer aan het werk te kunnen. Hoop 
om weer op bezoek te kunnen. Wat 

viel dat vorig najaar tegen. Toen 
corona terugkwam en bleef. Maar dit 
jaar is er nieuwe hoop: hoop dat de 
vaccinatie werkt. PvdA leden van 70 
jaar en ouder werden verrast met een 
mooie bos rode rozen. Leden van het 
bestuur en de fractie brachten ze 
persoonlijk bij de mensen thuis. Ieder 
jaar weer is dit voor hen de mooiste 

PvdA viert Dag van de Arbeid 
met rode rozen voor 70+ leden

Rozen van fractievoorzitter Jelle Buisma voor oud-wethouder Nico Borgman.

klus van het jaar. De rode rozen van 
Aalsmeerse bodem maakten weer 
veel reacties los. Helaas bleef het 
contact weer beperkt tot gesprekken 
aan de deur, waar vroeger een kop 
koffie werd gedronken. In de 
gesprekken was de hoop hoorbaar 
dat het binnenkort anders wordt. Dat 
ook de ouderen weer zonder gevaar 
voor hun gezondheid op stap 
kunnen gaan. Nogal wat leden waren 
bezorgd over de partij. Dat het niet 
was gelukt om na de hoopvolle Euro-
pese verkiezingen meer zetels in de 
Tweede Kamer te halen. Over de 
opkomst van extreemrechtse 
partijen, ook in Aalsmeer. Over het 
gebrek aan woningen voor jong en 
oud. Maar ze waren ook blij met de 
resultaten die hun 75 jaar oude partij 
heeft behaald.

Gemeenteraadsverkiezingen
PvdA Aalsmeer – Kudelstaart is druk 
bezig met de voorbereidingen van 
de Gemeenteraadsverkiezingen in 
maart volgend jaar. Er wordt gewerkt 
aan het verkiezingsprogramma en 
aan het opstellen van de kandidaten-
lijst. De partij is op zoek naar mensen 
met frisse ideeën die willen 
meehelpen om ook na 2021 in deze 
snel veranderende gemeente het 
gedachtengoed van de PvdA uit te 
dragen. Geïnteresseerd? Stuur dan 
een mail naar Pvda.aalsmeer.
bestuur@gmail.com. 

Politiek bewust
Inwoners kunnen ook deelnemen 
aan de workshop ‘Politiek bewust’, 
wie is de baas in de gemeente Aals-
meer, die de gemeente in mei weer 
organiseert. De workshop vindt 
plaats op maandag 10 en onderdag 
20 mei van 20.00 tot circa 22.00 uur 
en wordt afgesloten met het 
bijwonen van de raadsvergadering 
met een gezamenlijke voorbespre-
king op donderdag 27 mei vanaf 
19.30 uur. Ga voor meer informatie 
naar de website van de gemeente: 
www.aalsmeer.nl. Voor opgave: 
griffie@aalsmeer.nl

regionale vestigingsklimaat voor 
bedrijven versterken. De strategie 
werklocaties Aalsmeer biedt een 
uitvoeringskader voor lokale 
projecten en dient als toetsingskader 
voor aanvragen die de gemeente 
ontvangt. Tot slot wordt gesproken 
over het adviesrecht van de raad 
omtrent buitenplanse omgevings-
planactiviteiten. Hiermee wordt de 
betrokkenheid van de gemeenteraad 
bij grote ontwikkelingen middels het 
geven van advies gewaarborgd. 
Tevens wordt de procedure bij het 
vaststellen van het omgevingsplan, 
als het gaat om wijzigingen van 
ondergeschikte betekenis, versnelt. 
Deze besluiten zijn nodig om de 
overgang naar de nieuwe Omge-
vingswet zo soepel mogelijk te laten 
verlopen.

In verband met het coronavirus zal 
de vergadering digitaal plaatsvinden. 
Als u de commissie overwegingen 
wilt meegeven over onderwerpen 
die op de agenda staan, is het 
verzoek dit bij voorkeur schriftelijk te 
doen. U kunt uw bijdrage mailen 
naar griffie@aalsmeer.nl Het blijft ook 
mogelijk mondeling in te spreken. 
Aanmelden kan door een mail sturen 
of telefonisch contact op te nemen 
via 06-44566183. De vergadering is 
rechtstreeks te volgen vanaf 20.00 
uur of achteraf terugkijken.

Aalsmeer - Maandag 3 mei om tien 
over negen in de avond werd de 
Brandweer van Aalsmeer gealar-
meerd voor een brandje aan de Fuut-
laan. Ter plaatse bleek dat poets-
doeken met vloerolie lagen te 
smeulen in de trapkast. De brand-
weer heeft het brandje geblust en de 
schoonmaakmiddelen en doeken 
naar buiten gebracht. 
Voor zover bekend is de schade 
beperkt gebleven. 
Foto: VTF - Laurens Niezen

Smeulbrandje door poetsdoeken
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Aalsmeer – Veel inwoners van Aals-
meer willen graag een groenere 
gemeente. Een aantal van hen voegt 
de daad bij het woord en neemt hier-
voor initiatieven. Zo bood Nieuw 
Aalsmeer de gemeente 1.000 bomen 
aan. Een aanbod waar de gemeente 
natuurlijk heel blij mee is. Donderdag 
29 april werd het eerste boompje 
overhandigd aan wethouder Groen 
Wilma Alink én werd er vast extra 
groen geplant.

Faciliteren en inspireren
Nieuw Aalsmeer kwam naast 1.000 
bosplantsoen bomen met het 
aanbod van een grote hoeveelheid 
viburnums. En de organisatie geeft 
aan dat ze nog meer plannen op de 
plank heeft liggen: “We willen de 
gemeente en de inwoners graag faci-
literen en inspireren om Aalsmeer 
groener te maken. Groene straten, 

parken, tuinen, daken: dat draagt 
allemaal bij aan een mooiere 
gemeente”, aldus vertegenwoordi-
gers Kees Buskermolen en Theo 
Bergonje.

Hornmeerpark
De eerste viburnums zijn geplant in 
het Hornmeerpark, vlak achter de 
kinderboerderij. Buskermolen en 
Bergonje boden namens Nieuw Aals-
meer het eerste boompje en de 
planten aan. Wethouder Alink 
reageerde enthousiast: “Dit is natuur-
lijk een prachtige actie van Nieuw 
Aalsmeer en daar werk ik graag aan 
mee. Niet alleen wij als gemeente 
willen natuurlijk meer groen: Nieuw 
Aalsmeer denkt ook mee met onze 
inwoners om hun eigen tuin te 
vergroenen. Tegel eruit, plant of 
boompje erin bijvoorbeeld. Samen 
kunnen we een hoop bereiken en ik 

kijk dan ook uit naar de verdere 
samenwerking.” 

1000 bomen
De komende tijd worden de vibur-
nums ook op andere plekken in Aals-
meer en Kudelstaart geplant. Het 
planten van bomen en bosplantsoen 
gebeurt altijd in het najaar en soms 
nog in februari en maart. In de lente 
en de zomer valt te weinig regen om 
nieuwe aanwas genoeg kans te 
geven om te overleven. Daarom 
kunnen de 1000 bosplantsoen 
bomen nu nog niet geplant worden. 
Van de 1000 bosplantsoen bomen 
zijn nu zo’n 750 exemplaren in 
ontvangst genomen door de 
gemeente. Deze worden verzorgd op 
de grondbank van Aalsmeer, zodat ze 
in het najaar, in samenspraak met 
Nieuw Aalsmeer, geplant kunnen 
worden. 

Gemeente en Nieuw Aalsmeer 
werken samen aan meer groen

Wethouder Wilma Alink met Theo Bergonje (links) en Kees Buskermolen van Nieuw Aalsmeer.

COLUMN TRUUS OUDENDIJK

Aalsmeer - Als u dit leest zit ik op Terschelling te vieren dat ik vijftig jaar 
geleden het jawoord gaf aan een leuke jongen. We waren afschuwelijk 
jong, hij had nog net geen toestemming meer nodig van zijn ouders - in 
die tijd werd je pas met 21 jaar voor vol aan gezien - maar we waren abso-
luut zeker van wat we gingen doen. Ik kende hem nog niet zo heel erg 
lang, maar bij de eerste kus onder de lantaarnpaal op het Kopje van Bloe-
mendaal zei hij al: over vijf jaar trouw ik met jou. Dat heeft hij niet gered, 
het werden er maar drie. En een aanzoek kwam er ook niet, we zeiden 
gewoon tegen elkaar: zullen we het maar o�cieel maken? Toegegeven, ik 
had wel geroepen: deze zomer trouw ik, als het niet met jou is, dan met 
een ander. En dat was niet helemaal een loze kreet. Maar ik was mijn 
moeder zo zat en samenwonen was toen nog niet in de mode. Sterker 
nog, dat is niet eens bij me opgekomen. Hij ging gelijk op zoek naar een 
kamer en stelde me een week later voor het blok: nou het kan, laten we 
het doen. Geen planning een jaar van te voren; eind maart bedachten we 
het, begin mei stapten we naar het stadhuis en de kerk. Ik kocht een jurk, 
hij kreeg een pak van zijn ouders en klom daarmee tijdens het maken van 
de foto’s in het park in een boom. Een Japanse kers, ik weet het nog 
precies, en hij schudde net zo hard aan de takken tot de bloesems over 
mijn bruidsjurk heen dwarrelden. Een romantisch begin van wat een ijzer-
sterke verbintenis bleek te worden. We hebben stormen gekend, letterlijk 
en �guurlijk, en we kwamen er altijd sterker en veerkrachtiger uit. Hij is 
echt mijn andere helft, de liefde van mijn leven. Bij het afsluiten van het 
contract maakten we twee afspraken: we worden elkaar niet ontrouw en 
we kopen nooit een caravan. Daar hebben we ons aan gehouden. En nu 
zijn we dat aan het vieren. Op het moment dat ik dit schrijf zitten we in 
een hotelletje op Texel, met gisteren een �es champagne en een culinair 
diner op de kamer geserveerd en vandaag een �es wijn en een bezorg-
pizza uit een kartonnen doos, want het restaurant is dicht op maandag en 
de terrassen na zes uur gesloten. Het nieuws zegt vandaag dat zondag de 
temperatuur boven de 20 graden uitkomt, maar vandaag is het pas 
maandag, is het stervenskoud en �etsen we nog steeds met hand-
schoenen aan en muts op. Morgen peddelen we in regenpakken en 
laarzen richting de Cocksdorp om de Waddenzee over te steken met veer-
boot ‘De Vriendschap’. Een ‘scheepje’ dat alleen maar vertrekt als de wind-
kracht niet harder is dan 7. En morgen voorspellen ze 6. Ik vraag mij af of 
onze huwelijksboot de 50 jaar gaat halen. We houden het spannend. Zij 
die gaan varen groeten u. 

50 Jaar liefde en vriendschap

Aalsmeer - Nationale Molendag op 
zaterdag 8 en zondag 9 mei zal 
volledig ‘online’ plaatsvinden. Organi-
sator vereniging De Hollandsche 
Molen heeft dit in overleg met Het 
Gilde van Vrijwillige Molenaars 
besloten vanwege de huidige coro-
nasituatie, waarin molenbezoek niet 
mogelijk zal zijn. Het wordt hiermee 
de eerste digitale Nationale 
Molendag. Dat betekent dat op en 
rond het tweede weekend van mei 
uitsluitend ‘online’ van alles te 
beleven is.
Het thema van dit jaar is ‘Ode aan de 
molen’. En die ode wordt op uiteenlo-
pende manieren – digitaal – inge-
vuld. Zo is er op de site onder meer 
een molenquiz te vinden, waarin 
iedereen zijn molenkennis kan testen 
en een leuke prijs kan winnen. Verder 
zendt De Hollandsche Molen op 
zaterdag 8 mei om 11.00 uur een 
knutselprogramma van een kwartier 
voor kinderen uit via de website. Het 

�lmpje is daarna te vinden op het 
youtube-kanaal van de vereniging.

Molens draaien wel
Digitaal of niet, een Nationale 
Molendag zonder draaiende molens 
is niet voor te stellen. Daarom heeft 
de vereniging alle molenaars in het 
land opgeroepen hun wind- of 
watermolen te laten draaien. Wande-
lend en �etsend publiek kan dan 
toch zien dat het voor alle molens 
van Nederland, ondanks alles, een 
vrolijk weekend is. Wandel- en �ets-
routes zijn te vinden op de website, 
evenals �lmpjes van het lichten van 
de vang (waardoor de wieken gaan 
draaien). De Nationale Molendag 
wordt georganiseerd door vereni-
ging De Hollandsche Molen en Het 
Gilde van Vrijwillig Molenaars. Het 
evenement wordt mede mogelijk 
gemaakt door de BankGiro Loterij. 
Alle informatie is te vinden op www. 
nationalemolendag.nl

Nationale Molendag geheel online

Aalsmeer - Op maandag 3 mei heeft 
de Raad van State haar uitspraak 
gepubliceerd inzake de voorlopige 
voorziening op het bestemmingsplan 
Fort Kudelstaart: www.raadvanstate.nl/
uitspraken/@125263/202101238-2-r1/
 
“De Stichting Werkgroep Fort Kudel-
staart staat positief tegenover een 
passende ontwikkeling voor Fort 
Kudelstaart. Maar omdat de geplande 
grootschalige en permanente 
ingrepen van Zeilfort Kudelstaart BV te 

grote gevolgen hebben voor het fort 
en de leefomgeving, hebben wij een 
procedure bij de Raad van State 
aangespannen. Met de voorlopige 
voorziening wilden wij er voor zorgen 
dat onomkeerbare gevolgen voor het 
erfgoed en de directe omgeving op 
korte termijn worden voorkomen”, 
aldus voorzitter Emile Abbing.
 
Voorlopige voorziening
Dit is overtuigend gelukt. De rechter 
heeft besloten dat, in het belang van 

Nieuwbouwplannen voor Fort 
Kudelstaart voorlopig ‘on hold’

het erfgoed en de directe omgeving, 
de voorlopige voorziening in stand 
blijft. Ook sluit de rechter niet uit dat in 
de bodemprocedure (die ergens later 
dit jaar zal plaatsvinden), de Raad van 
State tot de conclusie komt dat het 
nieuwe bestemmingsplan Fort Kudel-
staart geen doorgang zal vinden. Het 
nieuwe bestemmingsplan blijft nu 
geschorst. “Dat betekent dat de nieuw-
bouwplannen voorlopig ‘on hold’ 
staan”, legt Abbing uit. “Toch is er nu al 
veel mogelijk: het onderhoud aan het 
fortgebouw moet doorgaan, de stei-
gers kunnen worden hersteld en 
vernieuwd, en ook de schoeiing. Daar-
naast zal onze stichting bij de 
gemeente ervoor pleiten dat het 
forteiland deze zomer dagelijks open-
baar toegankelijk is.”
 
Wereldbelang
De Stichting ziet het vervolg van de 
procedure met vertrouwen tegemoet. 
Dat er iets mag gebeuren met het fort, 
daar is iedereen het wel over eens. 
“Maar laten we niet vergeten dat 
UNESCO Werelderfgoed letterlijk van 
wereldbelang is. Plannen die te groot 
en te belastend zijn, kunnen en mogen 
daarom geen doorgang vinden. Voor 
de toekomst hopen wij op een mooie 
nieuwe invulling voor Fort Kudelstaart. 
Een passende invulling, die wel recht 
doet aan het werelderfgoed, het Rijks-
monument, en de leefomgeving rond 
het fort”, besluit Abbing.
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DE SCHIJNWERPER OP...

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer - Dick Jongkind is een geboren en getogen 
Aaslmeerder. Op de plek waar nu restaurant ZAAI Kweek & 
Eet ligt, aan de Oosteinderweg, waren vroeger zijn kassen, 
bloembollenschuur en ketelhuis. Op de akkers daarachter 
stonden de seringen. 
“Ik zat met twee ooms in de zaak, oom Joop en oom Dick. 
Tot twee keer aan toe waren er vergevorderde plannen om 
alles te verkopen, maar die gingen op het laatste moment 
niet door en dat was een �inke tegenvaller. En toen kwam 
Jan Leliveld - ik had nog nooit van de man gehoord - met 
zijn sportwagen. Ik vergeet het nooit meer. Dat ding 
maakte zo’n herrie tussen de kassen dat ik dacht dat alle 
ruiten eraan zouden gaan. Maar Jan zag het wel zitten. 
Oom Joop vond dat we de verkoop gelijk maar moesten 
regelen: ‘Want voor je het weet zit hij met dat ding onder 
de trein’. ‘Kan niet’, zei Jan ‘er is geen trein in Aalsmeer’. 
‘Nou’, zei oom Joop: ‘Er zijn wel meer wonderen gebeurd’.”

Waarom wilden jullie het verkopen? 
“Mijn beide ooms waren al op leeftijd en wilden graag 
stoppen. Zelf was ik toen bijna vijftig en opvolging zat er 
niet in. Mijn zoon zat op het Alkwin college en had hele-
maal niks met bloemen en mijn dochter ook niet. Loek van 
der Voort, onze trouwste medewerker, ging met de vut en 
nieuw personeel was moeilijk te vinden. Toen hebben we 
het te koop gezet. Het was natuurlijk een prachtige locatie, 
maar het heeft best nog wel lang geduurd voor we het 
verkochten, want de crisis kwam er vlak achteraan.” 

Wat ben jij gaan doen toen het eenmaal verkocht was?
“Eerst een jaar lang alleen maar leuke dingen. Ik ben 
iemand gaan helpen die zijn kassen om ging bouwen tot 
paardenstallen. Leuk om te doen, ik houd van klussen en ik 
had tijd zat. Toen vroeg Jan Leliveld of ik bij hem wilde 
komen werken. Een van zijn medewerkers was weg 
gegaan en hij zat dringend verlegen om iemand die het 
onderhoud van zijn panden verzorgde. Ik had nog wat 
twijfels en ben eerst bij mijn zwager gaan helpen die een 
bedrijf had in Schiphol parkeren. Maar er waren auto’s bij 
met ingebouwde kerkorgels. Tegen de tijd dat ik de auto 
terug in Aalsmeer had, wist ik pas hoe ik de radio uit moest 
zetten. Ik ben daar zo onhandig in. Het was gewoon niks 
voor mij.” 

Laat me raden, je bent bij Leliveld gaan werken?
“Ja, ik ben begonnen met twee dagen, maar dat werden er 
al snel meer. Ik had de vrije hand om dingen zelf te regelen 
en dat beviel prima. Ik ben er blijven werken tot 2013. 
Toen werd ik ziek, ik moest geopereerd worden en mijn 
contract liep op dat moment af. Dat werd natuurlijk niet 
verlengd.”

Dat was wel even een lastige periode?
“Ja, we hadden net een huis gekocht op Dorpshaven. Dat 
moest nog gebouwd worden, maar we hebben het gelijk 

weer te koop gezet. We waren het in een dag kwijt. Na drie 
maanden revalideren kon ik weer aan de slag en ben ik 
twee dagen bij Leliveld gaan werken en drie dagen bij 
mijn zwager in het tuinonderhoud. Dat was een leuke tijd. 
Drie jaar later ben ik er mee gestopt, maar nog steeds doe 
ik veel tuinonderhoud bij verschillende kennissen en 
familie, maar dan meer als hobby. Bij Leliveld werd het 
steeds drukker, ik kon er wel vijf dagen in de week werken, 
maar dat wil ik niet. Het is 3,5 dag geworden. Op vrijdag 
ben ik altijd thuis, dan pas ik op mijn kleinzoon.”

Waarom ben je kweker geworden? 
Van vader op zoon? 
“Ja, mijn vader was een Canna kweker. Maar eigenlijk wilde 
ik zelf timmerman worden. Ik was veel bij mijn opa aan het 
rommelen, hij was timmerman en bouwde de corsowagen 
van de Oosteinderweg. Ik vertelde hem dat ik van plan 
was naar de technische school te gaan. ‘Nooit doen’, zei hij, 
‘ alles komt straks uit de fabriek. Het timmerwerk gaat er 
helemaal aan.’ 
Toen ben ik maar met mijn neef samen naar de tuinbouw-
school gegaan. Daarna ben ik eerst bij mijn vader aan het 
werk gegaan en toen hij er mee stopte heb ik paar jaar bij 
Buis op de Aalsmeerderweg gewerkt en daar heb ik min 
vrouw ontmoet. Vervolgens een paar jaar bij Maarten en 
Marijke Maarse, dat was een prachtige tijd. Toen mijn 
ooms kwamen vragen of ik bij hen wilde werken, had ik 
daar wel oren naar. Alleen met dien verstande, dat ik deel 
uit kon maken van de zaak. En zo is het gegaan.”

Wat betekent Aalsmeer voor je? 
“Ik ben hier geboren en getogen en heb hier altijd 
gewoond. Het is een mooi dorp, maar ze bouwen het zo 
vol. Dat vind ik wel een beetje jammer.” 

Op wie wil jij de schijnwerper richten?
“Op Miriam Sparnaaij, zij werkt bij Leliveld op kantoor. Ik 
ben benieuwd hoe het haar bevalt met alleen maar 
mannen om zich heen.”

Dick Jongkind: “Aalsmeer is een mooi 
dorp, maar ze bouwen het zo vol”

Kudelstaart - Het is Laudine Spaar-
garen (18) gelukt om een studiebeurs 
ter waarde van 60.000 euro te 
winnen aan de hogeschool Tio in 
Amsterdam. Tio is een particuliere 
opleiding die behoort tot de beste 
hogescholen van Nederland. 
Laudine was in de voorselectie van 
ruim 200 studenten een van de 
gelukkige die bij de laatste 25 
studenten zat waarvan er maar 1 
kans maakte op een geheel gratis 
opleiding. Uiteindelijk stond de 
Kudelstaartse na een stemmenronde 
op plek 4 met ruim 530 stemmen. 
Alle redenen dus om veel gas bij te 
geven om nog meer stemmen te 
verzamelen. Uit alle hoeken van Aals-
meer, Kudelstaart, Nederland en zelfs 
internationale stemmen wist Laudine 
in de laatste stemmingsronde bijna 

1500 stemmen te veroveren en 
eindige op plek 1. Maar dat was nog 
geen gelopen koers. Afgelopen 
vrijdag 30 april moest Laudine een 
pitch doen voor een kritische maar 
uiterst deskundige jury van Tio 
University. Via een livestream verbin-
ding zaten velen gekluisterd aan de 
laptop en mobile telefoon om het 
allemaal te volgen. “Zelfs veel 
mensen die ik ken, hebben de auto 
aan de kant gezet om te luisteren”, 
vertelt Laudine. Het was zeer span-
nend! Gedurende de uitzending 
presenteerde Laudine zich uiterst 
professioneel met strakke 
antwoorden op de vragen. Hierin 
bleef ze steeds haar twee concur-
renten voor, alhoewel die ook knap 
presenteerden onder de druk en 
spanning. Laudine dus net iets beter, 

Het is gelukt: Laudine (18) wint 
studiebeurs van 60.000 euro!

De Kwakel - HilverdaFlorist gaat 
verder met de volgende fase van de 
nieuwbouwplannen op de hoofdlo-
catie aan de Dwarsweg. Op 
donderdag 29 april is tijdens een 
gepaste feestelijke bijeenkomst de 
eerste paal van het kassencomplex 
de grond in gegaan. Namens de 
directie en de productieleiding 
gaven Arthur Koekkoek en Nico 
Reijm het startsein, door het slaan 
van de eerste paal.
Het nieuwe moderne kassencomplex 
gaat bestaan uit 2,2 hectare kassen 
met een poothoogte van 6,3 meter 
en 0,7 hectare bedrijfshallen. Met 
deze uitbreiding zal het kassencom-
plex uiteindelijk ruimte bieden aan 
de jonge plantenproductie van 
HilverdaFlorist in Nederland.

Kwaliteit en continuïteit
Er zijn diverse partners geselecteerd 
die een belangrijke rol spelen bij de 
realisatie van het nieuwbouwproject. 
Voor de selectie van deze partijen 
zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en 
continuïteit belangrijke criteria. Het 
project wordt begeleid door Tech-
nokas Smart Engineering en de 
bouw van de kassen wordt uitge-
voerd door Bosman Van Zaal. Er is 
gekozen voor het Venlotype kas. Voor 
het beter afharden van jonge 
planten, wordt er ook een cabriokas 
gebouwd. De kassen zijn volledig 
ingericht volgens Het Nieuwe Telen 
concept en hebben een bedekking 
van hoog di�uus glas. In de nevelaf-
delingen is als scherminstallatie 
gekozen voor het PAR-perfect 
systeem. Door het gebruik van deze 
oplossingen zijn de omstandigheden 
in de hele kas gelijkmatiger en wordt 

de groei van gewassen gestimuleerd.
De inrichting van de kassen inclusief 
het bewaterings-en klimaatsysteem 
zal worden gerealiseerd door Stolze 
Installatietechniek. Voor het intern 
transportsysteem is gekozen voor 
het 2D Shuttle systeem van de �rma 
Logiqs. Daarnaast wordt er een spuit-
robot van het bedrijf Robur in 
gebruik genomen. Automatisering 
en robotisering van de processen 
wordt in toenemende mate toege-
past om de productiecapaciteit en de 
e�ciëntie van werken te verhogen.

Energiezuinig
Innovatie is een belangrijke pijler 
voor dit nieuwbouwproject, waarbij 
duurzaamheid, e�ciëntie en hygiëne 
een grote rol spelen. Door Het 
Nieuwe Telen concept te installeren, 
kan er energiezuinig geteeld worden 
en tegelijkertijd een optimale 
productie behaald worden. Hilverda-
Florist zal onder andere ook de capa-
citeit uitbreiden voor het opwekken 
van elektriciteit in eigen beheer, 
gebruik maken van duurzamere CO2 
en energiezuinige LED verlichting 
gebruiken in de kassen. 
Dit alles is gericht op het optimaal 
bedienen van de klanten en om de 
ambities van HilverdaFlorist en hun 
klanten verder vorm te kunnen 
geven.
HilverdaFlorist zal begin 2022 de 
nieuwe kassen in gebruik gaan 
nemen. Het nieuwbouwproject ligt 
volledig in lijn met de ambities van 
de organisatie; om hét toonaange-
vende veredelings- en vermeerde-
ringsbedrijf te zijn met de meest 
innovatieve producten in de geselec-
teerde gewasgroepen.

Eerste paal geslagen voor nieuw 
kassencomplex HilverdaFlorist

De directie van HilverdaFlorist, v.l.n.r: Arthur Koekkoek, Marc Rost en Bart Sneek.

vond de jury. De Kudelstaartse kreeg 
na de pitch te horen dat zij de studie-
beurs gewonnen heeft. Laudine’s 
droom is om hotelmanager te 
worden van de luxere hotel resorts. 
Eerder werd Laudine afgewezen voor 
een studie op de hogere hotelschool 
Den Haag. 

Baas van hotel
Laudine: “Ik vind het geweldig dat ik 
gewonnen heb! Ik had dit oprecht 
niet verwacht. Met een opa die jaren 
in de hotellerie heeft gewerkt, 
maakte ik al vroeg kennis met deze 
branche. Tien jaar terug zei ik al dat ik 
de baas wil worden van een hotel. Ik 
kijk er ontzettend naar uit om te 
studeren aan Hogeschool Tio om zo 
een kickstart te geven aan mijn 
carrière!”

Hospitality in bloed
Marion Ariëns, Tio-docent en voor-
zitter van de vakjury: “Bij Laudine zit 

hospitality in het bloed, dat zagen 
we direct. Met haar enorme enthou-
siasme wist ze ons snel te overtuigen. 
We zijn verheugd haar de opleiding 
cadeau te doen. We vinden namelijk 
dat de beste toekomstige student 
het verdient om bij ons een vlie-
gende start van haar carrière te 
maken. Met ons kleinschalige, 

persoonlijke onderwijs en de actuele 
kennis en praktijkervaring die Tio-
docenten meenemen in hun lessen, 
kunnen we Laudine dat zeker 
bieden.” Laudine wil tot slot graag 
alle stemmers bedanken die voor 
haar kozen en het mede mogelijk 
hebben gemaakt dat zij nu haar 
droom mag gaan verwezenlijken. 
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Aalsmeer - Afgelopen maand is vrij-
williger Wenneke Vooges weer op 
pad gegaan om de winkelbusjes, die 
bij diverse winkels in Aalsmeer en 
Kudelstaart naast de kassa staan, om 
te wisselen. De opbrengst is dit keer 
maar liefst 573 euro. Fantastisch in 
een tijd waarin een aantal winkels 
(deels) moest sluiten en veel mensen 
toch vaak met PIN betalen. De rode 
KWF-winkelbusjes staan in de buurt 
van de kassa’s bij Kapper Tom Meijer, 
Annemieke’s Kramerie, Kreike 

Groente & Fruit, Bloemsierkunst 
Stokman, Keurslager Kruyswijk en in 
Kudelstaart bij de Marskramer en 
Bakker van Leeuwen. Hier kunnen 
klanten hun wisselgeld in doneren 
en zo het KWF steunen! Zeker in 
periode waarin alleen de collecte-
week (dit jaar van 5 tot en met 11 
september) kan worden georgani-
seerd is de opbrengst van de winkel-
busjes natuurlijk enorm welkom. 
KWF Aalsmeer is daarom ook heel blij 
met deze opbrengst en wil iedereen 
bedanken voor de donatie.

Hulp onmisbaar
Jouw/uw hulp is onmisbaar. Kanker 
kan steeds beter behandeld worden. 
Toch is het nu nog doodsoorzaak 
nummer één in Nederland. Door je in 
te zetten als vrijwilliger, zet je je 
onmacht om in kracht. KWF Aalsmeer 
kan altijd nieuwe collectanten én 
wijkhoofden gebruiken. Zou jij ook 
een steentje willen bijdragen? Neem 
dan contact op met Sandra Lissen-
burg, Coördinator Collecte, per 
e-mail: Sandra.Lissenburg@
kwfaalsmeer.nl.

KWF Aalsmeer heel blij met 
opbrengst van winkelbusjes

BOB IN DE BOVENLANDEN

Vervolg:

Aalsmeer - Het paren van palingen is één groot avontuur. Het gebeurt 
niet gezellig in de modder van de Poel, zoals je zou verwachten. Er is een 
lange reis van zesduizend kilometer naar de Sargassozee, in de buurt van 
Bermuda, voor nodig die ruim zes maanden in beslag zal nemen. Alle 
Europese paling verzamelt zich op deze bijzondere plek. Mijn mond viel 
open van verbazing; hoe weten die palingen dat ze aan de andere kant 
van de wereld moeten zijn om met heel Europa op deze plek voor nage-
slacht te gaan zorgen? Wat een reis en wat een gedoe… Theo vertelde 
verder. Via de Ringvaart zwemmen ze stroomafwaarts naar de zee. De 
‘zoetwatervis’ transformeert tijdens deze reis naar ‘zoutwatervis’. De huid 
wordt dik, taai en de ogen worden groot en sterk. Het zoute water krijgt 
zo geen kans de vis aan te tasten. Eenmaal in zee aangekomen, 
zwemmen ze met de golfstromen mee naar het warme zuiden. Tijdens 
deze periode ontwikkelt hom en kuit. Aangekomen in de Sargassozee 
gaan de vissen paren en vervolgens sterven zij. Terwijl Theo nog een kop 
ko�e inschenkt probeer ik dit wonder der natuur te begrijpen. Veel tijd 
krijg ik hier niet voor, want het verhaal gaat verder.

Na de dood het nieuwe leven
De nakomelingen komen als een soort ‘miniboomblaadje’ met een klein 
kopje ter wereld. Ik vroeg Theo of ik moest denken aan een kikkervisje, 
maar hij verzekerde dat het echt op een klein blaadje lijkt en niet op een 
kikkervisje. De blaadjes drijven met de golfstromen mee richting Europa. 
Na anderhalf jaar bereiken ze de Europese kust. (Het is dat ik niet twijfel 
aan Theo, maar als een ander mij het zou vertellen, zou ik het met een 
korreltje zout nemen). Als ze het zoete water ‘ruiken’ transformeren ze, 
van lie�ijk met de wind mee liftende blaadjes, naar bijna niet zichtbare 
glasaaltjes. Een glasaaltje is een dun, wormvormig, doorzichtig wezentje 
met een donker ruggengraatje en een paar oogjes en ze zijn hooguit vijf 
centimeter lang. Eenmaal in het zoete water van Zuid-Frankrijk bepalen 
de aaltjes zelf hun geslacht. Als ze in grote groepen bij elkaar zijn kiezen 
ze ervoor om een mannetje te worden en als ze in kleine groepjes zijn 
worden het vrouwtjes. (Ik dacht: Zullen sprookjes echt bestaan? Vragen 
deed ik het niet, want de verteller vertelde verder).

Glasaaltjes visserij
Bij de Europese kust wordt het een probleem om verder Europa in te 
zwemmen. De vele sluizen zijn niet gemakkelijk te overwinnen voor de 
aaltjes. Maar gelukkig lossen mensen dit probleem op door de diertjes te 
vangen en zo de hobbel te overbruggen. Zuid-Frankrijk is dé plek waar de 
glasaaltjes-visserij een bron van inkomsten is. Hier kunnen de noordelij-
kere landen van Europa hun tekort aan mini-palinkjes kopen. Er komen 
ook wel via de golfstromen van de Noordzee glasaaltjes onze kant op, 
maar lang niet genoeg. Er zijn ook niet voldoende ‘poorten’ om bijvoor-
beeld ons land te bereiken. Zo kwam er voor de aanleg van de afsluitdijk 
nog aal via de Zuiderzee Nederland binnen. Theo koopt nu zijn glasaaltjes 
in Zuid-Frankrijk. Met �nanciële hulp van de gemeente Aalsmeer en 
Visvereniging Vislust, zet hij zeventigduizend (!) glasaaltjes per jaar uit in 
de Westeinderplassen. Ik vroeg hem of dit duizelingwekkend aantal visjes 
allemaal volwassen wordt. Er is echter tien procent sterfte. Dan nog is het 
voor mij een enorm aantal wat op de Westeinderplassen volwassen 
wordt. Zonder het uitzetten van de aaltjes zou er bijna geen paling meer 
leven in de Poel. Theo wil de palingstand graag in stand houden en 
daarmee de traditie. Zijn werk is belangrijk voor de Westeinderplassen. 

De cirkel is rond
Wat een indrukwekkend verhaal! Ik was er stil van. In gedachten ging ik 
terug naar gisteren. Ik besefte op dat moment hoe bijzonder het uitzetten 
van de glasaaltjes naast onze ark was. 
De kluit visjes zakte naar de bodem en verdween tussen een paar grote 
basaltstenen, de zon stond nog hoog aan de hemel. Eén aaltje zwom 
weg. ‘Haantje de voorste’, opperde ik. Maar helaas… dit kleine babypa-
linkje zou het niet redden volgens de visserman. Waarschijnlijk was het 
beschadigd door de reis en verdwaasd zou het de dood tegemoet 
zwemmen. Pas in het donker is het tijd voor deze nachtdiertjes om het 
uitgestrekte Westeinderplassengebied te gaan ontdekken. Als Theo de 
paling niet, voor ons broodje of toastje, in zijn netten vangt, krijgen zij 
een mooi leven van minimaal vijf jaar in de Poel en daarna zal de geschie-
denis zich herhalen. Theo, enorm bedankt voor deze bijzondere, wonder-
lijk, vol passie vertelde levensloop! Wat indrukwekkend is het instinct van 
een paling, ongeloo�ijk! Mijn broodje paling eet ik vanaf nu met nog 
meer smaak.
Reacties op de Westeinder-paling? bob@bovenlanden.nl

De laatste reis
Aalsmeer - Elektrisch rijden wordt 
steeds populairder in Nederland. Op 1 
april 2021 waren er ruim 177.000 elek-
trische auto’s en nog eens 110.000 
plugin-hybride auto’s. Het aantal (semi)
publieke laadpunten is doorgegroeid 
naar ruim 72.000. Maar hoe staat het 
eigenlijk met elektrische rijden in Aals-
meer? Het kennisplatform voor elek-
trisch rijden www.evplan.nl zocht het 
uit. Hierbij is gebruik gemaakt van 
eigen bronnen en openbare overheids-
data (CBS, RDW, RVO, Klimaatmonitor).

Hoger
In Aalsmeer staan 17187 personenau-
to’s geregistreerd. Daarvan staan er 260 
(1,51%) geregistreerd als elektrische 
personenauto en nog eens 202 (1,18%) 

als plug-in hybride auto. Van alle auto’s 
in Aalsmeer wordt dus 2,69% (deels) 
elektrisch aangedreven. Dat is hoger 
dan het landelijke gemiddelde van 
2,26%.

Laadpunten 
In de gemeente Aalsmeer zijn er in 
totaal 244 (semi)publieke laadpunten 
voor stekkerauto’s. Dit zijn laadpalen 
die in principe iedereen kan gebruiken. 
Er zijn 92 semi-publieke laadpalen. 
Deze bevinden zich op privé terrein, 
maar zijn wel voor iedereen toeganke-
lijk. Denk aan een laadpaal in een 
parkeergarage, bij een tankstation of 
een hotel.
Op dit moment zijn er geen snellaad-
punten beschikbaar in Aalsmeer.

Elektrisch rijden best populair 
in Aalsmeer

Regio - Het Waterwonen is nu opge-
nomen in het Netwerk Immaterieel 
Erfgoed Nederland. Het initiatief 
hiertoe is genomen door ErfgoedWa-
terwonen.nl. Immaterieel erfgoed 
kan alleen worden aangemeld door 
beoefenaars of direct betrokkenen. 
Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed 
Nederland heeft bevestigd dat 
Waterwonen aan de criteria voor 
immaterieel erfgoed voldoet zoals 
gesteld in het UNESCO Verdrag 
inzake de bescherming van immate-

rieel cultureel erfgoed, en heeft de 
aanmelding zichtbaar gemaakt op: 
www.immaterieelerfgoed.nl.
Doordat waterwonen als immaterieel 
erfgoed wordt gezien, heeft de over-
heid een positieve zorg om deze 
waterwoon-cultuur te ondersteunen 
en het waterwonen te faciliteren. 
Waterwonen is een waardevolle en 
unieke woonvorm, die behoort tot 
het Nederlands immateriële erfgoed, 
dit vanwege de eeuwenoude traditie 
en cultuur van wonen en werken op 

Waterwonen immaterieel erfgoed

De laadpaaldichtheid (het aantal laad-
punten per elektrische auto) in de 
gemeente ligt op 0,53%. Dat betekent 
dat er 2 elektrische auto’s per laadpaal 
in Aalsmeer zijn. Dat is hoger dan het 
landelijke gemiddelde van 0,3% (4,5 
EV’s per laadpaal). De verwachting is 
dat steeds meer inwoners in Aalsmeer 
overstappen op een elektrische auto. Er 
zullen dan ook meer laadpunten 
bijkomen. 

het water. Waterbewoners zijn vaak 
enorm trots op hun woonplek, 
woonschip of woonark en verknocht 
aan hun manier van wonen. Ze delen 
opvallend vaak dezelfde beleving, 
gewoonten en gebruiken, waarin 
termen als ‘vrijheid, het bijzonder 
binnenvallende licht, altijd een 
vakantiegevoel en dichtbij de natuur’ 
veel gebruikt worden. Erfgoed water-
wonen beschouwt als “een belangrijk 
kenmerk” het wonen op het water als 
identiteit van waterbewoners. Maar 
de initiatiefnemers denken ook dat 
waterwonen een deel van de oplos-
sing kan zijn voor de grote maat-
schappelijke opgaven, waar men nu 
voorstaat. Zoals bodemdaling, 
klimaatadaptatie en woning- en 
ruimte tekort. Het water is jaren 
bedwongen, de volgende logische 
stap is op het water leven! Erfgoed 
waterwonen heeft een plan van 
aanpak, hierin reikt Erfgoed Water-
wonen gemeenten nu de kaders aan, 
waarmee zij het lokale waterwonen 
beleid binnen het mensenrechtelijke 
kader kunnen ontwikkelen, ook kan 
de stichting een handboek 
aanbieden met de technische 
aspecten een beleidskader.

Vrijdag ophaaldag 
papier in 
Kudelstaart
Kudelstaart - Aanstaande vrij-
dagavond 7 mei haalt Korfbal-
vereniging VZOD met zes grote 
kraakwagens van de �rma 
Nijssen uit Nieuw-Vennep het 
oude papier op in Kudelstaart. 
Gaarne papiercontainer of 
dozen papier op tijd plaatsen op 
de plaats waar ook de vuilcon-
tainers verzameld dienen te 
worden. Met de opbrengst van 
het oude papier steunt de Stich-
ting Supporting Kudelstaart 
�nancieel alle Kudelstaartse 
verenigingen en instellingen. 
Dus verzamel het papier (geen 
melk- en frisdrank-pakken) voor 
de eerste vrijdagavond van de 
maand. Kijk voor alle datums, 
meer nieuws of een aanvraag 
voor een �nanciële bijdrage op 
Facebook of ga naar www.stich-
tingsupportingkudelstaart.nl
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Aalsmeer – Cultuur opsnuiven in 
Aalsmeer? Dat kan deze meivakantie 
bij basisschool Samen Een in het 
Centrum! Van moderne kunst tot de 
Zonnebloemen van Van Gogh, er zijn 
uiteenlopende kunstwerken 
gemaakt door de leerlingen. Deze 
zijn buiten te bewonderen, want de 
kunst is tentoongesteld voor de 
ramen van de school. 
De kinderen in de bovenbouw van 
Samen Een zijn de afgelopen weken 
bezig geweest met het thema kunst. 
Ze hebben stilgestaan bij de vraag: 

Wanneer is iets eigenlijk kunst?
En ze hebben geleerd over diverse 
kunstvormen, zoals schilderkunst, 
beeldhouwkunst, �lm en fotogra�e. 
De leerlingen hebben ook hun eigen 
creatieve talent ontwikkeld, en geëx-
perimenteerd met diverse tech-
nieken. De resultaten zijn indrukwek-
kend! Daarom deelt de school de 
kunstwerken van de kinderen graag 
in haar tijdelijke buitenmuseum. Een 
aanrader om langs de ramen van de 
OBS in de School- en Weteringstraat 
te lopen!

Buitenmuseum bij Samen Een

Aalsmeer – Vrijdag 23 april werden 
de landelijke Koningsspelen georga-
niseerd en ook OBS de Zuidooster 
heeft de kinderen van de groepen 1 
tot en met 8 laten bewegen in 

samenwerking met Sportservice 
Aalsmeer en Buurtwerk. Het was 
prachtig weer en op drie locaties 
konden de kinderen sporten en 
bewegen: op het schoolplein de 

Koningspelen bij de Zuidooster

Amstelveen – Het Amstelveens 
Poppentheater organiseert een kleu-
terspeurtocht ‘Ik zie, ik zie’ in de 
meivakantie. Het Amstelveens 
Poppentheater staat midden in de 
wijk Elsrijk. Een hele mooie buurt 
waar, als je goed kijkt, veel te zien en 
te ontdekken is. Omdat de theaters 
nog niet open mogen heeft het 
Amstelveens Poppentheater speciaal 
voor de kinderen een leuke speur-
tocht bedacht. De kinderen mogen 

speuren naar dieren, kabouters en 
zelfs handpoppen. Starten kan van 
zondag 2 tot en met zondag 9 mei van 
10.30 tot 15.30 uur. Start en eindplek 
is het Poppentheater. De speurtocht 
duurt een uurtje en is voor kinderen 
van 3 tot 6 jaar en hun begeleiders en 
kost 5 euro per tocht. Opgeven kan via 
info@amstelveenspoppentheater.nl of 
bel 020-6450439. Vermeld daarbij 
duidelijk naam en telefoonnummer. 
Om elkaar niet in de weg te lopen 

Kleuterspeurtocht ‘Ik zie, ik zie’ 
Uithoorn/Aalsmeer - Op donderdag 
15 april vond de nationale Girlsday 
plaats. Deze landelijke happening is 
bedoeld om meiden warm te maken 
voor beroepen in de bètavakken, 
techniek en IT. Dit jaar was Vakcol-
lege Thamen benaderd door De Vries 
Scheepsbouw in Aalsmeer om mee 
te doen: een uitnodiging die natuur-
lijk direct is aangenomen. Gestart is 
met de landelijke kick-o�: via een live 
stream had de organisatie een inter-
actief programma opgezet voor de 
meiden, inclusief een spannende 
quiz en een escaperoom! Daarna 

maakten de leerlingen kennis met de 
dames van de Koninklijke scheeps-
werf en was het tijd om de bouwpak-
ketten van luxe scheepsjachten in 
elkaar te zetten. 
Thamen is echt supertrots op deze 
meiden! Het was hun vrije dag en ze 
zijn vrijwillig gekomen en hebben er 
een heel gezellige ochtend van 
gemaakt. De meiden kunnen overi-
gens niet wachten totdat ze echt de 
werf kunnen gaan bezoeken! Meer 
weten over de Girslday? Kijk op 
https://www.vhto.nl/activiteiten/
girlsday 

Girls Day op Vakcollege Thamen 
met De Vries scheepsbouw

Door Ben de Leur

Aalsmeer - De 31ste ronde van de 
AAS online schaakcompetitie is afge-
lopen vrijdag gespeeld. Bryan tegen 
ChiaChia was een Spaans vierpaar-
denspel waarin Bryan de opstoot g4 
speelde, die een pion kostte. Daarna 
deed wit nog een stuk cadeau en 
toen was zwart los. Als pacman, of in 
dit geval beter gezegd pacwoman, 
zoefde ChiaChia over het bord onder-
tussen stukken verorberend. Het 
duurde niet lang meer of Bryan stond 
mat. Punt voor ChiaChia.Merlijn 
tegen David was een reglementair 
punt van Merlijn, David kwam 
jammer genoeg niet online. Marien 
tegen Simon was een Siciliaan, soort 

Loewenthal, waar wit een pion won 
op de koningsvleugel met aanval. 
Simon probeerde nog wel te stutten, 
maar Marien liet meer los en speelde 
het goed uit. De beste partij tot nog 
toe van Marien en een verdiende 
overwinning! Dan de strijdt om de 
bekers, Luuk moest met zwart tegen 
Konrad en er kwam een d4-d5 
opening op het bord, om precies te 
zijn een Orthodox damegambiet dat 
overging in een Catalaans. Zwart gaf 
een vol stuk weg en dat moet je niet 
doen tegen Konrad, die de partij met 
vaste hand uitschoof. Christiaan had 
nu de koppositie kunnen overnemen, 
maar stuitte op Pieter. In een wat 
vreemd driepaardenspel won Zwart 
een pion en een impulsief Dxf4 kostte 

Hevige strijd in 31ste ronde van 
de AAS jeugdschaakcompetitie

Kudelstaart - Op een zonnige dins-
dagmiddag vertrokken meester 
Alexander en derdejaars Pabo-
student Demi van Vugt samen met 
groep zes van de Antoniusschool op 
de �ets naar de Smikkeltuin. Een 

schooltuin waar de kinderen met 
behulp van meerdere vrijwilligers 
leren zaaien, het proces van hun 
gewas volgen en waar de kinderen 
hun gewassen uiteindelijk mogen 
oogsten. De kinderen doen een 

Werken/leren in de Smikkeltuin 

groepen 1 en 2 met springkussens 
en spelletjes, bij De Bloemhof de 
groepen 3 tot en met 6 met handbal 
en hockey en bij FC Aalsmeer 
konden de groepen 7 en 8 hun 
energie kwijt met voetballen en kick-
boksen. Tijdens het pauze moment 
genoten alle leerlingen van een 
heerlijke appel of banaan, beschik-
baar gesteld door JOGG. Deze letters 
staan voor Jongeren Op Gezond 
Gewicht en zet zich in om gezond 
eten en bewegen voor jongeren 
makkelijk en aantrekkelijk te maken. 
Samen met Sportservice Aalsmeer, 
GGD Amsterdam, zorgverzekering 
Zorg en Zekerheid, Albert Heijn, 
Levarht en andere lokale partijen 
draagt de gemeente Aalsmeer (en 
dus OBS de Zuidooster ook) bij aan 
de JOGG-aanpak. Gezamenlijk 
maken zij de gezonde keus normaal 
in Aalsmeer en op school.

graag opgeven op welke dag en of u 
de ochtend of middag wilt starten.

mooie ervaring op in de natuur. Ze 
leren niet alleen veel, maar beleven 
ook veel plezier tijdens dit proces. En 
niet alleen de leerlingen vinden 
werken in de schooltuin leuk, ook de 
vrijwilligers begeleiden en helpen de 
kinderen met een grote glimlach. “Op 
mijn eerdere stagescholen ben ik dit 
initiatief nog niet eerder tegen-
komen, maar ik kan dit iedere school 
aanbevelen”, aldus student Demi na 
haar bezoek aan de Smikkeltuin.

een dame tegen een stuk, Chris hield 
het maar meteen voor gezien. Winst 
voor Pieter.

Uitslag ronde 31
Konrad - Luuk V: 1-0
Pieter - Christiaan: 1-0
Marien - Simon: 1-0
Merlijn - David: 1-0 
Bryan - Chia-Chia: 0-1

Stand aan kop close
De stand aan de kop is nog steeds 
zeer close. Christiaan en Konrad staan 
op een half punt van Luuk. Het 
middenveld schoof verder in elkaar 
en ChiaChia heeft nu drie spelers 
onder zich. Vrijdag 30 april was er 
geen competitie, wegens de meiva-
kantie. Nog vijf ronden en dan zit de 
AAS online competitie voor de jeugd 
er weer op. Wie wordt de winnaar? 
Kijk voor de stand: www.aas.leisb.nl
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Aalsmeer - Een nieuwe activiteit voor 
kinderen, de sport en cultuur 
carrousel, is in De Bloemhof met 
succes georganiseerd door Buurt-
werk, Team Sportservice en Cultuur-
punt Aalsmeer. In de ochtend van 
10.00 tot 12.00 uur waren de 
kinderen van groep 3 tot en met 8 
aan de beurt en van 13.00 tot 14.00 
mochten de tieners in actie komen. 
Voor kinderen die graag creatief 
bezig zijn, lagen er tasjes, T-shirts of 
sokken klaar om met tie dye te 
bewerken. Sommige kinderen kozen 
voor alle kleuren van de regenboog, 
maar ook 1 kleur gaf een mooi resul-
taat. Ze konden daarna met pen, 
potlood en kaarten aan de slag. 
Onder begeleiding van tekendocent 
Carla Jooren konden kinderen 
zentangles maken. Het zijn mooie 

�guren in zwart en wit, waarbij je met 
het potlood schaduw kan maken. 
Door Team Sportservice werden er 
sportieve activiteiten aangeboden. 
Met een helm op en beschermers om, 
konden kinderen leren longboarden. 
Een skate stijl met een lang skate-
board, waarbij het lijkt alsof je op een 
surfboard staat. De kinderen pakten 
dat allemaal heel snel op. Bij de 
tieners werden er ook wat trucs 
gedaan, zoals slalommen en cruisen 
en je board aanraken. Ook waren er 
voor de basisschool kinderen allerlei 
ren- en tikspelletjes bedacht. En als ze 
dorst hadden, konden ze een glas 
water met een fruitsmaakje halen. In 
de middag stonden pijl- en bogen 
klaar voor archery tag, een combi-
natie van lasergamen en paintballen. 
Eerst werd er geoefend om op een 

Sport en cultuur carrousel voor 
kinderen en tieners een succes 

Aalsmeer - De TeamNL Handbal-
heren hebben de laatste EK-kwali�-
catiewedstrijd afgelopen zondag 2 
mei met 32-30 gewonnen van Polen. 
De ploeg van bondscoach Erlingur 
Richardsson behaalt hiermee de 
tweede plaats in de poule en is zeker 
van deelname aan het EK 2022. Bij 
rust was het verschil één doelpunt in 
het voordeel van de Oranjeheren: 
17-16. In maart stonden beide 
ploegen ook tegenover elkaar in de 
reeks voor EK kwali�catie. Destijds 
won Nederland dankzij een doelpunt 
van Kay Smits in de laatste seconde 
met 26-27. Beide teams wisten voor-
afgaand aan de wedstrijd al dat ze 
gekwali�ceerd waren voor het EK 
2022. Het ging in de wedstrijd om de 
tweede plaats in de poule. 

EK 2022
Enkele dagen eerder, op vrijdag 30 
april, wist Team NL Handbalheren de 

kwali�catiewedstrijd tegen Turkije te 
winnen met 24-32. Bij rust was het 
verschil drie doelpunten in het voor-
deel van de Oranjeheren: 12-15. Met 
deze winst werd al een grote stap 
richting kwali�catie gezet. Met ook 
de overwinning op Polen eindige 
Team NL op de tweede plaats in de 
poule en verzekerde hiermee o�-
cieel haar deelname aan het EK 
volgend jaar. Eindstand poule: 1. 
Slovenië (9), 2. Nederland (9), 3. Polen 
(6) en 4. Turkije (0). Het EK wordt van 
13 tot en met 30 januari 2022 geor-
ganiseerd in gastlanden Hongarije en 
Slowakije. 

Samir van Greenpark Aalsmeer
Eén van de spelers van Team NL is 
Samir Benghanem, handballer bij 
Greenpark Aalsmeer. In de wedstrijd 
tegen Turkije wist Samir liefst vijf keer 
te scoren, in het duel tegen Polen 
maakte hij zelfs zes doelpunten. 

Team NL Handbalheren naar EK!
Samir Benghanem in actie voor Team NL in de wedstrijd tegen Polen.

Aalsmeer - Vanaf maandag 12 april is 
het trampolinespringen bij SV Omnia 
begonnen met buiten springen op 
trampolines; de train(st)ers en sprin-
gers sprongen een gat in de lucht 
toen zij bericht kregen van het 
bestuur van Omnia dat het mogelijk 
bleek te zijn. Op zaterdag 10 april zijn 
er twee trampolines gebracht naar 
het terrein van AV Aalsmeer aan de 
Sportlaan. Dat 1 trampoline vanaf 
het dak van de Mikado moest 
komen, hield de vrijwilligers en trai-
ners van Omnia niet tegen. Kraanma-
chinist Marcel Mieremet kwam 
helpen en takelde de trampoline zo 
naar beneden. Hup in de vracht-
wagen en met een wat oudere tram-
poline uit de Proosdijhal kon er een 
volledige uitrusting geplaatst 
worden bij de atletiekvereniging, 

zodat eindelijk de trampolinesprin-
gers weer echt konden springen in 
plaats van de alternatieve conditie-
trainingen die buiten gehouden 
werden. 
Coronatijd maakt het de mens moei-
lijk, maar ook creatief, zo blijkt maar 
weer. Niet alleen de springers, maar 
ook de train(st)ers zijn dolblij met 
deze oplossing. Nu kan er in ieder 
geval weer ‘gewoon’ lesgegeven 
worden. De trampolinespringers 
bedanken Marcel Mieremet, de Atle-
tiekvereniging Aalsmeer voor het 
beschikbaar stellen van haar terrein 
voor de buitenlessen en de Omnia-
vrijwilligers Jacco, Melvin, Robin, 
Netty, René, Amber, Marlies, Jay en 
Erna. Kijk voor meer informatie over 
trampolinespringen en de buiten-
lessen op www.svomnia.nl

Trampolinespringers springen 
een gat in de lucht

doel te schieten met de pijl en boog. 
Daarna gingen de maskers op en 
mochten ze op elkaar mikken, wel op 
een goede afstand natuurlijk. En als 
laatste konden er teams gemaakt 
worden, er werden obstakels neer-
gezet waar achter geschuild kon 
worden. Er stond ook een schietschijf 
met vijf tag doelen, wanneer deze 
tags geraakt waren had je team 
gewonnen. Het is een actief spel en 
de jeugd vond het heel leuk om te 
doen. Het had wel langer mogen 
duren, zeiden ze allemaal. Buurtwerk 
was aanwezig om alles in goed 
banen te leiden en zij verzorgden 
een heerlijke lunch voor begeleiders 
en docenten. De ouders, die de 
kinderen weer kwamen halen, gaven 
diverse complimentjes over de orga-
nisatie en vele kinderen bedankten 
na a�oop de begeleiders en 
docenten voor deze leuke activiteit. 
Voor herhaling vatbaar dus en goed 
nieuws dan: Buurtwerk Aalsmeer, 
Team Sportservice Aalsmeer en 
Cultuurpunt Aalsmeer zijn voorne-
mens binnenkort weer een leuke 
activiteit te gaan organiseren. Kijk 
regelmatig op Instagram en Face-
book voor nieuwe data.

Aalsmeer - Eindelijk was het dan weer 
zover en kon het rolstoelwandelen en 
-�etsen weer starten. Het weer zat toen 
echter niet mee. Na maanden mocht er 
met eenzaam binnen zittende bewo-
ners van Rozenholm en ’t Kloosterhof 
weer gewandeld en ge�etst worden. 
Niet in groepjes, zoals dat altijd gedaan 
werd, maar één op één. Zorgcentrum 
Aelsmeer  is nog wat voorzichtig en 
men hoopt dat ook daar de bewoners 
binnenkort weer mee naar buiten 
kunnen. In Kudelstaart, waar ge�etst 
wordt met thuiswonenden, gaat het 

opstarten wat moeizaam. Reden is dat 
het Wijksteunpunt ‘Voor Elkaar’ nog 
gesloten is. De �etspassagiers konden 
zich daar bij de gastvrouwen altijd 
aanmelden en dat is nu helaas niet 
mogelijk. Een vrijwilliger van Stichting 
SAM heeft op diverse locaties in en 
rond het winkelcentrum posters opge-
hangen waarop men kan zien hoe en 
waar ze zich nu kunnen aanmelden. 
Helaas wordt  dat nog te weinig 
gedaan en worden de vrijwilligers die 
daar altijd �etsen nu ingezet bij Rozen-
holm en ’t Kloosterhof.

o toe ande en en fiet en 
voorzichtig weer gestart

“Lekker gekletst”
In de afgelopen maanden hebben 
zich, tot grote vreugde van Stichting  
SAM, een aantal nieuwe rolstoel�et-
sers aangemeld zodat er, als alles weer 
‘beetje normaler is’, met meer mensen 
ge�etst kan worden. 
Een van de nieuwe �etssters is 
Barbara, stewardess bij de KLM, die nu 
veel minder vliegt dan normaal en 
besloot om vrijwilligerswerk te gaan 
doen. Afgelopen week heeft zij �etsin-
structies gehad van Jaap Balk, de �ets-
instructeur in Kudelstaart,  en heeft zij 
haar eerste �etstochtje gemaakt door 
Kudelstaart, De Kwakel en zelfs hele-
maal naar Uithoorn. Ze heeft genoten 
van het contact met de �etspassagier, 
maar ook  van de mooie omgeving 
rondom Aalsmeer. “Het was erg 
gezellig. Lekker gekletst. Ik kijk uit 
naar de volgende keer”, waren haar 
woorden toen zij terug kwam. 

Vrijwilligers welkom
Stichting  Sam kan nog meer vrijwil-
ligers voor het rolstoelwandel- en 
rolstoel�etsproject gebruiken, want 
als alles weer ‘open en normaal’ is 
kunnen dan meer mensen naar buiten 
om te wandelen en te �etsen. Kijk 
voor meer informatie op 
www.stichtingsam.eu of mail naar 
info@stichtingsam.eu.
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Amstelland - Jonge mantelzorgers 
in Aalsmeer, Amstelveen, Haarlem-
mermeer en Uithoorn kunnen zich 
gratis aanmelden voor Sport & Meer: 
een sportieve dag om de jonge 
mantelzorger (15 tot en met 25 jaar) 
in het zonnetje te zetten. Deze dag 
wordt georganiseerd door Mantel-
zorg & Meer, Team Sportservice en 
Uithoorn voor Elkaar. Tijdens de 
sportdag op zaterdag 8 mei in 
Hoofddorp kan de mantelzorger 
even alle zorgen vergeten en tijd 
voor zichzelf nemen door lekker te 
sporten. Ook kan hij/zij tijdens Sport 
& Meer andere jonge mantelzorgers 
van 15 tot en met 25 jaar ontmoeten. 
“Er komt veel druk op de schouders 
van deze jonge mensen. Het kan 
zwaar zijn om met iemand te leven 
die langdurig ziek is, een verslaving 
heeft of een depressie. Sport en spel 
zorgt voor een actieve ontspanning, 
dat is goed voor het lichaam en het 
hoofd”, vertelt buurtsportcoach Yaël 
Goudsmit van Team Sportservice. 

Tijdens Sport & Meer kunnen de 
deelnemers meedoen aan archery 
tag en voetbal. Archery tag is een 
soort paintball met pijl en boog. 
Doordat de pijlen zijn uitgerust met 
speciale foam-tops kan het spel 
gespeeld worden zonder pijn en/of 
blauwe plekken. Je moet in bewe-
ging blijven. Niet alleen om jezelf te 
beschermen, maar ook om pijlen te 
bemachtigen zodat je weer ten 
aanval kunt gaan. De obstakels 
zorgen voor een uitdagend veld 
waarin deelnemers zich volledig 
kunnen uitleven. Daarnaast is een 
potje voetbal spelen een lekkere 
uitlaadklep. 

Meer informatie en aanmelden: 
Sport & Meer vindt op 8 mei plaats 
van 12.30 tot 14.00 uur bij AV Haar-
lemmermeer, Arnolduspark 5a in 
Hoofddorp. Geïnteresseerden 
kunnen zich gratis aanmelden door 
een e-mail te sturen naar info@
mantelzorgenmeer.nl. 

Sport & Meer zet met sportdag 
jonge mantelzorgers in zonnetje

Uithoorn - De Uithoornse Roei- en 
Kanovereniging Michiel de Ruyter is 
genomineerd als Club van het Jaar 
2021. De sportvereniging wil zo veel 
mogelijk stemmen binnenhalen om 
zo de eervolle titel ‘Club van het jaar 
2021’ te mogen dragen. Naast de titel 
ontvangt de winnende sportclub een 
masterclass naar keuze en wordt een 
professionele promotie�lm 
opgenomen.

Stemmen
De Uithoornse Roei- en Kanovereni-
ging Michiel de Ruyter hoopt ook op 
uw steun in de strijd om de titel 
binnen te halen. Stemmen kan nog 
tot 24 mei via de website: www.club-
vanhetjaar.nl. Bij het uitbrengen van 
uw stem kunt Uithoorn in het zoek-
veld invullen om de vereniging snel 
te vinden. De score van de vereni-
ging wordt bepaald door het aantal 
stemmen te delen door het leden-
aantal. De vakjury beslist uit de top 5 
welke sport- en cultuurclub zich ‘Club 
van het jaar 2021’ mag noemen.

Sociaal en saamhorigheid
De Uithoornse Roei- en Kanovereni-
ging Michiel de Ruyter is een sociale 
vereniging met veel samenhorigheid. 
Michiel de Ruyter is een actieve 
vereniging met veel vrijwilligers, die 
ervoor zorgen dat er regelmatig acti-
viteiten op de agenda staan. Er 
worden drie verschillende takken van 
sport beoefend, te weten roeien, 
kanoën en kanopolo. 
Michiel de Ruyter begon 2020 net als 

vele verenigingen met een nieuw-
jaarsborrel, de jeugd ergometerwed-
strijden en de eerste kanotoertocht 
tijdens het Amsterdam Light Festival. 
Van een heel actieve vereniging 
moest Michiel de Ruyter in maart 
ineens de lock down in. De actieve 
leden hebben toen getraind vanuit 
de achtertuin of gingen vanuit de 
achtertuin het water op. 

Initiatieven
Ook kwamen er originele initiatieven 
om betrokken te blijven: een verha-
lenwedstrijd, een appgroep voor 
iemand die hulp kon gebruiken en 
een fantastische foto van hoe de 
verlaten vereniging erbij stond. Vanaf 
juni mochten weer enkele activi-
teiten hervat worden en kon in 
aangepaste vorm een picknicktocht 
georganiseerd worden en het certi�-
caat van de Gezonde Kantine in 
ontvangst genomen worden. Daar-
naast werd er hard gewerkt aan het 
opknappen van het roeivlot en werd 
er een nieuwe lichte roeiboot aan de 
collectie van de vereniging toege-
voegd. De jeugd was ook actief en 
het clubje roeijeugd werd iets groter 
na de open dag met heerlijke 
pannenkoeken. Bij de kanopolo 
startte tegelijkertijd een jeugdteam 
met hun eerste trainingen. 
In oktober mochten de roeiers voor 
het eerst in tijden weer een tocht 
varen langs het Tolhuissluis en 
Leimuiden, terwijl de kanoërs gedu-
rende lange tijd in tweetallen op pad 
mochten.

Kano- en roeivereniging Michiel 
de Ruyter ‘club van het jaar’?

Amstelland - Ga samen met familie, 
vrienden en collega’s de uitdaging 
aan van 20 tot en met 30 juni tijdens 
Run for KiKa Summer Fun. Ren geza-
menlijk of alleen in totaal 25 kilo-
meter in tien dagen voor kinderen 
met kanker. Op dit moment geneest 
25% van de kinderen niet: tijd om in 
actie te komen in de strijd tegen 
kinderkanker. Run for KiKa Summer 
Fun is voor iedereen, jij bepaalt op 
welke manier en met wie je de 25 
kilometer rent. Loop bijvoorbeeld 
samen met je gezin in totaal 25 kilo-
meter of ren individueel op je eigen 
manier 25 kilometer. Stippel je eigen 
routes uit, plan wanneer en met wie 

je gaat lopen en ren met de zon op je 
toet de zomer tegemoet. 

Jij maakt het verschil
Sinds de oprichting van KiKa steeg 
het genezingspercentage van 
kinderen met kanker met ruim 5%. 
Concreet betekent dit dat er jaarlijks 
meer dan 25 kinderen extra genezen. 
Dat zijn 25 kinderen die weer een 
toekomst hebben, 25 gezinnen die 
samen blijven en 25 klaslokalen waar 
geen lege stoel staat. De harde reali-
teit is echter dat op dit moment 25% 
van de kinderen met de diagnose 
kinderkanker niet geneest. Daarom is 
er nog steeds veel geld nodig voor 

Samen fit de zomer in met  
Run for KiKa Summer Fun

Amstelland - Zaterdag 1 mei is het 
zwemseizoen voor zwemmen in 
oppervlaktewater van start gegaan. 
Zwemmen betekent plezier voor jong 
en oud en is vooral gezond. In Noord-
Holland zijn meer dan honderdvijftig 
o�cieel aangewezen zwemwaterlo-
caties waar veilig gezwommen kan 
worden. Door de sluiting van de 
zwembaden is het de afgelopen 
periode lastig geweest om de zwem-
vaardigheid op peil te houden. Zwem 
uitsluitend bij aangewezen zwemwa-
terlocaties (Surfeiland Aalsmeer en 
Loswal Kudelstaart). Op deze locaties 

worden waterkwaliteit en veiligheid 
gecontroleerd. Alle o�cieel aange-
wezen zwemwaterlocaties zijn opge-
nomen op zwemwater.nl. Bij de 
zwemwaterlocatie zelf zijn ze te 
herkennen aan een blauw informatie-
bord van de provincie. Zwemmen in 
oppervlaktewater kan gezondheidsri-
sico’s met zich meebrengen. Er is 
bijvoorbeeld kans op maag- en darm-
klachten, zwemmersjeuk, oorontste-
king en de Ziekte van Weil. Op o�-
ciële zwemwaterlocaties controleert 
de Omgevingsdienst Noord-Holland 
Noord tussen 1 mei en 1 oktober de 

Start zwemseizoen in open water

Start inschrijving Tour de Kwakel
De Kwakel - Terwijl zaterdag in Turijn 
de Giro d’Italia van start gaat, denkt 
men in De Kwakel al weer aan de 
Tour de France en de bijbehorende 
Tour de Kwakel. In De Kwakel wordt 
een opvolger gezocht voor Jim 
Voorn. Jim werd vorig jaar met 

gepaste trots en op gepaste afstand, 
gehuldigd voor zijn Touroverwin-
ning. De gepaste afstand moet in 
verband met de RIVM-maatregelen 
helaas ook dit jaar aangehouden 
worden. Dit betekent dat ’t Tour-
home alleen open is voor het inle-

Winnaar Jim Voorn met Joost Hogerwerf (2e) en Chris Verhoef (3e).

veren van de (gouden) lappen en het 
bekijken van de dagstanden. De 
doorgebrachte tijd in het Tourhome 
zal, in tegenstelling tot andere jaren, 
tot een minimum moeten worden 
beperkt, met in achtneming van de 
1,5 meter afstand tussen deelnemers. 
Daarnaast zullen er ook dit jaar geen 
truien en petten uitgegeven worden 
aan de leiders van de diverse klasse-
menten. Uiteraard blijven de prijzen 
en de eeuwige roem wel gehand-
haafd. De deelnemers van vorig jaar 
dienen zich voor 1 juni te melden. 
Degene die dit jaar niet mee willen 
doen, behouden het recht volgend 
jaar weer mee te doen. Wel houdt de 
Tourdirectie de mogelijkheid open 
om deelnemers van de reservelijst 
aan het deelnemersveld toe te 
voegen. 
Dus zowel bestaande als nieuwe 
deelnemers kunnen zich vanaf heden 
opgeven via Whatsapp, Facebook, 
Twitter, e-mail (tourdekwakel@gmail.
com) of telefonisch via 06-37322476. 
De Tourdirectie rekent ondanks de 
beperkingen op een sportieve 
maand Tourplezier van 26 juni tot 18 
juli.

onderzoek naar kinderkanker. Deel-
nemers aan Run for Kika Summer Fun 
helpen mee om die laatste 25% 
genezingskans te realiseren, zodat 
nog meer kinderen met kanker een 
toekomst hebben. Organisator Rick 
de Haan: “Met Run for KiKa Summer 
Fun bieden wij een uitdaging voor 
iedereen om samen in beweging te 
komen en het verschil te maken voor 
kinderen met kanker. De manier 
waarop en met wie je dat doet 
bepaal je helemaal zelf, maar houd je 
wel aan de actuele RIVM-richtlijnen.” 
 
Deelname is gratis!
Kom in actie en daag vrienden, 
familie en collega’s uit om samen de 
uitdaging aan te gaan tijdens Run for 
KiKa Summer Fun! Schrijf je nu gratis 
in via www.runforkika.nl en draag bij!

waterkwaliteit. Dat wordt gedaan in 
opdracht van de provincie 
Noord-Holland. 

Zwemvaardig
Zwemmen in oppervlaktewater is 
altijd op eigen risico. Zorg ervoor dat 
je zwemvaardig bent en hou kleine 
kinderen goed in de gaten. Actuele 
informatie over de waterkwaliteit en 
veiligheid staat tijdens het seizoen op 
zwemwater.nl. Er zijn ook apps down 
te loaden via de App Store of de 
Playstore. Negatieve zwemadviezen 
en zwemverboden worden boven-
dien gemeld via Twitter: @
ZwemwaterNH.

Amstelland – De Nederlandse Bijen-
houdersvereniging (NBV) heeft de 
winnaars van de NBV Biodiversiteits-
prijs bekendgemaakt. Uit bijna 40 
inzendingen zijn zeven projectvoor-
stellen geselecteerd, die samen 
50.000 euro krijgen voor het verbe-
teren van de leefomgeving van bijen 
en andere bestuivers. De projectvoor-
stellen zijn beoordeeld op impact op 
de leefomgeving van bestuivers, 
samenwerking, maatschappelijke 

relevantie, educatie, innovatie en 
inspiratie, continuïteit en duurzaam-
heid, opschaling, planning en 
budget. De NBV Biodiversiteitsprijs is 
gelanceerd op World Bee Day op 20 
mei 2020, als alternatief voor de 
geplande activiteiten voor die dag en 
de jaarlijkse Landelijke Open Imkerij-
dagen, die niet door konden gaan 
vanwege corona. De prijs stond open 
voor leden en afdelingen van de NBV, 
die massaal hebben gereageerd met 

NBV Biodiversiteitsprijs voor 
‘bestuivers langs de A9’

voorstellen om de leefomgeving van 
honingbijen en andere bestuivers te 
verbeteren. Eén van de winnende 
projecten is ‘Bestuivers langs de A9’ 
bij Amstelveen. In samenwerking met 
Rijkswaterstaat gaan imkers uit 
Amstelveen en omgeving aan de slag 
met het herstellen en vergroten van 
de kwaliteit in de groene ruimte rond 
de Rijksweg A9. De taluds en de 
omgeving van de weg gaan vriende-
lijker gemaakt worden voor bestui-
vers. Het belang van bestuivers gaat 
duidelijk gemaakt worden door 
educatieve acties voor scholen en 
inwoners.








