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Op de agenda staan behalve diverse 
onderwerpen die vorige week in de 
commissievergaderingen aan bod 
gekomen zijn, ook de bekrachtiging 
van twee noodverordeningen, name-
lijk voor afgelopen Koningsdag en 
Oud en Nieuw.

Afvalbeleid
Vorige week werden in de commissie 
Ruimte en Economie door alle fracties 
zorgen geuit over het voorstel van het 
college om een containermanage-
mentsysteem (CMS) in te voeren als 
onderdeel van het nieuwe afvalbeleid. 
Er is lang gesproken over de manier 
van papier inzamelen in Kudelstaart, 
waar voorgesteld wordt diverse 
papierbakken te plaatsen. Ook kwam 
er een oproep van vele bewoners om 
afvalbakken van 80 liter te behouden 
als keuze voor mensen die geen bak 
van 140 liter nodig hebben. Diverse 
raadsleden hebben aangegeven met 
aanvullingen of wijzigingen te komen 
om het voorstel van het college op 
een aantal punten aan te passen, 
maar over het algemeen is er wel 
steun voor de plannen.

Strategische werklocaties
Verder staan de strategische werklo-

caties Aalsmeer op de agenda van de 
komende gemeenteraadsvergade-
ring. In de commissie is onder andere 
gevraagd of op genoemde werkloca-
ties niet ook wonen tot de mogelijk-
heid behoort. Dat blijkt echter veelal 
niet mogelijk. De commissie kan zich 
in grote lijnen vinden in de visie van 
de wethouder.

Wonen achter de Linten
Over wonen achter de Linten is ook 
uitgebreid gesproken. De wethouder 
kan verder met het uitwerken van 
voorstellen waarover op een later 
moment besluitvorming in de raad 
plaatsvindt. Tevens worden nog 
diverse vragen schriftelijk beant-
woord en heeft het college de steun 
van de commissie gekregen om een 
aantal zaken vast te leggen, waar-
voor de bevoegdheid bij het college 
ligt.

Bilderdammerweg en Centrum
In de commissie Maatschappij en 
Bestuur zijn bij de bespreking van 
het voorstel kredietaanvraag voor 
een vrijliggend fietspad Bildam-
merweg–Robend zorgen geuit over 
de relatie met de veiligheid en 
bereikbaarheid van de nieuwe wijk 

Westeinderhage. Hiervoor zal een 
voorstel vanuit de gemeenteraad 
worden ingediend. Een bewoner van 
de Bildammerweg uitte zijn zorgen 
over het kleiner worden van voor-
tuinen. Voor het voorstel aanvraag 
voorbereidingskrediet herinrichting 
Raadhuisplein, Van Cleeffkade en 
Stationsweg (Centrumvisie) was 
brede steun.

Noodverordeningen
Extra onderwerp op de agenda van 
de raad zijn de noodverordeningen 
die de burgemeester heeft afgevaar-
digd voor Oud en Nieuw en 
Koningsdag. Deze zogenaamde 
bekrachtigingen zijn een formele 
bevoegdheid van de gemeenteraad 
en gebeurt altijd achteraf. Dit onder-
werp is niet besproken in een 
commissievergadering.

Volgen en invloed uitoefenen
In verband met het coronavirus is 
publiek helaas nog niet toegestaan 
bij deze vergadering. De volledige 
agenda inclusief alle bijbehorende 
stukken zijn te vinden op de website 
van de gemeente. Via www.aalsmeer.
nl is ook de vergadering rechtstreeks 
volgen vanaf 20.00 uur of achteraf 
terug te kijken. De gemeenteraad 
nog overwegingen meegeven over 
onderwerpen die op de raadsagenda 
staan? Mail dan een bijdrage naar 
griffie@aalsmeer.nl.

Vergadering gemeenteraad voor 
het eerst weer in de burgerzaal

De coronaregels zijn sinds gisteren, woensdag 19 mei, versoepeld. Er mag weer meer, dus ook vergaderen met elkaar in een grote 

ruimte. Op donderdag 27 mei vindt de raadsvergadering voor het eerst weer plaats in de burgerzaal. Wat zullen burgemeester, 

wethouders en raadsleden blij zijn niet meer via de computer te hoeven discussiëren met elkaar. De ontvangst zal feestelijk zijn. In 

ieder geval buiten, de bloembakken rond het gemeentehuis op het Raadhuisplein zijn weer gevuld met geraniums. 

Aalsmeer - Voor het eerst sinds december vergadert de gemeenteraad van 
Aalsmeer op donderdag 27 mei weer in het Raadhuis. Vanwege de corona-
maatregelen kan dit nog niet in de raadzaal, maar zal de vergadering in 
de burgerzaal plaatsvinden. Publiek kan helaas nog niet aanwezig zijn.

Bedrijfsbeveiliging 
blust brandje!
Aalsmeer - In de krant vorige week 
(12 mei) stond een bericht over een 
brandje op het dak van een 
bedrijfspand op het terrein van Royal 
FloraHolland. In het bericht wordt 
gemeld dat het vuurtje geblust zou 
zijn door de brandweer van Aalsmeer. 
Dit is echter niet waar. De beginnende 
brand werd geblust door medewer-
kers van de bedrijfsbeveiliging van 
Royal FloraHolland. De brandweer van 
Aalsmeer verrichtte de na-controle. 
De medewerkers van de bedrijfsbevei-
liging stellen een rectificatie op prijs 
en terecht: Ere wie ere toekomt! 

Vreemde geur
Kudelstaart - In de St. Janstraat is de 
brandweer maandag 17 mei in de 
avond uitgerukt na een melding van 
een ‘vreemde lucht’ in en rond een 
woning. De bewoners konden de 
geur niet plaatsen en besloten de 
brandweer te bellen. De bewoners 
hebben voor de zekerheid buiten op 
de brandweer gewacht. Na onder-
zoek door de brandweer bleek dat bij 
de buren spek aangebrand was. De 
buurman zelf kon niet meer ruiken 
en had de ‘vreemde lucht’ niet 
doorgehad. 
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KERKDIENSTEN
PINKSTEREN, ZONDAG 23 MEI

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Zondag 16u. Dienst met Maurice 

Lubbers in Oosterkerk, Oostein-
derweg 269. 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. 
Markus en 16.30u. met stud. E.S. 
v/d Heide.

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeer-

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

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. 

Dienst met ds. Paul F. Thimm via 
dgaalsmeer.nl. Collecte: Doops-
gezinde Zending.

. Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

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

Zondag 10u. Dienst met ds. Teus 
Prins. Tevens ZWO dienst via 
http://pgAalsmeer.nl/
kerkdienstgemist/.

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag 

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: Jan 
Terlouw. Aanmelden via www.
hervormdaalsmeer.nl. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

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

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 

Zaterdag 17u. Woordcommunie-
viering met B. Dullens in Kloos-
terhof. Karmelkerk: Zondag  

 
9.30u. Eucharistieviering m.m.v. 
Cantores. Reserveren via 

 www.rkkerkaalsmeer.nl. Zondag 
en maandag 14u. Poolse dienst. 
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. K.W. 
de Jong uit Woerden via www.
kerkdienstgemist.nl.

Samen Op Weg Kudelstaart
- Zondag 10u. Dienst met  

ds. mw. J. Walburg uit Alphen 
a/d Rijn. Te volgen via  
https://sow-kudelstaart.nl. 

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

Zondag 11u. Eucharistieviering 
met zang van cantors. Maximaal 
30 kerkplaatsen. Vooraf reser-
veren via sjangeboortesecreta-
riaat@live.nl of bel 0297-324735. 
Te volgen via livestream. 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 - Op donderdag 27 mei 
organiseert Aalsmeervoorelkaar een 
gratis inspiratiesessie over de veran-
derende vrijwilliger van 13.30 tot 
15.00 uur. Het Trendrapport van 
NLvoorelkaar en Prof. Dr. Lucas Meijs 
laat zien dat de vrijwilliger zelf zijn 
klussen wil kiezen en meer op zoek is 
naar een �exibel aanbod. Hoe wordt 
daarmee omgegaan en hoe is deze 
veranderende vrijwilliger te 
verleiden? Tijdens deze bijeenkomst 
worden met elkaar ervaringen uitge-

wisseld over: Hoe ga je om met het 
feit dat vrijwilligers �exibel willen 
worden ingezet en kan dat wel? Hoe 
kom je tegemoet aan vrijwilligers die 
zelf hun vrijwilligerswerk willen 
kiezen? Zijn hiervoor (aangepaste 
en/of nieuwe activiteiten) bij nodig? 
Hoe kunnen meerdere vrijwilligers 
op een klus ingepland worden? En 
wat verder ter tafel komt. Aanmelden 
voor deze inspiratiesessie kan via: 
https://www.aalsmeervoorelkaar.nl/
cursusaanbod/3064

Amstelland - De versoepelingen 
zetten door en het Taalhuis kan daar-
door de populaire Taalwandelingen 
in Amstelveen weer in ere herstellen. 
De Taalwandelingen zijn bedoeld 
voor mensen die het A1 taalniveau 
beheersen en een grotere woorden-
schat willen opbouwen. Ook zijn 
deelnemers lekker in beweging en 
leren zij nieuwe mensen kennen. De 
Taalwandelingen zijn gratis. Er wordt 
een route gelopen van ongeveer 1,5 
uur. Per wandeling kunnen er acht 
mensen meelopen. Elke wandeling 
gaat over een ander thema, op die 
manier ontdek je nieuwe woorden. 

Neem een pen en een opschrijf-
boekje mee om de woorden die je 
leert op te schrijven, dan kan je ze 
later nog eens teruglezen. Er wordt 
elke keer om 13.00 uur gestart. Het 
vertrekpunt is om de week op een 
andere locatie, of Bibliotheek Amstel-
land op het Stadsplein of de MOC 
Buurtkamer Keizer Karel aan de 
Lindenlaan 75. De wandelingen zijn 
op 3 en 17 juni, 1 en 15 juli en 5 en 19 
augustus. De Taalwandelingen 
worden georganiseerd door het Taal-
huis, Bibliotheek Amstelland en de 
Buurtkamer KKP. Kijk voor meer infor-
matie op de website van de bieb.

Taalwandelingen beginnen weer

Inspiratiesessie over veranderende 
vrijwilliger bij Aalsmeervoorelkaar

Aalsmeerderbrug - In het Pinkster-
weekend organiseert Youth Opwek-
king samen met verschillende kerken 
en christelijke organisaties in Neder-
land en België Watch Parties voor 
jongeren tussen de 15 en 24 jaar. Een 
van de locaties waar jongeren welkom 
zijn is de Levend Evangelie Gemeente. 
Ieder jaar organiseert stichting 
Opwekking tijdens het Pinkster-
weekend een landelijke conferentie 
waar duizenden mensen uit verschil-
lende kerken elkaar ontmoeten. 
Speciaal voor jongeren organiseert 
Youth Opwekking tijdens dit weekend 
eigentijdse jongerendiensten. Dit jaar 
is de conferentie digitaal, maar toch 

ook weer niet. Voor jongeren worden 
er op verschillende locaties in het land 
Watch Parties georganiseerd. Ook de 
Levend Evangelie Gemeente zet haar 
deuren open tijdens het Pinkster-
weekend. Jongeren kunnen hier met 
elkaar de diensten van Youth Opwek-
king in een kleine groep meemaken. 
Er wordt hierbij rekening gehouden 
met de coronamaatregelen. De Watch 
Parties zijn op zaterdag 22, zondag 23 
en maandag 24 mei vanaf 19.45 uur. 
Jongeren, die aanwezig willen zijn, 
kunnen zich aanmelden via www.
youth.opwekking.nl. Locatie is: Levend 
Evangelie Gemeente, Kruisweg 55 in 
Aalsmeerderbrug.

Watch Parties voor jongeren bij 
Levend Evangelie Gemeente

Vermist: Minous
Rijsenhout - Sinds 3 mei is kat Minous 
niet thuis gekomen. Minous woont 
vlak bij vuilverwerkingsbedrijf Meer-
landen. Het zou zo maar kunnen dat 
iemand haar daar heeft zien lopen en 
haar mee naar huis heeft genomen. 
Minous is een Cyperse poes, Europese 
korthaar en 11 jaar oud. Ze wordt 
vermist in de omgeving Aarber-
gerweg, Aalsmeerderweg, Aalsmeer-
derdijk en Heermanszwet te Rijsen-
hout. Minous wordt zeer gemist. Wie 
meer informatie heeft, wordt 
gevraagd te bellen naar 06-30778199. 

Aalsmeer - Stichting Kinderboerderij 
Aalsmeer wil Boerenvreugd graag 
vergroenen. Het bestuur heeft daarom 
besloten om zonnepanelen op het dak 
van de boerentas te laten plaatsen. Het 
dak is groot genoeg voor veertig 
zonnepanelen. Deze hoeveelheid is 
voldoende om de gehele stroombe-
hoefte van de boerderij af te dekken.

Energie Aalsmeer
Het bestuur van kinderboerderij 
Boerenvreugd vindt het belangrijk om 
een project als dit lokaal aan te 
besteden. Meerdere o�ertes zijn 
aangevraagd waarbij Energie Aalsmeer 
uit de bus kwam als leverancier die 
kinderboerderij Boerenvreugd 
ontzorgt en het bestuur bovendien 
goed inzicht heeft gegeven in wat 
ervoor nodig is om verantwoord 
zonnepanelen te installeren. Het stich-
tingsbestuur heeft er dan ook alle 
vertrouwen in deze Aalsmeerse 
samenwerking.

Sponsors gezocht
Om een en ander mede te bekostigen 
is de kinderboerderij op zoek naar 
sponsors. Boerenvreugd zou het 
fantastisch vinden wanneer de vele 
bezoekers en ook zeker andere bewo-

ners en bedrijven uit Aalsmeer en 
omstreken (delen van) de panelen 
willen sponsoren. Een paneel is opge-
deeld in 30 deelpanelen. De kosten 
voor een deelpaneel zijn 15 euro. 
Meedoen kan als persoon, bedrijf, 
straat, buurt en/of vriendengroep. 
Boerenvreugd hoopt op deze manier 
een deel of misschien wel het gehele 
project ge�nancierd te krijgen. Wilt u 
als particulier of bedrijf meedoen aan 
dit mooie project, dan kunt u per mail 
via zonnepanelen@boerenvreugd.nl 
aangeven hoeveel delen u wilt spon-
soren. Geef ook aan of u uw naam 
danwel bedrijfsnaam op het sponsor-
bord wilt hebben. Op het bord komen 
alle sponsors te staan die het plaatsen 
van de zonnepanelen mede mogelijk 
hebben gemaakt.

Officiële ingebruikname
Bij de o�ciële inwerkingstelling van 
het zonnedak zal er een feestelijk tintje 
worden gegeven aan de ingebruik-
name van de zonnepanelen en de 
onthulling van het sponsorbord. Een 
datum voor dit o�ciële moment is 
nog niet bekend, maar als deze er is 
krijgen de sponsors uiteraard een 
uitnodiging om hierbij aanwezig te 
zijn.

Help Boerenvreugd vergroenen: 
Sponsor (deel) zonnepaneel
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ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING SAMOAWEG 1 
AALSMEER Z20057293

In het bouwplan is een nieuw bedrijfsgebouw met aangren-
zend parkeerterrein voorzien in de noordwesthoek van deel-
gebied 2 van Green Park Aalsmeer. De locatie bestaat nu nog 
uit een braakliggend terrein. Ten behoeve van de bereikbaar-
heid van het bedrijf en andere toekomstige bedrijven in deel-
gebied 2 zal er een nieuwe weg door deelgebied 2 worden 
aangelegd (de Samoaweg). Het bouwplan past niet in de 
geldende beheersverordening ‘Green Park Aalsmeer 2017’. De 
beheersverordening maakt ter plaatse geen gebouw mogelijk. 
Om een bedrijfsgebouw op deze locatie alsnog mogelijk te 
maken is een planologische procedure nodig. Het bedrijfsge-
bouw kan worden toegestaan via een uitgebreide afwijkings-
procedure op grond van artikel 2.12 lid 1 onder a, onder 3° van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Ter inzage
Met ingang van 21 mei 2021 ligt de ontwerpomgevingsvergun-
ning gedurende 6 weken met de daarbij behorende stukken, op 
de volgende wijzen ter inzage:
-  digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl on-

der planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.OIAVDB15xC-OW01
-  via de gemeentelijke website, link: http://0358.ropubliceer.nl 
-  de balie van de receptie in het gemeentehuis van Aalsmeer, 

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

-  de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Am-
stelveen, Laan Nieuwer Amstel 1, In verband met maatrege-
len in het kader van corona (Covid-19) dient hiervoor eerst 
een afspraak te worden gemaakt via tel. 020-5404911.

Zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn kan eenieder een ziens-
wijze betreffende de ontwerpbeschikking inzake de omge-
vings-vergunning (bij voorkeur) schriftelijk bij het college van 
burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) 
kenbaar maken of digitaal via fu-so@amstelveen.nl onder ver-
melding van “zienswijze ontwerp omgevingsvergunning Sa-
moaweg 1, Z20-057293”. Zienswijzen kunnen naar keuze ook 
mondeling naar voren worden gebracht. Voor het indienen van 
een mondelinge zienswijze dient u via het centrale nr. 0297-
387575 een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen 
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
-  Bisschop Koenraadstraat 10, 1433 HS, (Z21-037455), het 

plaatsen van een container voor de woning t.b.v. afvoer 
van tuinafval 

-  Kudelstaartseweg achter nr. 150 (kad.perc. D 6088), (Z21-
037441), het plaatsen van een zeecontainer op de kavel 
achter de te bouwen woning t.b.v. opslag van o.a. tuin- en 
sportartikelen gedurende de bouw (1,5 tot 2 jaar) 

-  Linnaeuslaan 72, 1431 JW, (Z21-037430), het maken van 
een tweede verdieping op de schuur d.m.v. het bouwen 
van een schuin dak 

-  Kerkweg 57, 1432 EH, (Z21-037412), het maken van een 
grotere overkapping voor de garage 

-  Oosteinderweg 89, 1432 AE, (Z21-036713), het maken van 
een onderheide betonvloer t.b.v. het verruimen van de 
parkeergelegenheid 

-  Berkenlaan 7, 1431 JD, (Z21-036637), het bouwen van een 
kap op de bestaande entree 

-  Oosteinderweg 58, 1432 AM, (Z21-036195), het bouwen 
van twee recreatiewoningen 

-  Kudelstaartseweg 160, 1433 GN, (Z21-036401), het plaat-
sen van een golfbreker 

-  Beethovenlaan 114, 1431 WZ, (Z21-036398), het verlengen 
van het tijdelijk plaatsen van een luchthal ten behoeve van 
het overdekken van drie tennisbanen 

-  Apollostraat 30, 1431 WS, (Z21-035559), het aanleggen van 
een tuinpad door de berm t.b.v. toerit naar de woning met 
scooter en fietsen 

-  Kudelstaartseweg 158, 1433 GN, (Z21-035554), het uitbrei-
den en splitsen van de woning in een dubbel woonhuis  

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:
-  Rietwijkeroordweg achter nr. 64 (kad. perc. A. 3679), (Z21-

011308), het bouwen van een opslagruimte. Verzonden: 10 
mei 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:
- Kudelstaartseweg 145, 1433 GC, (Z21-020979), het kappen 

van een zieke boom (Fagus sylvatica). Verzonden: 11 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 

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
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil 
gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier 
gerecycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening 
gehouden met de coronamaatregelen en bij grote drukte 
wordt de toegang gereguleerd. 
U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout
maandag t/m vrijdag:  08.00-16.30 uur
zaterdag:   09.00-16.00 uur
Meer informatie: www.meerlanden.nl

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.

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.

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:
-  Oosteinderweg 540 (kad.perc. B 10209), 1432 BS, (Z21-

008447), het plaatsen van een toegangsbrug en het aanleg-
gen van een inrit. Verzonden: 12 mei 2021

-  Westeinderplassen, kad. perc. H 458, (Z21-019091), het plaat-
sen van een blokhut op een recreatie-eiland. Verzonden: 12 
mei 2021

-  Westeinderplassen kad. perc. H 457, (Z21-024926), het plaat-
sen van een blokhut op een recreatie-eiland. Verzonden: 12 
mei 2021

-  Hornweg 132, 1432 GP, (Z21-014294), het legaliseren van een 
reeds geplaatste extra dakkapel. Verzonden: 12 mei 2021

-  Vrouwentroostpad 5, 1433 GW, (Z21-028224), het aanleggen 
van een nieuwe brug. Verzonden: 12 mei 2021

-  Wissel 30, 1431 LP, (Z21-031667), het plaatsen van een dak-
kapel op het voorgevel-dakvlak. Verzonden: 11 mei 2021

VERKEERSBESLUITEN

Verkeersbesluiten worden bekendgemaakt in de Staatscou-
rant. U kunt deze verkeersbesluiten raadplegen op www.over-
heid.nl via de link “Berichten over uw buurt”. Informatie over de 
mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift en de 
termijn waarbinnen dat mogelijk is vindt u in het verkeersbe-
sluit. Hieronder vindt u een attendering van verkeersbesluiten 
die recent in de Staatscourant zijn gepubliceerd.
- Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Bilderdam-

merweg, noordoostelijk deel
- Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Spilstraat, 

noordelijk deel

EVENEMENTEN

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

COLLECTES

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

TER INZAGE

t/m 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 17-06-21 Ontwerp paraplubestemmingsplan Kamer-
verhuurbedrijf Aalsmeer (Z21-020283)

t/m 02-06-21 Ontwerp-omgevingsvergunning Samoaweg 
1 Aalsmeer (Z20-057293), met de daarbij be-
horende stukken

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

MAANDAG 24 MEI

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

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

VERGADERING DONDERDAG 27 MEI 2021

Uitnodiging voor het bijwonen van de raadsvergadering op 
donderdag 27 mei 2021, in de burgerzaal van het raadhuis van 
Aalsmeer. Aanvang: 20.00 uur. Het raadhuis is gesloten voor 
publiek om de verspreiding van het coronavirus te beperken.  
U kunt de uitzending volgen via de livestream op de website 
van de gemeente en / of via tv uitzending van radio aalsmeer.

De voorzitter van de raad, mr. G.E. Oude Kotte

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt

20.00 R-1. 1. Opening door de voorzitter, 
   de heer G.E. Oude Kotte
  2. Vaststelling van de agenda 
  3. Vaststelling van het verslag van de 
   raadsvergadering van 8 april 2021
  4. Vaststelling van de lijst 
   ingekomen stukken
  5. Bekrachtigen geheimhouding
  6. Mededelingen van het college

  BEHANDELSTUK

20.10 R-2 Van Afval naar grondstoffenbeleid
20.45 R-3 Strategie Werklocaties Aalsmeer 
21.15 R-4 Aanvraag krediet Fietspad 
  Bilderdammerweg-Robend
21.45 R-5 Voorbereidingskrediet Herinrichting 
  Raadhuisplein, van Cleeffkade en 
  Stationsweg ten behoeve van de 
  Centrumvisie.
22.00 R-6 Bekrachtiging noodverordeningen 
  Oud & Nieuw en Koningsdag
22.15 R-7 Vragenkwartier

   SLUITING 
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STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

Elektrische gitaren 

vanaf €165,-
Gitaarbanden

vanaf €9,95

VANAF 19 MEI:
* Historische Tuin weer open van 

dinsdag tot en met zondag 10 
tot 16.30u. Tweede Pinksterdag 
extra 13 tot 16.30u. Ingang 
Praamplein.

21 EN 22 MEI:
*  Museumwinkel Flower Art 

Museum vrijdag- en zaterdag-
middag open. Reserveren: www.
�owerartmuseum.nl/reserveer. 
Kudelstaartseweg 1.

ZATERDAG 22 MEI:
*  Klaverjassen bij buurtvereniging 

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

*  Finale Popprijs van Amstelland 

 vanaf 20u. Te volgen via  
www.p60.nl/popprijs.

23 EN 24 MEI:
*  Tweede editie Happen & 

Stappen in Aalsmeer bij 10 hore-
cazaken. Zondag en maandag 
12 tot 18u. Kaarten vooraf 
aanscha�en bij deelnemers.

DONDERDAG 27 MEI:
* Familiecollege van 16 tot 17u. 

via Zoom door Marc ter Horst 
over klimaatverandering. 
Aanmelden: www.debiblio-

 theekamstelland.nl
* Raadsvergadering in burgerzaal, 

gemeentehuis vanaf 20u. Niet 
openbaar voor publiek.

AGENDA

Door Janna van Zon

Kudelstaart - De wachtkamer van 
huisarts dokter Coster, gevestigd in 
Kudelstaart, heeft een metamorfose 
ondergaan. Sinds kort hangt hier 
kunst, gemaakt door Irene Kramer. 
Op verzoek van de dokter hangen 
daar nu haar schilderijen. “Ik moest er 
eerst wel even over nadenken, maar 
nadat ik op Radio Aalsmeer in het 
programma That’s Life - gepresen-
teerd door Jenny Piet - hoorde over 
kunst op de werkvloer, dacht ik: Ach 
waarom ook niet?” De arts zorgde 
voor ophang-materiaal en een week 
later kon Irene gaan inrichten. Zij 
koos voor een grote diversiteit, want 
Irene maakt niet alleen portretten 
maar schildert ook dieren, stillevens, 
gebouwen en natuur. Meestal werkt 
zij met olieverf. Zij koos voor regioge-
bonden voorstellingen, zoals de 
watertoren, een koe uit Bilderdam, 
de havens achter restaurant Oevers 
en voor bloem- en strandtafelen. 
“Dokter Coster is enthousiast. Hij 
vindt het een kleurrijk en vrolijk 
geheel geworden”, vertelt Irene.
De huisarts wil met deze expositie 
kijken of het hem bevalt en hoelang 

de kunst er kan blijven hangen. “Ik 
heb hem voorgesteld dat er na mij 
mogelijke andere kunstenaars 
kunnen exposeren. Ik denk dan aan 
Jasmijn Buck of Sander Bosman, die 
net als ik uit Kudelstaart komen, 
maar natuurlijk beslist de huisarts 
hier zelf over.”

Meer belangstelling 
Ook de patiënten vinden het �jn dat 
er tijdens het wachten iets te zien 
valt. “Vorige week was er iemand die 
kwam voor een corona vaccinatie. Hij 
vond het schilderij Kudelstaart zo 
leuk dat hij het meteen wilde kopen. 
Het is toch mooi dat wanneer er 
kunst in de openbare ruimte of werk-
vloer hangt je zo ook mensen weet te 
bereiken. Deze mogelijkheid boort 
voor mij nieuwe klanten aan.” Ook op 
social media heeft Irene meer volgers 
gekregen sinds de expositie. In het 
kantoor van haar vriend hangt al 
jaren werk van Irene en ook hier 
kwam recent een bezoeker binnen 
die een werk van haar wilde kopen.

Welkome afleiding
Dokter Coster is overigens niet de 
enige huisarts waar kunst valt te zien, 

ook andere Aalsmeerse huisartsen 
hebben regelmatig wisselend werk 
van Aalsmeerse kunstenaars hangen. 
Ook hun reactie is positief. “Kunst 
zorgt voor een welkome a�eiding, 
zowel in de wachtkamer als in de 
spreekkamer”, vertelt één van hen. 
Het werk van Irene Kramer kan van 
maandag tot en met vrijdag van 
12.00 tot 14.00 uur onder de voorge-
schreven geldende coronaregels 
bekeken worden in de huisartsen-
praktijk aan de Kudelstaartseweg 
224a. Kijk voor meer informatie en 
meer schilderijen op de website: 
www. irenekramer.nl 

Kunst op de werkvloer: Schilderijen 
Irene Kramer in huisartsenpraktijk

Aalsmeer - Kunstenaars kunnen zich 
tot 15 juli inschrijven voor deelname 
aan de Kunstroute Aalsmeer 2021, 
die plaats gaat vinden op zaterdag 
18 en zondag 19 september. KCA 
heeft van de gemeente groen licht 
gekregen om de voorbereidingen 
voor de Kunstroute Aalsmeer 2021,  
hét kunstfestival van het jaar met 
duizenden bezoekers, te starten. Het 
wordt ongetwijfeld weer een inspire-
rend weekend voor kunstliefhebbers 
en iedereen die zin heeft in een 
dagje uit met familie en vrienden. 
Gezellig én veilig. Nadere informatie 

en het inschrij�ormulier zijn te 
vinden op https://skca.nl. 
Omdat KCA ook in september nog 
rekening moet houden met beper-
kende maatregelen is vooralsnog 
alleen gekozen voor de grotere loca-
ties. Mocht er te zijner tijd meer 
mogelijk zijn, dan kunnen altijd nog 
kleinere locaties worden toevoegen. 
Wie nog niet door KCA benaderd is 
maar wel graag zo mogelijk mee zou 
willen doen als locatie tijdens de 
Kunstroute Aalsmeer 2021, kan zich 
melden op kunstroute@kunstencul-
tuuraalsmeer.nl. 

Inschrijving voor Kunstroute 
Aalsmeer 2021 geopend!

Aalsmeer – Museum de Historische 
Tuin is sinds gisteren, woensdag 19 
mei, weer open voor publiek. De 
binnenruimtes blijven voorlopig nog 
gesloten, maar de prachtige tuin is 
volop te bewonderen. Door de meest 
recente versoepelingen in het coro-
nabeleid kunnen musea hun buiten-
ruimtes weer openstellen voor 

bezoekers. Uiteraard gebeurt dit met 
de bekende voorzorgsmaatregelen 
van 1,5 meter afstand houden en 
thuisblijven bij klachten. Voor de 
Historische Tuin in Aalsmeer komt de 
heropening op een goed moment. 
Steeds meer gewassen staan in bloei 
en een wandeling over het 450 meter 
lange perceel is dan ook een ontdek-

Historische Tuin is weer open!

Aalsmeer - Kunnen liefhebbers zich 
er dan eindelijk op verheugen dat in 
juni het doek weer open mag voor al 
die activiteiten die zo vanzelfspre-
kend waren, zoals live-optredens en 
museumbezoek? Zaalevenementen 
zouden in het huidige stappenplan 
van de overheid mogelijk zijn vanaf 
juni en uiteraard met  beperkingen, 
zoals maximaal 30 toeschouwers. De 
Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer 
(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. Raadpleeg 
voor meer informatie regelmatig 
facebook of de website van Stichting 
Kunst en Cultuur Aalsmeer. 

KCA: Weer voorstellingen en 
concerten vanaf juni?!

kingstocht van kleuren en geuren.
De entree van het tuinbouwmuseum 
bevindt zich zoals gebruikelijk aan 
het Praamplein. Bezoekers komen via 
de ophaalbrug en een looproute 
door de corridor in de tuin. Hier biedt 
dit ‘levende museum’ een overzicht 
van de Aalsmeerse tuinbouw van 
ongeveer 1700 tot 1960. In histori-
sche volgorde zien bezoekers de 
teelten van onder andere fruit, vorm-
culturen, sierheesters en rozen. 
Vervelen doet het nooit, elk seizoen 
biedt een andere aanblik en er is 
altijd iets nieuws te ontdekken. Dit 
jaar zijn er ook enkele kunstwerken 
te bewonderen van 
ikebanakunstenaars.

Extra open met Pinksteren
In lijn met de landelijke maatregelen 
blijven de binnenruimtes van het 
museum voorlopig gesloten. De 
tentoonstellingskas, veilingzaal en 
museumboerderij zijn daardoor nog 
niet te bezoeken. Dat neemt niet 
weg dat een bezoek zeer de moeite 
waard is. De Historische Tuin is vanaf 
heden wekelijks open van dinsdag 
tot en met zondag van 10.00 tot 
16.30 uur. Entree is 6 euro. Museum-
kaarthouders, donateurs en kinderen 
tot en met 12 jaar hebben gratis 
toegang. Op Tweede Pinksterdag, 
maandag 24 mei, is de tuin extra 
geopend van 13.00 tot 16.30 uur. De 
volgens de richtlijnen noodzakelijke 
bezoekersregistratie vindt plaats aan 
de kassa. Meer info: 
www.historischetuinaalsmeer.nl.
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Hornmeer-vijver, waar Janny, Elly en Joke hopen dat er meer bankjes komen.

Door Janna van Zon

Aalsmeer - Zeker bij het ouder 
worden ontkom je er niet aan om je 
grenzen te verleggen. Dat wat 
vroeger heel gemakkelijk ging en 
waar je je hand niet voor omdraaide 
gaat op een gegeven moment 
minder vlotjes en kost meer moeite. 
Dit te moeten constateren, ervaren 
en aanvaarden is voor ieder mens 
een niet eenvoudig leerproces. 
Janny Oosterloo, Elly O�erman en 
Joke van Klink – zelf wonend in of 
grenzend aan  de Hornmeer, fervente 
wandelaars en sociaal zeer betrokken 
– zijn door gesprekken met ouderen 
en het lezen van artikelen op internet 
van onder andere artsen en thera-
peuten gaan onderzoeken of er in 
deze groene en ruim opgezette wijk 
ook niet veel meer bankjes geplaatst 
kunnen worden waardoor het zelf-
standig wandelen en anderen 
ontmoeten weer tot het dagelijkse 
‘therapeutische’ bewegen en geluk 
kunnen gaan horen. 

Tic voor bankjes
In de keuken van het Huiskamermu-
seum zitten drie bevlogen vrouwen 
die over hun plan en zoektocht 
praten. De nu door Participe in de 
Hornmeer georganiseerde ‘ommetjes’ 
juichen zij van harte toe, maar voor 
hen staat toch de zelfstandigheid en 
gelijkwaardigheid hoog in het 
vaandel. Janny Oosterloo geeft zelf 
aan dat zij een tic voor bankjes heeft. 

In haar ogen staan de bankjes lang 
niet altijd even handig, maar er zijn 
er ook veel te weinig voor als je even 
wilt uitrusten of gewoon even heer-
lijk stil wilt zijn en kijken naar het 
groen, het water, kortom naar de 
schoonheid van de natuur. 
“De Hornmeer heeft het allemaal in 
huis, zoals bijvoorbeeld de watersin-
gels en al die bomen er om heen. Je 
kunt hier een wandeling maken 
waarbij je helemaal in het groen 
loopt. Maar heel veel mensen halen 
die afstand niet en daarom pleiten 
wij voor meer bankjes in de wijk, 
deze voegen namelijk iets toe aan 
het geluk van mensen. Hoe �jn is het 
niet om even te kunnen neerstrijken 
als je moe bent? Bovendien bevor-
deren bankjes ook het sociale 
contact. Even een gesprek hebben, 
het is zo belangrijk voor het welzijn.” 

In beweging blijven
Gelukkig zijn er al veel gemeentes – 
Haarlemmermeer is daarvan een 
mooi voorbeeld - waar veel gedaan 
wordt aan het voorkomen van door 
hoogleraar neuropsychologie Erik 
Scherder genoemde bewegingsar-
moede. Wat dat betreft loopt de 
gemeente Aalsmeer behoorlijk 
achter want met een antwoord als: 
“Maar er staat toch al een bankje”, 
wordt geheel voorbij gegaan aan dát 
wat juist in deze tijd zo wordt gepro-
pageerd; zorg dat je als oudere in 
beweging blijft en contact houdt 
met de buitenwereld. Overigens 

zouden niet alleen ouderen pro�jt 
kunnen hebben van meer geplaatste 
bankjes, tenslotte is de mens een 
‘gezelschapsdier’ die behoefte heeft 
aan contact. En dat is niet 
leeftijdgebonden.

Elkaar ontmoeten
Het landelijk beleid is er op gericht 
dat ouderen zo lang mogelijk thuis 
blijven wonen. Een goede gedachte, 
maar dan moet de eigen omgeving 
daartoe wel uitnodigen. Als er al 
knelpunten zijn, dan kunnen deze 
meestal vrij eenvoudig worden 
verholpen. 
“Je moet er beetje oog voor hebben 
en denken in oplossingen. Zo hoeven 
ouderen en minder validen niet 
onnodig binnen te blijven.” Janny, 
Elly en Joke denken bijvoorbeeld aan 
een prachtige verbinding van de 
komende Westeinder promenade 
met de bijzondere plekken in de 
Hornmeer.

Bankjesproject
“Stel je voor, op een mooie zomer-
avond wat afspreken met de buren 
op één van de bankjes langs de 
watersingel of ergens bij jou om de 
hoek. Gezellig bijpraten met een zelf 
meegebracht drankje.” 
Janny, Elly en Joke hopen met andere 
bewoners, kunstenaars en creatieve 
geesten dit interessante initiatief te 
kunnen realiseren. Mail voor reacties 
en suggesties naar: bankjeshorn-
meer@gmail.com

Initiatief Janny, Elly en Joke voor 
meer bankjes in de Hornmeer

Aalsmeer - Tussen de regenbuien 
door ging Chantal van Hilst-Dekker 
met Wanda Lehmann-Baarde op pad 
om samen een ommetje te maken in 
de Hornmeer. Wanda, een echte Aals-
meerse en dochter van een kweker, 
loopt regelmatig in het Hornmeer-
park. Het park is mooi opgeknapt en 
staat schitterend in bloei. Het is een 
genot om te kijken naar de verschil-
lende watervogels met jongen. Ook 
bij de kinderboerderij zijn veel jonge 
dieren te aanschouwen. Het gesprek 
ging over de kinderen en kleinkin-
deren van Wanda en over waar in 
Aalsmeer zij is opgegroeid. Tijdens 
een ommetje is er altijd net wat meer 
tijd voor elkaar dan wanneer je elkaar 
op straat even aanspreekt. Een extra 
lusje bracht Chantal en Wanda langs 
de beide café’s de Gouwetéén en 
tante Ger, die een beetje verscholen 
zitten. Toevallig raakten ze in gesprek 
met de eigenaar. Een enthousiast 
verhaal over de beide café’s volgde, 
aan de plannen van de eigenaar zal 
het niet liggen. Goed om te horen 
ook dat er binnen de horecabranche 
een goede afstemming is over evene-
menten onderling. En �jn dat de 
horeca nu weer wat langer open mag, 

reden voor Chantal en Wanda om 
snel een drankje en een hapje te 
nuttigen op het terras. Tijdens deze 
‘pauze’ werd er onder andere 
gesproken over de komende 24 star-
terswoningen waar al druk aan 
gebouwd wordt. Er wordt uitgekeken 
naar de plannen voor het oude VVA 
terrein. Het is een mooi vooruitzicht 
dat het Hornmeerpark wordt 
verlengd en wordt uitgebreid met 
onder andere een vijver, een natuur-
tuin, een speelbos en een bloemenei-
land. Wanda is blij met ‘haar’ buurt, ze 
is van alle gemakken voorzien en mist 
eigenlijk niets op dit moment. Ze is 
blij met het onderlinge contact 
tussen de buren en met de komst van 
wat jongere stellen. Het is een gerust-
stelling om te weten dat er mensen 
zijn waar ze een beroep op kan doen 
indien nodig en die een oogje in het 
zeil houden. En Chantal? Zij is blij met 
de nieuwe bloemenwinkel van 
Desiree naast de Hoogvliet. Het is �jn 
wanneer buren elkaar iets beter leren 
kennen. Ook een ommetje maken? 
Kaarten hiervoor liggen bij de Hoogv-
liet aan de Beethovenlaan. Ervaringen 
kunnen gedeeld worden via 
team.aalsmeer@participe.nu

Ommetje Chantal en Wanda in de 
Hornmeer tussen de buien door

De speeltuin
De vrijwilligers hebben de afgelopen 
maanden niet stil gezeten. Tijdens de 
verplichte sluiting is de speeltuin van 
de boerderij voorzien van een 
nieuwe bodem. Een �inke klus die 
begin deze maand voltooid werd. De 
schommels voor de allerkleinsten 
zijn gerenoveerd en ook de zandbak 
is schoongemaakt en voorzien van 
extra nieuw zand. Nu de boerderij 
weer open mag is het bestuur blij dat 
deze klussen allemaal gedaan zijn. 

Jonge dieren
In de wei lopen veel schapen en 
geiten. De dieren die in maart en 
april geboren zijn beginnen al groot 
te worden, maar ze zijn nog steeds 
ontzettend speels en nieuwsgierig. 
Voor kinderen is het heerlijk om even 
bij de jonge dieren te kijken en ze te 
aaien en te knu�elen.

Coronamaatregelen
Op de kinderboerderij gelden de 
landelijke coronamaatregelen. Het 

buitenterrein is groot en er is 
voldoende ruimte om 1,5 meter 
afstand te houden. Er is nog steeds 
een aparte in- en uitgang, allebei aan 
de speeltuinzijde, en bij de ingang 
staat desinfecterende gel. Ook voor 
een bezoek aan de boerderij geldt: 
blijf thuis bij klachten.

Openingstijden
Op maandag is de boerderij 
gesloten. Dinsdag tot en met vrijdag 
zijn bezoekers welkom van 9.30 tot 
16.30 uur. De winkel is dan geopend 
vanaf 13.30 uur. In het weekend zijn 
de boerderij en de winkel geopend 
van 10.00 tot 16.30 uur. Tijdens een 
bezoek aan de boerderij kan er 
gebruik worden gemaakt van het 
toilet aan de buitenzijde van de stolp.

De openingstijden tijdens Pinksteren 
zijn afwijkend. Op eerste Pinksterdag 
is de boerderij gesloten. Tweede 
Pinksterdag, maandag 24 mei, is de 
kinderboerderij in de Hornmeer 
geopend van 10.00 tot 16.30 uur.

Bezoekers weer welkom bij 
kinderboerderij Boerenvreugd
Aalsmeer – Kinderboerderij Boeren-
vreugd in het Hornmeerpark is vanaf 
morgen, woensdag 19 mei, weer 

open voor publiek. De vrijwilligers en 
OTT boeren en boerinnen hebben 
reikhalzend uitgekeken naar dit 

moment. De binnenruimtes blijven 
nog wel gesloten, maar het gehele 
buitenterrein is open voor publiek. 

Vrijwilligers en de OTT boeren en boerinnen zijn blij, de kinderboerderij mag weer open!
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal  1. langstaartig reptiel; 7. geweerdolk; 12. Indische
praatvogel; 13. binnenplaats van een woonhuis; 14. bergweide;
15. niet parkeren (afk.); 17. slecht horende; 19. faam (reputatie);
21. familielid; 22. roeipen; 24. hartstimulator; 27. deel van mond;
28. verpakking voor flessen; 30. borstbeen; 31. jongensnaam;
32. familietwist; 33. gevangenverblijf; 35. foutmelding (computer-
term); 37. Europese Economische Gemeenschap (afk.); 38. lich-
te huidwond; 41. familielid; 42. versregel; 44. Nederlandse
Katholieke Ondernemers Verbond (afk.); 46. insect; 47. winter-
voertuig; 48. veerkrachtig (elastisch); 49. Engelse titel; 50. melk-
klier; 52. telwoord; 54. grote steekvlieg; 56. klein soort paard; 58.
wereldtaal; 61. sterk ijzerhoudende grondsoort; 62. losgeraakte
draad; 64. ontkenning; 65. reclameverlichting; 67. onzinnige
praat; 68. kippeneigenschap; 70. gecastreerd paard; 72. waag-
stuk; 73. kinderspel; 76. laan (straat); 77. multiple sclerosis
(afk.); 78. primitief vaartuig; 79. plaats in Duitsland; 81. poste
restante (afk.); 82. meisjesnaam; 83. dopheide; 84. rivier in
Utrecht; 86. stierenvechter te paard; 87. kopie van een kunst-
werk.

Verticaal  1. galante begroeting; 2. gigabyte (afk.); 3. plechtige
belofte; 4. kerkelijk sacrament; 5. mengsel van cement en zand;
6. deel van een boom; 7. korte warme overjas; 8. tijdsperiode; 9.
boomsoort; 10. maanstand (afk.); 11. zweefrek in een circus; 16.
duw (zet); 18. Verenigde Arabische Republiek (afk.); 20. Amster-
damse beursindex; 21. binnenste van een vrucht; 23. uiting van
blijdschap; 25. rivier in Spanje; 26. allerwegen; 27. bouwsteen-
tjes voor kinderen; 29. plaats in Zeeland; 32. ziekenverzorger;
34. glansverf; 36. rode vleessoort; 37. wandversiering; 39.
snaarinstrument; 40. kersensoort; 42. aanbouw aan een huis;
43. zalmachtige vis; 45. op grote afstand; 46. doorwaadbare
plaats; 51. Europeaan; 53. zijrivier van de Donau; 54. systeem
voor het opbergen van stukken; 55. verbrandingsverschijnsel;
56. pleister (witsel); 57. ver (in samenstelling); 59. tijdsperiode;
60. Spaanse vruchtenwijn; 62. paardrijder; 63. onderwijzer; 66.
godin van de dageraad; 67. keel,- neus- en oorheelkunde (afk.);
69. vreemd (raar); 71. loofboom; 73. ruwe scherts of opstel; 74.
deel van been; 75. litteken van knijpen; 78. over (langs); 80.
troefkaart; 82. personal computer (afk.); 85. muzieknoot.

De prijs die te winnen is 
met deze puzzel wordt 

u aangeboden door
WITTEBOL WIJN

Ophelialaan 116 Aalsmeer.

Lekker puzzelen voor een
2VAKS DOOS PEACOCK, 

ZUIDAFRIKA ROOD & WIT
WITTEBOL’S 60JARIGE 

JUBILEUMWIJN!

Mail de oplossing voor 
dinsdag 25 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 

prijs afhalen bij 
Wittebol Wijn, 

onder vermelding van 
zijn of haar naam.

Ophelialaan 116 Aalsmeer
Tel. (0297) 325837

www.wittebolwijn.nl

Aalsmeer - Er is weer �ink gepuzzeld 
in het weekend van Moederdag. 
Vanwege Hemelvaartsdag kwam de 
krant vorige week een dag eerder uit. 
Om iedereen de kans te geven om de 
oplossing op te sturen en mogelijk 
een prijs te winnen, is besloten de 
uitslag een week later bekend te 
maken. Bijna 300 inzendingen mocht 
de redactie ontvangen, een record! 
Misschien was de langere mogelijk-
heid om deel te nemen hier debet 
aan. De eerste oplossing sprong al 
gelijk op de dag van verspreiding, 

donderdag 6 mei, in de mailbox van 
de redactie, de laatste deelnemer 
postte afgelopen zaterdag 15 mei de 
oplossing. ‘Beter verwend dan 
verwaarloosd’ was deze keer de 
slagzin en menigeen vond dit voor 
Moederdag een passende tekst. “Mee 
eens”, aldus een inzender en: “Mijn 
lijfspreuk.” Verder een puzzelaar met 
een extra opmerking: “Mooie zin, 
maar te verwend is ook niet goed.” 
Helemaal waar... De luxe goodiebox 
van drogisterij Van der Zwaard is 
deze keer voor Patrick de Bruijn. 

Oplossing van de puzzel: ‘Beter 
verwend dan verwaarloosd’

Aalsmeer – Na het geweldige succes 
van de eerste Happen & Stappen zijn 
de organisatoren snel aan de slag 
gegaan om de tweede editie op 
touw te zetten. En dat is gelukt! Er is 
nu niet één dag vol heerlijkheid inge-
pland, maar twee hele dagen. Tijdens 
Pinksteren, op zondag 23 en 
maandag 24 mei, staan er maar liefst 
tien horecaondernemers klaar met 
heerlijke gerechtjes. Er is voor beide 

dagen een heerlijke wandeling uitge-
stippeld waar inwoners bij elke 
aangegeven zaak tussen 12.00 en 
18.00 uur kunnen genieten van 
speciale gerechtjes. Dus, wandelen, 
stempelen en genieten maar! Na de 
bekendmaking op Facebook volgde 
direct een ‘run’ op kaarten. Inmiddels 
is de zondag uitverkocht. Er kunnen 
nog wel happers en stappers bij op 
maandag. 

Met Pinksteren tweede editie 
Happen & Stappen Aalsmeer

Kaarten reserveren
Kaarten kosten 50 euro per stuk en 
zijn (voor de maandag) te reserveren 
bij de deelnemende horecazaken. De 
locatie waar de stempelkaart is 
gekocht, is tevens de startplek. Deel-
nemende horecagelegenheden zijn: 
café Sportzicht in Sportlaan, restau-
rants Oh in Ophelialaan, Christiani 
Vino e Cibo (de Zwarte Ruiter) aan 
Stommeerweg, On the Rock op Surf-
eiland, De Jonge Heertjes op Raad-
huisplein, De Oude Veiling en Pasta 
Vino in Marktstraat, Vleghaar in Chry-
santenstraat, Het Wapen van Aals-
meer in Dorpsstraat en De Praam in 
Zijdstraat.

Spelregels
Er zijn uiteraard wel weer enkele 
spelregels: De gekochte kaart is 
enkel geldig op de aangegeven dag, 
houd je aan de route die op de 
achterkant van de stempelkaart 
staat om drukte op plekken te 
vermijden, houd 1,5 meter afstand 
van andere deelnemers. Houd het 
netjes en gooi je afval netjes in een 
prullenbak. De allerbelangrijkste: 
Maak plezier en geniet!

Gefeliciteerd! Ga je jezelf of een 
naaste verrassen met dit mooie 
cadeau? In ieder geval veel plezier 
ermee! Drogisterij Van der Zwaard is 
op de hoogte en ziet jou graag 
verschijnen in de winkel in de Zijds-
traat in het Centrum. Neem wel een 
legitimatie mee! 

Aalsmeer - Dit najaar start de 
Scholen Tuinbouw Battle ook in 
Greenport Aalsmeer. Via deze battle 
maken basisschoolleerlingen op een 
leuke en leerzame manier kennis met 
de sierteelt. En dat onder toeziend 
oog van een echte kweker! Green-
port Aalsmeer is nu op zoek naar vrij-
willigers die het leuk om deze battle 
te begeleiden: Hebt u hart voor de 
sector? Bent u een specialist op het 
gebied van bloemen kweken? Wilt u 
kinderen graag van alles leren over 
het kweken van bloemen en het 
werken in de sector?
Vindt u het leuk om samen te 

werken? Bent u �exibel en in het 
bezit van een rijbewijs B(E)?
Beschikt u over een of meer van deze 
eigenschappen? Dan zoekt Green-
port Aalsmeer u! Als vrijwilliger bent 
u de expert die de leerlingen van de 
groepen 7 en 8 van alles leert over 
het kweken van bloemen. Doet u 
mee? Neem voor meer informatie 
contact op met Monique van Weer-
denburg, projectleider onderwijs en 
arbeidsmarkt bij Greenport Aalsmeer, 
en wordt vrijwilliger van de Tuin-
bouw Battle. Stuur een mail naar 
monique@greenportaalsmeer.nl of 
bel 06-53999657.

Gezocht: Vrijwilligers voor de 
Scholen Tuinbouw Battle

Aalsmeer - Er zijn veel groene oase-
tuinen in Aalsmeer. Vele frisse 
kleuren groen maken samen een 
heel mooi geheel. Voor extra vrolijk-
heid en kleur wordt regelmatig 
gekozen voor potten met bloemen, 
zoals tulpen, narcissen en viooltjes. 
Zo ook in deze goed onderhouden 
tuin met vijver in Kudelstaart. 
“De groenbon waardig”, aldus het 
bestuur van Groei & Bloei. En natuur-
lijk plaatsing in de Nieuwe Meer-
bode. Er is nu nog één groenbon 
beschikbaar. Misschien is de laatste 
in deze voorjaarsserie wel voor de 
foto van uw/jouw tuin? Mail de foto 
naar info@aalsmeer.groei.nl en wie 
weet!  

Voortuinkeuring
De juryleden van Groei & Bloei 
durven het weer aan om voortuinen 
te gaan keuren. Dit jaar is gekozen 
voor Plan Blom en Nieuw Oosteinde. 
Heeft u een mooie of bijzondere tuin 
en woont u in één van deze wijken? 

Dan maakt u kans op een groenbon. 
Als de jury ziet dat er aandacht is 
besteed aan de tuin en deze een 
bijdrage is voor een kleurrijke straat, 
wordt de eigenaar hiervan beloond 
door Groei & Bloei. 

Groenbon voor tuin met vijver 
en bloemen in Kudelstaart 
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Aalsmeer – Aan de Oosteinderweg is 
in de nacht van dinsdag 11 op 
woensdag 12 mei een auto uitgebrand. 
De brand werd even voor één uur ‘s 
nachts ontdekt. De auto stond op de 
oprit naast een woning. Bewoners 
hebben nog een poging ondernomen 
de brand te blussen. De brandweer was 

snel ter plaatse en heeft het blussen 
overgenomen. Er kon echter niet voor-
komen worden dat de auto volledig 
uitbrandde. De woning is onbescha-
digd gebleven. Hoe de brand heeft 
kunnen ontstaan is niet bekend. Er 
volgt een nader onderzoek. Gelukkig is 
niemand gewond geraakt.

Auto uitgebrand op Oosteinderweg

Foto: VTF - Laurens Niezen

Amstelland - Omdat inbrekers de 
laatste maanden minder gemakkelijk 
konden toeslaan door de avondklok 
en het thuiswerken tijdens de lock-
down, zijn de inbraken in de eerste 
maanden van dit jaar tot wel 40% 
gedaald. De inbrekers zoeken blijk-
baar hun heil in het stelen uit auto’s 
die op een oprit staan en uit schuur-
tjes en kelderboxen. Het Verbond van 
Verzekeraars meldt dat er dagelijks 
200 tot 300 claims zijn van een 
inbraak in een auto. Volgens Coen 
Staal, voorzitter van de stichting Nati-
onale Inbraakpreventie: “Inbrekers 
zoeken altijd naar de zwakste 
schakel. Mensen hebben vaak 
minder zicht op hun schuurtje of 
oprit, ook al is men thuis. Uit het 
onderzoek van de stichting blijkt dat 
de waarde van spullen in schuur of 
kelderbox soms oploopt tot wel 
7.000 euro. Denk maar eens aan 
gereedschap en (elektrische) �etsen. 
Uit auto’s worden vaak laptops en 
gereedschap ontvreemd.”

Goede sloten
De afgelopen jaren zijn steeds meer 
woningen voorzien van goede sloten 
en vooral van goed deurbeslag. De 
inbraakcijfers zijn niet voor niets 
meer dan gehalveerd in de afge-
lopen vijf jaar. 
Staal: “We hebben geconstateerd dat 
cilindertrekken -  een populaire 
inbraakmethode waarbij de van 

buiten zichtbare cilinder met geweld 
uit het slot wordt getrokken - door 
betere beveiliging steeds minder 
kansrijk is voor inbrekers. Zij zoeken 
het mede daarom ook in auto’s en 
schuurtjes. We juichen het daarom 
toe als men een (deurbel)camera 
plaatst, en daarmee weer een extra 
stap zet in het verbeteren van de 
veiligheid van woningen. Zo’n 
(deurbel)camera versterkt het gevoel 
van veiligheid, maar misschien nog 
wel belangrijker: het schrikt dieven af 
die het voorzien hebben op een 
schuurtje of auto op de oprit. Trou-
wens, de verwachting van alle 
experts is, dat, nadat onze maat-
schappij na corona weer helemaal 
open is gegaan, de inbraken weer 
�ink zullen stijgen.”

Inbraak Preventie
De stichting Nationale Inbraak 
Preventie is een publiek-private 
samenwerking met als doel woning-
bezitters meer bewust te maken van 
goede inbraakpreventie, om daar-
door bij te dragen aan het substan-
tieel verlagen van het aantal 
inbra ken en inbraakpogingen. Werd 
in 2012 bijna 92.000 keer ingebroken 
of een poging daartoe gedaan, in 
2020 was dit gedaald tot onder de 
30.000. Kijk voor meer informatie 
over onder andere inbraakmethoden 
en inbraakpreventie op de website 
www.inbraakmislukt.nl.

Auto’s op opritten en schuurtjes 
beter beveiligen met camera’s

Aalsmeer - Er zijn werkzaamheden 
gepland voor de aanleg van de 
Burgemeester Ho�scholteweg. De 
nutsbedrijven gaan ter hoogte van 
het Spoorlijnpad een aantal kabels 
en leidingen verleggen. Een aantal 
leidingen is al verlegd, dat kon 
zonder hinder voor de �etsers. 
Aannemer Hak is gisteren, woensdag 
19 mei, begonnen met de verlegging 
van een leiding van de Gasunie. Dat 
gaat helaas niet zonder hinder voor 
de �etsers, het �etspad tussen de 
Stommeerkade en Wissel is hiervoor 
afgesloten worden. Er staan ter 
plekke borden die de omleidings-
route aangeven.
Bij het aanleggen van de Burge-
meester Ho�scholteweg wordt het 

�etspad tussen de Burgemeester 
Ho�scholteweg en Wissel weer 
aangelegd. Dit deel van het Spoor-
lijnpad sluit dan aan op het �etspad 
langs de Burgemeester Ho�schol-
teweg. De planning daarvan is nog 
niet bekend. Het andere deel van het 
Spoorlijnpad, het deel tussen de 
Burgemeester Ho�scholteweg en 
Stommeerkade, komt niet meer 
terug.

Contact
Mochten er tijdens de uitvoering 
vragen over het werk zijn of er over-
last ervaren wordt, kan contact opge-
nomen worden met de toezicht-
houder, de heer Klompmaker via b.
klompmaker@amstelveen.nl

Werkzaamheden voor aanleg Burgemeester Hoffscholteweg

Aalsmeer - Een aanvang is gemaakt 
met de voorbereidingen voor de 
bouw van 24 smartwoningen door 
Timpaan langs de Zwarteweg. Er 
gaan drie woonblokken gerealiseerd, 
waarvan twee met 10 huizen en één 
blok met vier woningen. De bouw zal 
zo’n zes maanden in beslag nemen. 

Bijna direct na de oplevering gaat 
Eigen Haard aan de slag op het voor-
malige VVA-terrein. De woningbouw-
vereniging laat hier 56 sociale huur-
woningen bouwen. Het project 
bestaat uit twee blokken van 28 
woningen. Met deze woningen wil 
Eigen Haard een bijdrage leveren aan 

56 Sociale huurwoningen Eigen 
Haard op VVA-terrein

Aalsmeer - Op woensdag 19 mei heeft 
het hoogheemraadschap van Rijnland 
een vlag overhandigd waarmee de 
samenwerking met de gemeente Aals-
meer aan het Waterfront is bezegeld. 
Namens het hoogheemraadschap was 
bestuurder Ineke van Steensel 
aanwezig, de vlag werd in ontvangst 
genomen door wethouder Bart 
Kabout. Het hoogheemraadschap van 
Rijnland draagt bij aan de veiligheid 
van de waterkering.

Verlengde strand gaat open
De eerste fase van het project Water-
front is vrijwel afgerond. Vanaf 1 juni 
is het verlengde strand bij het Surfei-
land open voor bezoekers. De 
grootste uitdaging van het Water-
front vormde vooral de aanleg van 
de wandelboulevard op de veen-
grond van de Westeinderplassen. 

Dijkverbetering
Tegelijk met de aanleg van het mooie 

Rijnland en gemeente werken 
samen aan veilig Waterfront 

Ineke van Steensel van Rijnland en wethouder Bart Kabout met de speciale 
Waterfront-vlag. Foto: Laurens Niezen

zandstrand en de boulevard wordt 
een dijkverbetering gerealiseerd. 
“Het is mooi dat Rijnland goed kan 
samenwerken met de gemeente 
Aalsmeer”, zegt Ineke van Steensel 
van het hoogheemraadschap. “Er is, 
zoals op veel plekken in West-Neder-
land, sprake van een slappe bodem. 
Met onze kennis kunnen we samen 
met de gemeente en de aannemer 
zorgen voor de veiligste 
oplossingen”. 

Ook voor wethouder Bart Kabout is 
de bijdrage van het hoogheemraad-
schap zeer welkom. “Rijnland draagt 
bij aan de veiligheid van de kade met 
als doel dat de inwoners van Aals-
meer de komende decennia droge 
voeten houden”, zegt Kabout. “Dijk-
verbetering en verfraaiing van ons 
recreatiegebied aan de plassen gaan 
op deze manier hand in hand.”

Vlag
De o�ciële bezegeling van de 
samenwerking tussen het hoog-
heemraadschap en de gemeente 
vond plaats middels het uitreiken 
van een vlag met daarop de 
contouren van het Waterfront.  De 
realisatie van het project wordt 
mogelijk gemaakt door een substan-
tiële bijdrage van de Stichting Leef-
omgeving Schiphol. 

betaalbare woonruimte waar ook in 
Aalsmeer een grote behoefte aan is. 
Het project bestaat uit 28 studio’s 
van circa dertig vierkante meter en 
28 tweekamperwoningen van zo’n 
vijfenveertig vierkante meter, die 
geschikt zullen zijn voor één- en 
tweepersoonshuishoudens. 
De woningen bestaan uit zoge-
naamde woonmodules en worden 
grotendeels in de fabriek gemaakt. 
De modules worden getransporteerd 
naar de bouwplaats, gestapeld en 
verder afgebouwd. De woningen 
worden gasloos en zeer duurzaam. In 
iedere woning wordt een warmte-
pomp geïnstalleerd. Het ontwerp is 
van Rudy Uytenhaak + Partners 
architecten. Een kenmerk van de 
gebouwen is dat de gevels groten-
deels van hout worden gemaakt. De 
twee gebouwen worden gespiegeld 
en symmetrisch geplaatst. 
De start van de bouw is gepland in 
het vierde kwartaal van dit jaar 
(2021) en de oplevering in het 
tweede kwartaal van 2022. Eigen 
Haard verwacht dat de woningen 
vanaf medio 2022 verhuurd kunnen 
gaan worden. Inschrijven is nog niet 
mogelijk. Meer informatie hierover 
volgt nog via onder andere de 
website www.eigenhaard.nl.
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INGEZONDEN

Aalsmeer – “Via deze weg wil ik de aandacht vragen van sommige auto-
mobilisten die gebruik maken van de Stommeerweg. Helaas voor u heeft 
u te maken met �etsers op deze weg en maar al te vaak merk ik dat er 
vaak zeer gevaarlijk wordt gereden. Denk hierbij aan snelheden die ver 
boven het maximale zitten. Dit gebeurt vooral ’s morgens als er nog niet 
zoveel verkeer is. Ook dan rijden er �etsers die deze snelheden niet 
kunnen inschatten. Er zijn ook krantenbezorgers op dit vroege tijdstip 
bezig. Overdag is het ook een drama. Diverse �etsers, ikzelf iclusief, zijn 
genoodzaakt de witte onderbroken streep op te zoeken tijdens het 
�etsen. Dit is met een goede reden. Wij maken ook gebruik van de weg 
en willen graag ook ongeschonden thuis of het werk aankomen. Als wij 
aan de kant gaan �etsen, worden we vaak op een zeer gevaarlijke manier 
ingehaald waardoor we ook nog in de kant worden gedrukt. En waar-
voor? Om vaak weer aan te sluiten achter je voorganger die wel rekening 
houdt met �etsers. Daarom geachte automobilist, �etsen wij tegen de 
streep en moet je gewoon even achter ons blijven hangen als er een auto 
uit de tegenovergestelde richting aankomt. Er staan bovendien ook gele 
borden met de tekst: niet inhalen bij tegenliggers.”
Johan (myrona@caiway.nl)

Aalsmeer - Ik maak mij zorgen over het project Waterfront. Het gaat Aals-
meer ‘een gezicht aan het water’ geven, aldus de website. Na maanden 
van werkzaamheden aan het Waterfront en kijkende naar de enorme 
zandduinen vraag ik mij af of het uitzicht van de prachtige Westeinder-
plassen permanent aan het zicht onttrokken gaat worden. Jarenlang 
hebben we, zittende in een ‘standaard’ auto, kunnen genieten van het 
uitzicht op de Grote Poel. Komt dit uitzicht weer terug als de werkzaam-
heden zijn afgerond? Zie nu dat aarde duinen worden aangelegd die 
hoger lijken dan de bestaande grasduinen en dat de slogan ‘een gezicht 
aan het water’ geven niet meer geldt voor passerende automobilisten. Ik 
hoop dat de makers en de Gemeente Aalsmeer mij zorg kunnen 
wegnemen en wij straks weer kunnen genieten van het weidse uitzicht 
over het water.
Menno Staalenhoef, Kudelstaart (Menno@caiway.net)

Fietsen op de Stommeerweg

Zorgen over ‘hoge’ Waterfront

Aalsmeer - Wilt u een melding 
maken van iets in de openbare 
ruimte dat gemaakt of opgeruimd 
moet worden? Dat kunt u doen met 
Fixi, het systeem waarmee de 
gemeente Aalsmeer vanaf nu 
meldingen over de openbare ruimte 
behandelt en oplost. 
De wethouders Wilma Alink (Groen 
en Afval) en Robert van Rijn (Open-
bare Ruimte) zijn blij met de komst 
van Fixi: “Iedereen komt wel eens 
zaken, zoals een volle afvalcontainer, 
overhangend groen, een kapotte 
lantaarnpaal of een losse stoeptegel 
tegen. We willen het onze inwoners 
met Fixi makkelijker maken om hier 
melding van te maken, zodat wij snel 
aan de slag kunnen met het 
herstellen van de openbare ruimte.” 
De wethouders hebben de app 
mogen testen en vinden hem erg 
makkelijk in gebruik. “Met Fixi 

houden we samen Aalsmeer schoon 
en veilig.”

App of website 
U kunt een melding over de open-
bare ruimte doen in de Fixi-app of op 
www.�xi.nl. De Fixi-app kan worden 
gedownload in de App Store of Play 
Store. Je kunt op een kaart de locatie 
aanklikken en met een foto of tekst 
doorgeven waar het om gaat.

Melden kan anoniem
Daarnaast is het mogelijk om u 
contactgegevens eenmalig achter te 
laten of een gratis een Fixi-account 
aan te maken. Als uw gegevens 
bekend zijn, houdt de gemeente u 
op de hoogte van de status en afhan-
deling van de melding. De persoons-
gegevens zijn niet openbaar. Kijk 
voor meer informatie over Fixi op: 
www.aalsmeer.nl/�xi. 

Schoon en veilig
In de app en op de Fixi website staat 
een kaart van Aalsmeer. Op deze 
kaart zijn alle meldingen te zien. De 
kleur van de locatiepin laat de status 
van de meldingen zien. Rode 
meldingen moeten nog in behande-
ling worden genomen, gele 
meldingen zijn in behandeling en 
groene meldingen zijn afgehandeld.

Telefonisch melden
Belt u toch liever met de gemeente? 
Dat kan natuurlijk nog steeds. Neem 
telefonisch contact op met het Klant-
contactcentrum via 0297-387575. Uw 
melding wordt dan door een mede-
werker van het Klantcontactcentrum 
in Fixi gezet. 
Wie e-mails over de voortgang en 
afhandeling van een melding wilt 
ontvangen, kan zijn of haar e-mail-
adres achterlaten.

Samen Aalsmeer schoon en 
veilig houden met Fixi

Aalsmeer - De provincie Noord-
Holland voert nog tot en met 
aanstaande vrijdag 21 mei herstel-
werkzaamheden uit aan het wegdek 
van de Legmeerdijk (N231) tussen de 
Marshallsingel en de Meerlandenweg 
op de grens van de gemeenten 
Amstelveen en Aalsmeer. Ook wordt 
het kruispunt van de Legmeerdijk 
met de N201 geasfalteerd. Voor deze 
werkzaamheden is de weg afge-
sloten geweest in de avond en 
nachten van 18 tot en met 20 mei, 
dus ook vanavond nog! 

Werkzaamheden aan N231
Het wegdek van de Legmeerdijk is 
op meerdere delen verzakt. Om de 
herstelwerkzaamheden van de 
verzakkingen veilig te kunnen 

uitvoeren is het noodzakelijk om het 
gedeelte van de Legmeerdijk vanaf 
de Marshallsingel tot aan de rotonde 
met Japanlaan en Meerlandenweg af 
te sluiten voor het doorgaande 
verkeer. Het �etspad naast de 
Legmeerdijk blijft tijdens de werk-
zaamheden open voor doorgaand 
(brom)�etsverkeer. 

Werkzaamheden aan kruising 
Het wegdek van de kruising Legmeer-
dijk (N231) en de N201 wordt morgen, 
vrijdag 21 mei, deels vervangen. 
Daarnaast werkt de aannemer aan de 
verkeerslussen in het wegdek, wordt 
de belijning vernieuwd en worden de 
buitenkanten van de �y-over schoon-
gemaakt. Dit werk wordt in de nacht 
van 21 op 22 mei uitgevoerd tussen 

Nachtelijke afsluiting Legmeerdijk 
voor herstelwerkzaamheden

Foto: Dirk Jan van Dijk (�y-over bij de kruising Legmeerdijk en N201).

19.00 en 6.00 uur. Tijdens de afsluiting 
van de kruising Legmeerdijk en N201 
wordt het bestemmingsverkeer op de 
N201 tussen Aalsmeer en Uithoorn 
omgeleid via de Legmeerdijk (N231), 
Koningin Maximalaan en de 
Zijdelweg (N521). Flora Holland blijft 
zo bereikbaar, omdat verkeer gebruik 
kan blijven maken van de �y-over en 
bypass bij de N201. Verkeer tussen 
Aalsmeer en Amstelveen wordt 
omgeleid via de Zijdelweg (N521). 
Doorgaand verkeer en verkeer voor 
Amstelveen wordt geadviseerd via de 
A4 en A9 te rijden. Verkeer wordt ter 
plaatse met gele borden omgeleid. 

Meer informatie
Met vragen kunnen weggebruikers 
en omwonenden contact opnemen 
met het servicepunt van de provincie 
via telefoonnummer: 0800-0200600 
(gratis) of per mail: 
servicepunt@noord-holland.nl 

Aalsmeer – Na maanden van sluiting 
gaat er nu eindelijk wat te gaan 
gebeuren. De regering heeft niet op de 
pauzeknop gedrukt, de versoepelingen 
zijn een feit. En dus gaat de Midget-
golfclub Aalsmeer aanstaande 
woensdag 26 mei weer open voor 
publiek. Er worden de volgende spelre-
gels in acht genomen: De midgetgolf-
baan is open op zaterdag, zondag en 
woensdag van 13.00 tot 17.00 uur. 
Reserveren is gewenst, liefst telefo-
nisch op de dag zelf via 0297-340433. 
Maximaal vier per personen per baan, 
rekening houdend met de 1,5 meter 

regel. Er worden circa veertig personen 
tegelijk op de baan toegelaten. Gasten 
dienen binnen verplicht een mond-
kapje te dragen. Eén persoon kan aan 
de balie inschrijven en afrekenen, de 
rest blijft buiten. De sportkantine 
(verkoop ijs en frisdrank) blijft tot nader 
order gesloten. Het terras is wel 
geopend. Bij klachten blijft men uiter-
aard thuis. Meer gegevens zijn te 
vinden op: www.mgcaalsmeer.nl. Het 
bestuur van Midgetgolfclub Aalsmeer 
kijkt er naar uit om bezoekers weer te 
mogen begroeten op de baan aan de 
Beethovenlaan in de Hornmeer.

Midgetgolfbaan gaat weer open
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Oma Leen (101) was overleden ten ge-
volge van corona. Na haar hele leven 
zelfstandig gewoond te hebben, was ze 
plotseling gevallen. Na opname in het 
ziekenhuis kreeg zij corona bovendien 
en enkele weken later overleed zij. 

Gelukkig konden haar dochters nog afscheid 
nemen. Weliswaar in witte overalls met mas-
kers, maar zo konden zij haar tenminste nog 
even vasthouden.

Jaren geleden hadden wij de uitvaart van 
Leen al voorbereid, maar vanwege de co-
ronamaatregelen moesten we nu toch wat 
zaken aanpassen. De (klein- en achterklein)
kinderen uit Amerika en Canada konden bij-
voorbeeld niet komen en slechts een klein 
deel van haar grote familie mocht fysiek bij 
het afscheid aanwezig zijn.  

De dag van de uitvaart was daar en de spre-
kers kwamen om beurten naar voren. 

Herinneringen werden opgehaald en de fa-
milieleden in Amerika en Canada konden via 
een livestream toch de afscheidsdienst bij-
wonen. 
Ik keek de aula in. Om de 1,5 meter een 
stoel. Rondom de kist van Leen lagen bloe-
men van iedereen. Wat zou het hier vol ge-
staan hebben als alle familieleden er wél bij 
hadden mogen zijn. 
Na de laatste spreker kwamen de dragers 
binnen. We stelden ons op om Leen naar 
haar laatste rustplaats te begeleiden en tij-
dens ‘We’ll meet again’ liepen we naar bui-
ten.

Ineens kreeg ik een idee. Ik draaide mij om 
en vroeg aan de familieleden of ze nog één 
keer achterom wilden kijken, naar de came-
ra. We zwaaiden naar de familie in Amerika 
en Canada en spontaan riepen de familiele-
den nog wat lieve woorden. 

Heel ver weg, maar toch zo dichtbij.

Heel ver weg en toch dichtbij

Alexander van der Pijl 
Dunweg Uitvaartzorg

Inloopspreekuur

Elke eerste woensdag van 
de maand heeft Dunweg Uit-
vaartzorg van 9.00 - 10.00 
uur inloopspreekuur. Loop 
gerust binnen voor informatie 
over wat er komt kijken bij 
het regelen van een uitvaart. 
De e  l

• 023 - 563 35 44
• Dunweg.nl

Aalsmeer - Op 12 mei is aan John 
Celie, CEO van Groenland BV, de Fair-
trade Award overhandigd namens de 
Werkgroep Fairtrade Gemeente Aals-
meer. Alle bedrijven van John Celie 
ondernemen duurzaam én sociaal, 
vandaar dat de Fairtrade Award met 
veel plezier aan hem is overhandigd. 
In de bedrijfsvoering van John’s 
bedrijven wordt afgewogen wat de 
impact van de beslissingen is op 
mens en milieu met als doel om een 
duurzaam fundament te leggen voor 
de toekomst. Dit zie je terug in de 
duurzame panden met onder andere 
zonnepanelen en water- en afval 
recycling, het gebruik van Fairtrade 
producten, aandacht voor het perso-
neel (inpandig is bijvoorbeeld een 
sportschool gevestigd waar de 
medewerkers 1 op 1 personal trai-
ning kunnen volgen) en de lokale 
betrokkenheid door de steun aan 
verschillende lokale doelen.
Ook de SDG’s (Sustainable Develop-

ment Goals of Duurzame Ontwikke-
lingsdoelen) vindt John belangrijk. 
Dit zijn zeventien doelen om van de 
wereld een betere plek te maken in 
2030. De SDG’s zijn afgesproken door 
de landen die zijn aangesloten bij de 
Verenigde Naties (VN), waaronder 
Nederland. De doelen kwamen er op 
basis van wereldwijde inbreng van 
organisaties en individuen.    
De Duurzame Ontwikkelingsdoelen 
startten in 2015 en lopen nog tot 
2030. Ze zijn een mondiaal kompas 
voor uitdagingen als armoede, 
onderwijs en de klimaatcrisis. Om 
producten met het Fairtrade keur-
merk te gebruiken wordt er gewerkt 
aan tien van deze doelen. 
Meer informatie over Groenland BV 
en de bijbehorende bedrijven is te 
vinden via: www.groenland-bv.nl. 
Kijk voor meer informatie over Fair-
trade gemeente Aalsmeer op: www.
fairtradegemeenteaalsmeer.nl of bel 
naar 0297-321509.

Fairtrade Award voor John Celie
John Celie krijgt de Award uit handen van Betty Kooy van Fairtrade Aalsmeer.

Aalsmeer - De Stichting Aalsmeer 
Westeinder Promotie (SAWP) heeft 
met trots het nieuwe watersportma-
gazine ‘MeerWesteinder’ uitgegeven. 
Na een jaartje afwezigheid door 
corona rolde vorige week de 23e 
editie  van de persen. 
Burgemeester Gido Oude Kotte, die 
zelf ook een woordje in het magazine 
heeft geschreven, kreeg uit handen 
van afgevaardigden Arnaud Brouwer 
en Erik Verbeek van het bestuur van 
SAWP een exemplaar. Hij is er 
enthousiast over. “Prachtig dat we 
bezoekers aan Aalsmeer en onze 
inwoners gratis zo’n mooi magazine 
kunnen aanbieden vol wetenswaar-
digheden over het dorp en de West-

einderplassen. Daar kunnen we trots 
op zijn.”

Om te bewaren
“Een echt Aalsmeers magazine 
ontstaan vanuit de watersport en 
een traditie voor Aalsmeer en 
omstreken”, aldus Arnaud Brouwer, 
voorzitter van SAWP. “Leuk voor de 
Aalsmeerder om te lezen waar hun 
dorp sterk in is, maar zeker ook voor 
de toerist die het bloemendorp aan 
het water aandoet deze zomer.” Een 
belangrijk onderdeel van het maga-
zine is de handige waterkaart, die 
altijd gewaardeerd wordt bij menig 
watersporter. Dat maakt het dat dit 
magazine bewaard wordt op vele 

Magazine ‘MeerWesteinder’ van 
SAWP is er weer

Burgemeester Gido Oude Kotte en SAWP bestuursleden Erik Verbeek (rechts) en 

Arnaud Brouwer (midden) bladeren in het Westeinder Magazine. 

Foto: Arjen Vos Fotografie

boten. Populair zijn de verhalen 
‘Door de ogen van…’ waarin bekende 
en minder bekende Aalsmeerders en 
Kudelstaarters aan het woord komen 
over wat zij van de Westeinder en 
Aalsmeer vinden. Dit jaar geven 
Bonnie St. Claire en Gerard Joling ook 
hun mening over hun dorp, het 
water en de Pramenrace. 
Maar ook het overzicht van de vele 
restaurants en bootverhuurbedrijven 
is een mooi onderdeel in het maga-
zine. De artikelen over het Schin-
kelbos, het Reigerbos, de Boven-
landen, Floriworld, het Flower Art 
Museum, de Historische Tuin, het 
Waterfront en de nieuwste water-
sportrage foilen, maken het tot een 
magazine dat in de schappen van de 
beste boekhandel niet zou misstaan.

Bij jachthavens en winkels
Deze bijzondere Aalsmeerse uitgave 
te pakken krijgen? Het magazine is te 
vinden bij de verschillende jachtha-
vens, horecavoorzieningen, winkels, 
het gemeentehuis, bibliotheek, zeil-
school, bootverhuurbedrijven en 
bloemenmusea. Het magazine is 
mede tot stand gekomen door ook 
andere SAWP-bestuursleden Elsbeth 
Huis en Marcel van Wijk en Robert 
Jan Vriend, van 1707 Aalsmeer, die de 
opmaak voor zijn rekening heeft 
genomen. Arjen Vos en Ilse Zethof 
hebben namens Aalsmeer Vandaag 
hun bijdrage mogen leveren in tekst 
en beeld en waren verantwoordelijk 
voor de coördinatie. Een mooi voor-
beeld van een goede lokale samen-
werking van en voor Aalsmeer. Het 
team is blij met het resultaat!

Aalsmeer - Deboprojects gaat 
verhuizen. Het full-service online 
marketing bedrijf in Aalsmeer voor-
ziet dagelijks haar klanten van de 
mooiste huisstijl ontwerpen, soft-
ware-as-a-service oplossingen, 
volledig ingerichte websites en 
vooral heel veel advies. In een korte 
tijd is Deboprojects enorm gegroeid, 
het resultaat: Deboprojects is uit haar 
jasje gegroeid. Het is hoog tijd voor 
een nieuwe plek, op een nieuwe 
locatie en nieuwe herinneringen. 
“Bij Deboprojects doen we alles net 
even anders”, aldus Harm Koningen, 
mede-eigenaar Deboprojects. “Om 
ons nieuwe kantoor volledig ‘Debo-
proof’ te maken hebben wij nog een 
hoop interieuritems nodig. Wij 

zouden dat uiteraard kunnen kopen 
in een winkel of kunnen bestellen op 
het internet, maar wij hebben een 
originelere oplossing bedacht.” 
Deboprojects introduceert een 
bijzondere ‘barterdeal’: het ruilen van 
een product of dienst zonder de 
tussenkomst van geld. “Wij bieden 
bedrijven een unieke kans: Wij 
bieden onze services aan, zij een 
uniek item voor in ons nieuwe 
kantoor”, legt Koningen uit. 
“Niet alle bedrijven hebben een 
budget voor online marketingdien-
sten, sommigen hebben nog net een 
extra zetje nodig. In zulke situaties is 
dit de kans om een mooie deal te 
sluiten.” 
Qua ruilpartners heeft Deboprojects 

Samen Ruilen: Deboprojects doet 
eens zaken zonder portemonnee

geen voorkeuren. “Van voetbaltafels 
en bureaustoelen, tot kantoor-
planten en verlichting. Nieuw of 
tweedehands; doe een goed bod en 
wellicht kunnen wij elkaar helpen. 
Wij geloven dat wij door zo’n samen-
werking elkaar goed kunnen helpen. 
Een duurzame win-win situatie voor 
zowel ons als voor de klant”, besluit 
Koningen. 

Oegstgeest - Het komende weekend 
organiseert Jachthaven Poelgeest uit 
Oegstgeest de traditionele Pinkster-
show! Met inachtneming van alle 
corona-maatregelen is het mogelijk 
de modellen van Antaris, Maril en 
Maxima te bekijken.
De tenders van Maxima worden gele-
verd met Honda buitenboordmo-
toren. Deze boten onderscheiden 
zich in comfort en gebruiksgemak 
voor een zeer scherpe prijs. De popu-
lairste modellen uit deze serie, de 
600, 620 en 630, zijn tijdens de Pink-
stershow te bezichtigen.
Van de Friese sloepenbouwer Maril 
liggen demonstratiemodellen van 6 
en 7Nxt klaar. Beide modellen zijn 
uitermate populair en combineren 
eigentijdse lijnen met een klassieke 
en elegante vormgeving. Kenmer-
kend voor deze sloepen is het 
handige deurtje naar het zwempla-

teau en uitgebreide mogelijkheden 
om ook wat langere trips te maken.
Naast de Maril liggen ook de immens 
populaire Antaris Fifty5 en Sixty6 in 
de showroom. Met deze vernieu-
wende modellen heeft Antaris zeer 
veel succes. De strakke lijnen, royale 
ruimte en perfecte vaareigen-
schappen maken deze modellen al 
jaren achtereen zeer populair.
Door de grote vraag is de voorraad 
van Poelgeest voor dit seizoen 
vrijwel uitverkocht. Maar voor wie er 
volgend jaar niet naast wil zitten is er 
de mogelijkheid nu reeds een boot 
te bestellen voor het vaarseizoen 
2022. De show wordt gehouden van 
vrijdag 21 tot en met maandag 24 
mei, alle dagen van 11.00 tot 17.00 
uur, bij Jachthaven Poelgeest aan de 
Hugo de Vrieslaan 1 in Oegstgeest. 
Meer informatie is ook te vinden op 
www.poelgeest.nl.

Traditionele Pinkstershow bij 
Jachthaven Poelgeest
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Aalsmeer - In de week voorafgaand 
aan Moederdag, week 18, is op de 
marktplaats van Royal FloraHolland 
een recordomzet geboekt van ruim 
170 miljoen euro. Dat is 8 miljoen meer 
dan in week 9, toen voor het eerst de 
grens van 160 miljoen werd over-
schreden. Dit jaar is al vier keer een 
weekomzet behaald boven de 150 
miljoen euro. Dat is in de voorgaande 
twee jaar geen enkele keer gelukt. In 
de week voor Moederdag zijn in totaal 

286 miljoen stuks verkocht (stelen en 
planten). Dat aantal lag 10 procent 
hoger dan in 2019. Ook de gemid-
delde prijs lag met plus 21 procent 
ruim boven het niveau van 2019. Op 
de klok lag de gemiddelde prijs zelfs 
27 procent hoger dan het jaar voor 
corona. De vergelijking met 2019 
wordt gemaakt omdat vorig jaar in de 
aanloop naar Moederdag wel al sprake 
was van herstel, maar het aantal stuks 
nog niet op niveau was.

Derde week-record dit jaar 
voor Royal FloraHolland 

Aalsmeer - Op 22 april is een dele-
gatie van Greenport Aalsmeer op 
bezoek geweest bij Food Valley NL in 
Ede. Binnen Food Valley werken 
ondernemers, kennisinstellingen, 
onderwijs en overheid met elkaar 
samen aan de voedselvoorziening 
van morgen. Greenport Aalsmeer 
heeft de ambitie om in Aalsmeer een 
soortgelijk initiatief op te starten, 
maar dan op het gebied van sierteelt: 
de Flower Campus. Daarom lieten 
Ronald van den Breevaart en 

Monique Weerdenburg (Greenport 
Aalsmeer), Puck van Holsteijn (Horti-
Heroes), Carlo Verhart (Voedsel 
Verbindt) en Martijn Prent (gemeente 
Aalsmeer) zich door Sander van de 
Pol (gemeente Ede) en Rogier van 
Hoensel (Food Mountain) bijpraten 
over hoe dit initiatief tot stand is 
gekomen, wat erbij komt kijken en 
onder andere waar rekening mee 
gehouden moet worden. Het initia-
tief Flower Campus gaat nu verdere 
uitgewerkt worden. 

Ambitie Greenport Aalsmeer: 
Flower Campus voor sierteelt 

Aalsmeer - Deze keer staat Heleen 
van Haaften in de hoofdrol bij het 
maandelijkse kunst- en cultuurpro-
gramma ‘That’s Life’. Zij is een vaste 
gast geweest de afgelopen 4 jaar in 
het culturele radioprogramma wat 
betreft de exposities in het Oude 
Raadhuis. De voorzitter van de groep 
beeldende kunst van KCA slaat een 
andere weg in en vertrekt uit Aals-
meer. Voor ‘That’s Life’ een reden om 
haar in het zonnetje te zetten.
Heleen heeft de uitzending van 
donderdag 20 mei tussen 20.00 en 
22.00 uur grotendeels zelf ingevuld 
met heel veel kunst, het Franse 
chanson en de leuke uitdaging waar 
zij zich nu verder mee gaat bezig 
houden. Dat ze nu even alle 
aandacht krijgt, is volgens haar niet 
nodig, maar voor programmamakers 
Jenny Piet en Dennis Wijnhout echter 
een must. Daarnaast een interview 
via Skype met kunstenares Ada Gons 
Goosen die dit jaar haar 35-jarig 
bestaan in Bilderdam viert. Ook Ada 
wordt donderdagavond in het 
zonnetje gezet. 

Stoelmassages bij ‘Echt Esther’ 
Winanda Delzenne en Remco Bink-
horst verzorgen massages thuis, op 
kantoor of tijdens evenementen met 
een massagestoel. Zij komen hier-
over vertellen bij het programma 
‘Echt Esther’ op donderdagavond 20 
mei om 19.00 uur. Deze massages 
bieden voordelen voor zowel werk-
nemers als werkgevers. Met een 

stoelmassage worden mensen 
bewuster van hun werkhouding en 
krijgen daardoor minder last van 
(werk)blessures. Het ondernemende 
stel Remco en Winanda blikken 
samen met Esther Sparnaaij terug op 
het afgelopen jaar en kijken vooruit 
naar de nieuwe plannen. Een 
persoonlijke vraag? Mail deze naar 
esther@radioaalsmeer.nl.

Sem verder met bedankjes
Afgelopen zaterdag had Sem van 
Hest onvoldoende tijd om alle 
aanvragen van zorgverleners te laten 
horen. Het vervolg daarom komende 
zaterdag bij ‘Sem op Zaterdag’ tussen 
10.00 en 12.00 uur. En in de even-
tuele overgebleven tijd aandacht 
voor succesnummers van vorige 
Eurovisie Songfestivals. Sowieso 
weer lekker het weekend in!

‘Door de Mangel’ op herhaling
Afgelopen maandag was ‘Door de 
Mangel’ na vijf maanden eindelijk 
weer eens live. Jamie Baars was live 
in de studio en Joyce Overvliet 
schoof digitaal aan. Zij staan ook wel 
bekend als de ‘Breinmeisjes’: via 
Instagram maken zij mentale 
problemen bespreekbaar. Natuurlijk 
hebben Jamie en Joyce ook weer een 
nieuwe gast uitgenodigd. Alleen niet 
voor volgende week, maar voor 31 
mei. Dan komt Joany Voorn naar de 
studio om te vertellen over haar 
carrière switch van restauranteigena-
resse naar masseuse. Op Pinkster-

Hoofdrol Heleen van Haaften in 
‘That’s Life’ op Radio Aalsmeer

Heleen van Haaften in de hoofdrol bij 

‘That’s Life’ op Radio Aalsmeer.

COLUMN TRUUS OUDENDIJK

Aalsmeer - Natuurlijk hadden we ook iets anders kunnen bedenken, iets 
waarvan mensen zeggen: dát is nou een leuke vakantie. Een minicruise 
bijvoorbeeld waarbij je met gelakte nagels en in een gezellig jurkje over 
het dek kunt flaneren. Alleen zit flaneren niet zo in mijn motoriek. Of een 
weekje naar zo’n resort (voor zover dat in deze tijd nog mogelijk is) waar 
de hele dag het eten klaar staat, het zwembad helderblauw is, het hagel-
witte strand vol met palmen en de zon in het garantiepakket zit. Maar ik 
weet van mijzelf dat ik na twee dagen zonnebrand smeren en van parasol 
naar parasol verhuizen, denk: ik geloof dat het nu tijd wordt voor een 
excursie. Mijn geliefde echtgenoot doet daar geen twee dagen over. Die 
zegt na een dag al: “Laten we een leuke wandeling maken en de omge-
ving verkennen.” Daarbij heeft hij altijd 5 of 10 kilometer in gedachte en 
dat bedoel ik dan weer niet. Nee, de trip van de afgelopen weken paste 
uitstekend bij ons. Het was niet zomaar een vakantie, het was een reis. En 
daar houden wij van. Elke avond bedenken: waar gaan we morgen heen? 
En waar zullen we slapen? Toegegeven, op de eilanden hadden we het 
vastgelegd (eigenlijk tegen ons principe, maar soms moet je een wijze 
keuze maken), maar door Friesland en Overijssel zijn we op de bonnefooi 
op pad gegaan. In veertien dagen tijd hebben we 711 kilometer gefietst, 
met ieder 20 kilo bagage. In alle weersomstandigheden. Natuurlijk was 
het prettig geweest als er geen windkracht 6 had gestaan en het water 
niet met bakken uit de lucht was gevallen. Maar als het dat wel doet moet 
je je daar niet aan ergeren. Dat schiet niet op, want daar wordt de wind 
niet minder van en het weer niet droger. De kunst is om je verstand op 
nul te zetten en te denken: ik ben hier en ik moet naar daar en dat ga ik 
nu doen. En dat kan ik wel. Soms was het inderdaad afzien, maar dat 
heeft ook wel wat. Bijkomend voordeel was: ik hoefde geen tent op te 
zetten. Op advies van een van onze B&B gastheren hebben we vanaf het 
laatste eiland de oude Zuiderzee route genomen langs vissersdorpen en 
Hanzesteden. En dat was een geweldige ervaring. Ik heb geslapen in luxe 
hotels met een bubbelbad en in een klein pension, waar je bij wijze van 
spreken kon douchen op het toilet. Maar ook in B&B’s en bij Vrienden op 
de fiets. En eigenlijk zijn die laatste twee het leukste. We hadden een 
kamer waarin ik op ooghoogte 
sliep met een ooievaarsnest. Alle 
verrichtingen van dat echtpaar kon 
ik nauwgezet volgen. Ik kwam mijn 
bed niet meer uit. Maar elke dag als 
ik me weer in mijn regenpak hees 
of mijn muts opzette en hand-
schoenen aantrok, beloofde ik 
mijzelf: Wat er gebeurt, gebeurt er, 
om half vijf zit je aan de char-
donnay, zal het half zes worden. 
Dat is gelukt. En wat betreft dat 
slechte weer, er bestaat alleen maar 
slechte kleding. En daar hebben we 
totaal geen last van gehad. 
Reageren? Truus@bente.net

Slecht weer bestaat niet

maandag wordt er nog één keer een 
herhaling uitgezonden om 19.00 uur. 
Job Tas is een echte muzieklief-
hebber en speelt onder andere in de 
band ‘Ten Beers After’. Hoe is het zo 
gekomen dat muziek zo’n belangrijke 
rol speelt in zijn leven? 

Italië bij ‘Intermezzo’
‘Intermezzo’, het klassieke radiopro-
gramma van Radio Aalsmeer, 
besteedt op maandag 24 mei 
aandacht aan twee bepalende 
componisten van de klassieke 
muziek, zijnde Bach en Beethoven. 
Van barok naar romantiek. Twee uur 
voor de echte liefhebber.

Frequenties 
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. 

Amstelland - Amsterdam krijgt er 
een negende scheg bij. In het zuiden, 
doorlopend vanaf het Amsterdamse 
Bos, werkt de provincie Noord-
Holland de komende jaren hard aan 
de Westeinderscheg. Door de natuur 
in deze groene strook te versterken, 
neemt de rijkdom aan plant- en dier-
soorten toe. Daarnaast krijgen inwo-
ners uit de regio een nieuwe moge-
lijkheid om de rust op te zoeken.

Natuur versterken
De Westeinderscheg loopt vanaf het 
IJ, door de Schinkel, langs de Oever-
landen en het Amsterdamse Bos via 
de Bovenlanden naar de Westeinder-
plassen. Hoewel er al projecten lopen 
om de natuur in dit gebied te verbe-
teren, ligt er nog veel werk te 
wachten. Daarnaast is deze groene 
strook voor recreanten lastig te 

bereiken. Cruciale fiets- en wandel-
knooppunten ontbreken en (water)
wegen vormen obstakels. De 
komende jaren werkt de provincie 
Noord-Holland samen met de omlig-
gende gemeenten Amsterdam, 
Amstelveen, Aalsmeer, Haarlemmer-
meer en Uithoorn, het hoogheem-
raadschap Rijnland en vele andere 
lokale organisaties en partijen aan 
het versterken van het landschap én 
aan het zichtbaar maken van de 
Westeinderscheg. De provincie heeft 
hiervoor ruim 2 miljoen euro gereser-
veerd vanuit het Investeringsbudget 
Landschapsversterking.
Gedeputeerde Esther Rommel van 
Natuur en Landschap: “Na mijn eerste 
bezoek vorig jaar, zag ik de enorme 
potentie van dit gebied. Ik ben blij 
dat we binnen korte tijd stappen 
hebben gezet om samen met de 

omgeving de natuur te versterken en 
de herkenbaarheid van de Westein-
derscheg te vergroten. Ik kan niet 
wachten tot we de eerste acties 
ondernemen.”

Identiteit
Deze maand organiseert de provincie 
bijeenkomsten waar betrokkenen 
kunnen meedenken over de identi-
teit van de Westeinderscheg. Daarbij 
wordt ook nadrukkelijk naar de 
ondernemers in het gebied gekeken. 
Aan de rand van de Westeinder-
plassen in Aalsmeer staan vele 
kassen waar onder andere seringen 
worden gekweekt, een belangrijk 
onderdeel van het cultureel erfgoed. 
Ook zijn er veel bedrijven die zich 
richten op watersport.

Uitvoeringsplan
Naar verwachting tekenen alle 
betrokken partijen en organisaties na 
de zomer het convenant Westeinder-
scheg om samen te werken aan en in 
dit gebied. Daarna moet vervolgens 
een uitvoeringsplan worden opge-
steld waarin concrete acties staan 
zoals het aanplanten van nieuw bos 
of het aan elkaar verbinden van 
huidige paden. Ook worden sluizen 
opengesteld om de toegankelijkheid 
van het gebied over water te verbe-
teren. In de tussentijd wordt niet stil-
gezeten. Eenvoudige verbeterpunten 
in het gebied worden snel opgepakt. 
Dat kan gaan om het plaatsen van 
picknickbanken en betere en zicht-
baardere bebording. Kijk voor meer 
informatie over de Westeinderscheg 
op www.noord-holland.nl

Provincie en gemeenten aan de slag 
met groene Westeinderscheg
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DE SCHIJNWERPER OP...

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer - Sabine Spaargaren is geboren en getogen 
in Rijsenhout, maar woont inmiddels al twintig jaar in 
Kudelstaart. Ze is getrouwd met Joost Huijsmans en 
moeder van Davy (13) en Amy (9). Sabine is net veertig 
geworden, een prachtige leeftijd om een omslag in je 
leven te maken. Ze heeft een leuke baan bij Greetz, 
maar zoekt daarnaast nog een andere uitdaging. 

Eerst maar de vraag hoe Kudelstaart haar bevalt? 
“Ik voel mij  vooral een Aalsmeerse. Ondanks het feit 
dat mijn ouders nog in Rijsenhout wonen heb ik daar 
zelf niet zoveel meer mee. Kudelstaart zie ik echt als een 
dorp dat onderdeel is van Aalsmeer. Het is hier fijn 
wonen; we hebben een bootje en een eilandje op de 
Poel. Sinds een half jaar wonen we in een nieuw huis en 
ik moet er eerlijk gezegd niet aan denken om hier 
vandaan te moeten.”   

Wat houdt je baan bij Greetz in? 
“Ik werk daar al acht jaar op de afdeling Finance en dat 
was niet een bewuste keuze, ik ben er eigenlijk inge-
rold, want het bedrijf waar ik daarvoor werkte ging fail-
liet en toen ik de kans kreeg om bij Greetz te gaan 
werken, was het bijna als vanzelfsprekend ook weer de 
afdeling financiën. Greetz is een superleuk bedrijf en 
een goede werkgever. Ik heb fijne collega’s en ik heb 
het er erg naar mijn zin.”  

Wat voor nieuwe uitdaging zoek je? En waarom?
“Door corona werk ik inmiddels al een jaar thuis en mis 
ik het contact met mijn collega’s. Je kunt nog zo’n goed 
team vormen, als je elkaar niet kunt ontmoeten is dat 
toch een gemis. Daardoor is het idee ontstaan om er 
iets anders naast te gaan doen, en dan vooral iets waar 
ik ook mijn creativiteit in kwijt kan. Samen met mijn 
man Joost hebben we er uitgebreid over gefantaseerd. 
Ik ben altijd al gek geweest op leuk verpakte cadeautjes 
en ons plan is om een webshop te ontwikkelen met 
pakketjes die door de brievenbus passen. Joost werkt in 
de verpakkingenbranche voor bloemen en planten en 
kan daardoor goed meedenken en meehelpen. Het is 
vooral mijn project, maar samen kunnen we er goed 
over brainstormen. We zijn nu bezig met het ontwik-
kelen van de website, die ‘Leukadootje’ gaat heten.” 

Wat voor producten heb je in gedachte?
“Dat zijn we nog aan het uitzoeken. Het moet wel echt 
iets leuks zijn en van goede kwaliteit. Ik wil eigenlijk 
een breed assortiment, maar niet te grootschalig, want 
het moet wel te organiseren zijn. In ieder geval iets voor 
zowel mannen, vrouwen als kinderen. Dan denk ik voor 
vrouwen aan schoonheids- of verzorgingsproducten, 
een lekker zeepje of een leuke sjaal. Voor mannen 
mooie sokken, bijvoorbeeld, of een stoere armband. En 
voor kinderen valt genoeg leuks te bedenken; kleine 

spelletjes voor jongens, aparte sokken of kletskaarten. 
Voor meisjes een make-uptasje, lipgloss, een kettinkje, 
of dingen voor in hun haar. Het gaat er om dat je iets 
besteld wat je aan een ander cadeau wilt doen en het 
criterium is natuurlijk dat het door de brievenbus past.” 

Waar ga je de spullen inkopen?
“Dat is ook nog wel een dilemma. Veel groothandels 
willen eerst weten wat je assortiment is voordat ze je als 
klant toelaten. Maar ik kan moeilijk een webshop 
beginnen als ik lastig aan mijn producten kan komen. 
Zoals gezegd ben ik op zoek naar variëteit, maar niet te 
grootschalig. Ik wil eerst uitproberen wat interessant is 
voor mijn toekomstige klanten. Zelf zou ik graag met 
kleine lokale ondernemers samenwerken, creatieve 
types die zelf op kleine schaal iets maken of ontwerpen 
en dat aan de man willen brengen. Zoals vrouwen die 
sieraden maken bijvoorbeeld. Ik denk dat wij elkaar wel 
kunnen versterken.” 

Wanneer denk je online te gaan?
“Ik heb mijzelf geen deadline gesteld, ik zit echt nog in 
de ontwikkelfase en voordat we alles uitgewerkt en 
geregeld hebben gaat er nog wel wat tijd overheen. Ik 
zit bij Greetz momenteel in een drukke periode en ik 
moet er ook voor zorgen dat het te combineren blijft 
met mijn gezin. Maar na de zomer hoop ik toch wel iets 
aan te kunnen bieden. En wat betreft de werkverdeling, 
straks tweeëneenhalve dag bij Greetz werken en de 
andere dagen voor ‘Leukadootje’ lijkt mij een ideale 
combinatie.” 

Op wie wil jij de schijnwerper richten?
“Mijn vorige buurman Steve Cooke. Hij is squashleraar, 
maar door corona liggen alle sportactiviteiten stil. Hij is 
nu bij zijn zwager in de bouw gaan werken. Totaal iets 
anders en ik ben benieuwd hoe hij dat ervaart.” 

ne r ren  et  fi n 
wonen in Kudelstaart”

Aalsmeer – Na een lange voorberei-
ding is afgelopen zaterdag 15 mei 
een hike georganiseerd door Scou-
ting Wiol & Willem Barendsz voor 
(oud)scouts, maar ook voor sportieve 
wandelaars. De hike bestond uit vele 
puzzels, een podcastverhaal en gps 
en kompaswerk om de weg te 
kunnen vinden. De deelnemers 
vertrokken zaterdagochtend per fiets 
richting De Kwakel, daarna te voet 
richting het Noorden om daar op de 
Nieuwkoopse Plassen een stukje te 
roeien naar de andere kant. Aan de 
overkant gekomen, liepen ze door 
het mooie natuurgebied van de 
Groene Jonker, waar ze hun fiets 
konden vinden om het laatste stuk 
naar Aalsmeer te kunnen afleggen. 
De hele route bestond uit 19 kilo-

meter fietsen, 19 kilometer wandelen 
en 4 kilometer roeien. De eerste deel-
nemers waren rond 18.00 uur terug 
en de laatste om 20.00 uur. Het was 
een sportieve en geslaagde dag. 
Jaarlijks wordt ergens in Nederland 
een hike gehouden. De deelnemers 
hebben dan alles mee in hun rugzak 
om vier dagen te trekken door de 
bossen, te koken op gastoestelletjes 
en te slapen in tentjes. Zeer primitief 
met een uitdaging. Helaas door 
corona was het vorig jaar en dit jaar 
niet mogelijk, waardoor gekozen is 
voor het organiseren van deze alter-
natieve hike. Lijkt het jou leuk om 
volgend jaar op Hemelvaartsdag ook 
zo’n uitdaging aan te gaan? Kijk dan 
voor meer informatie op www.scou-
tingwwb.nl/activiteit/hike/info

Geslaagde hike Scouting WWB

De eerste deelnemers die over de streep kwamen na acht uur en vijftien minuten: 

Roy van Diemen , Arnaud Brouwer en Robbert-Jan van Duijn.

Aalsmeer - Kan/mag de Rollatorwan-
delclub weer echt in actie kan 
komen? Wat kijken de deelnemers 
hier naar uit. Iedere woensdag-
morgen verzamelen de wandelaars 
van de Rollator Wandel Club Aals-
meer zich om half elf bij Zwembad de 
Waterlelie. Nee, ze gaan niet 
zwemmen, ze gaan naar buiten! 
Onder leiding van Carola en Maris 
komt de hele rij rollatorwandelaars 
gezellig babbelend naar beneden en 
gaan ze rechtsaf, waar ze bij elkaar 
gaan staan voor het eerste blokje 
‘bewegen’. Een beetje rekken en 
strekken, een oefening voor de 
balans en dan weer een stukje 
wandelen en natuurlijk een praatje.

Leuk en gezellig
Met elkaar is bewegen leuk en vooral 
heel gezellig. Iedereen kan meedoen, 
iedereen is welkom. Het geeft echt 
niet als iets niet meer heel soepel 
gaat, iedereen doet gewoon wat er 
wel kan. En als iemand een oefening 
zittend wil doen, dan doet hij of zij 
dat gewoon. Ze gaan niet zo ver hoor, 
het is een klein rondje, en ze stoppen 
steeds voor een blokje ‘bewegen’. 
Rond kwart over elf komt de stoet 
weer bij het zwembad aan, want 
natuurlijk is iedereen op tijd terug 
voor de koffie. Gezellig, een bakkie 
met een koekje uit de trommel! Het is 
een warme, hechte club. Er wordt 

gelachen en er wordt goed voor de 
mensen gezorgd. Bij mooi weer gaat 
de groep naar buiten, bij slecht weer 
is het binnen, in de sportzaal. Wie niet 
zelfstandig naar het zwembad kan 
komen, mag gebruik maken van een 
vrijwillige chauffeur. Even bellen met 
06-10196667. Na de koffie gaat 
iedereen weer naar huis. Wie door 
een chauffeur gehaald is, wordt ook 
weer netjes thuisgebracht.

Iedere woensdagmorgen
Om er alvast een beetje in te komen, 
en omdat het zo gemist wordt, is de 
Rollatorwandelclub nu ook op tele-
visie. Op woensdagmorgen om half 
11 kan iedereen meedoen via kanaal 
12 van Caiway of kanaal 1389 van 
KPN/XS4ALL/Telfort (Radio Aalsmeer 
TV). Aflevering twee is te zien op 26 
mei, aflevering drie op 2 en 9 juni en 
wellicht kan aflevering vier buiten 
opgenomen worden of worden de 
afleveringen nog een keer herhaald. 
Een leuk en vriendelijk programma, 
dus zorg dat de televisie aanstaat en 
doe meteen maar mee met Carola, 
Nathalie en de deelnemers van de 
Rollatorwandelclub! En natuurlijk 
gaat de Rollatorwandelclub zo gauw 
als het mag weer met alle wandelaars 
buiten wandelen op woensdag-
morgen bij het zwembad en binnen-
kort ook op maandagmorgen bij het 
Dorpshuis in Kudelstaart.

Rollatorwandelclub op televisie

Amstelland - Met pijn in het hart 
heeft de organisatie van het Amster-
damse Bos Golf, Rotaryclub Aals-
meer-Uithoorn, besloten dat de 
uitgestelde jubileumeditie van het 
ABG ook dit jaar niet door kan gaan. 

De huidige situatie met de corona-
crisis is dermate onzeker dat de risi-
co’s te groot zijn om het evenement 
te houden. De plannen worden 
daarom doorgeschoven naar 2022. In 
plaats van het golftoernooi zal in de 

Geen Amsterdamse Bos Golf, 
wel een unieke veiling

maand juni wel een digitale veiling 
worden georganiseerd. “Wij hebben 
de ambitie om van dit tiende 
Bosgolftoernooi iets speciaals te 
maken. Alle effort zal het komend 
jaar ingezet worden om van het 
tweede lustrum in 2022 een groot 
succes te maken”, aldus voorzitter 
Jeroen Homan. Om het goede doel 
(FTD: ontluisterende dementie op 
een te jonge leeftijd) niet voor het 
tweede achtereenvolgende jaar met 
lege handen te laten staan gaat de 
Rotaryclub zich inspannen om, onder 
de vlag van het Amsterdamse 
Bosgolf, in de maand juni een unieke 
veiling te organiseren met geweldige 
prijzen. Er kan geboden worden op 
diverse verwendagen in sloepen, 
diners, prachtige wijnen, vakantie-
verblijven in binnen en buitenland, 
waaronder een verblijf in Portugal. 
Kijk voor meer info op de website 
van de Rotary Aalsmeer-Uithoorn.
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Amstelland – Op donderdag 27 mei 
geeft kinderboekenauteur Marc ter 
Horst een online familiecollege vanuit 
de Bibliotheek Amstelland over 

klimaatverandering. Marc ter Horst is 
schrijver van informatieve kinder-
boeken over natuur, geschiedenis en 
de aarde en schreef het succesvolle 
boek Palmen op de Noordpool. 
Klimaatverandering is een belangrijk 
onderwerp, dat ook tijdens het leven 
van onze kinderen en kleinkinderen 
maar al te actueel zal blijven. Alle 
reden dus om het op een heldere en 
zorgvuldige manier aan kinderen uit 
te leggen. Want hoe zit het met 
klimaatverandering, wat zijn de 
oorzaken en gevolgen hiervan en 
welke maatregelen worden er 
genomen? Marc ter Horst vertelt zijn 
verhaal aan de hand van fossielen uit 

Familiecollege Marc ter Horst 
over klimaatverandering

Aalsmeer – Enkele weken geleden 
hebben de medewerkers van Leer- 
en Werkcentrum Gewoon Doen een 
prachtig door henzelf gemaakt insec-
tenhotel gebracht bij OBS de Zuid-
ooster. Dit insectenhotel heeft de 
Zuidooster aangeboden gekregen 
door het Natuur- en Milieu Educatie-
centrum Amstelland Meerlanden. 

Het NME biedt scholen inspiratie en 
lesmateriaal. 
De kleuters van OBS de Zuidooster 
starten deze week met het Kleuter 
Universiteit thema ‘Kriebelbeestjes’. 
Zij hebben het insectenhotel gisteren 
officieel geopend door met alle kleu-
ters op de foto te gaan bij het 
insectenhotel.

Kleuters openen insectenhotel 
bij OBS de Zuidooster

Door Ben de Leur

Aalsmeer - Met nog een paar ronden 
te gaan stijgt de spanning bij de AAS 
Online jeugdcompetitie tot onge-
kende hoogte. Bryan was uitgeloot en 
had dus geen stress. ChiaChia werd dit 
weekend 8e in het Nederlands Kampi-
oenschap, leeftijdsgroep D, maar 
wachtte vergeefs op David en won 
reglementair. Merlijn speelde de 
opening niet nauwkeurig en werd 
genadeloos afgemaakt door Simon, 
die weer wat in vorm lijkt te komen. 

Dan het prestige duel tussen de 
broers Robert en Marien. Dit keer 
werd de spanning te veel voor Marien 
en werd er veel materiaal geblunderd. 
Robert bleef cool en scoorde het punt. 
En dan de topduels, Luuk V moest met 
zwart tegen Christiaan en met trainer 
Ben werd de Hyper Accelerated 
Dragon goed doorgenomen met trai-
ningspartijen. Maar de trainingspar-
tijen lijken wel te veel te vermoeien, 
want weer blunderde Luuk en werd 
krachtig door Christiaan aan de kant 
geschoven. Konrad had hierdoor Luuk 

Spanning stijgt bij AAS online 
jeugdcompetitie schaken

Aalsmeer - Na maanden is het einde-
lijk zover, de Werkschuit mag weer 
open. Aanstaande zaterdag 22 mei 
begint docent Annefie van Itterzon 
weer met lesgeven.
In kleine groepen van tien leerlingen 
gaat er binnen en buiten getekend 
worden. De natuur is de leermeester 

van de kinderen! Wie al ingeschreven 
stond in januari 2021 kan zo 
instappen. Voor nieuwe aanmel-
dingen: Er zijn nog enkele plaatsen 
vrij. Graag per mail opgeven via: 
annefie87@hotmail.com. De cursus-
locatie van de Werkschuit is te vinden 
aan de Oosteinderweg 287. 

Weer tekenen met Annefie voor 
kinderen bij de Werkschuit

Kudelstaart - Helaas kon het voet-
balkamp bij RKDES dit jaar niet door-
gaan vanwege de coronamaatre-
gelen. Maar er werd, met sponsoring 
van Stichting Supporting Kudel-
staart, een mooi alternatief 

gevonden: De clubkampioen-
schappen. Op Hemelvaartsdag, 
donderdag 13 mei, werd er door de 
jeugd van RKDES gestreden om de 
titel clubkampioen 2021. Per jaarlaag 
was er een eerste, tweede en derde 

Clubkampioenschappen bij 
RKDES: Een topdag!

Aalsmeer - Na een lange periode de 
kou trotseren, kunnen de Basket Stars 

trainingen vanaf komend weekend 
weer binnen plaatsvinden. Dit bete-

Basket Stars weer naar binnen!

Kinderen tonen hun zelfportret aan ouders die niet binnen mogen (corona regels).

de ijstijd, spannende verhalen en 
grappige illustraties. Zonder doem-
verhalen, moeilijke woorden en opge-
heven vingertje. Na afloop mag je 
hem alles vragen over klimaatveran-
dering, boeken schrijven of gewoon 
over zijn lievelingskleur. Het familie-
college wordt op donderdag 27 mei 
van 16.00 tot 17.00 uur gegeven via 
Zoom. Leden van de Bibliotheek 
Amstelland kunnen zich gratis 
aanmelden, niet-leden betalen 5  euro 
voor een kaartje. Er is een beperkt 
aantal kaarten beschikbaar en 
aanmelden kan tot en met maandag 
24 mei. Geschikt voor kinderen vanaf 
9 jaar en ook leuk voor ouders/verzor-
gers om mee te kijken (niet verplicht). 
Kijk voor meer informatie over het 
familiecollege en de kaartverkoop op: 
www.debibliotheekamstelland.nl

kent dat vanaf zaterdag 22 mei de trai-
ningen weer in sportcentrum De 
Waterlelie aan de Dreef plaats zullen 
vinden van 9.00 tot 10.00 uur. De 
Basket Stars trainingen zijn toeganke-
lijk voor alle kinderen van 6 tot en met 
12 jaar die graag op een laagdrempe-
lige manier kennis willen maken met 
basketbal. Op een speelse wijze wordt 
er geoefend met passen, vangen, drib-
belen en scoren en vele andere vaar-
digheden die horen bij basketbal. 
Door middel van spelletjes wordt er 
veel samen gespeeld en komen er 
kleine basketbal wedstrijdjes tot 
stand. Om mee te doen aan een 
Basket Stars training betaal je 3 euro 
per training of je koopt een strippen-
kaart van 25 euro waarmee je tien 
keer mee mag trainen. Kom je ook?

plek te vergeven. Er werd hard 
gewerkt tijdens de verschillende 
spelonderdelen, voetbalbowlen, 
limbodansen, voetbaldobbelen, 
gatschieten en sprinten. Ter ontspan-
ning was er tussendoor tijd voor een 
opblaasstormbaan. Het was mooi 
weer, de sfeer was goed, er was hulp 
van enthousiaste vrijwilligers. 
Kortom: Een topdag! 
De nieuwe clubkampioenen zijn:
Mini’s: 1. Hailey Hardebol, 2. Colle 
Dijkstra, 3. Jozy Nijs. O8: 1. Quinten 
Kunst, 2. Davy Holla, 3. Daniël Meijn.
O9: 1. Evi Markenstein, 2. Farhan 
Alfarhan, Fenna Waaijman. 
O10: 1. Roos van Kessel, 2. Jessie 
Pothuizen 3. Sam Oppelaar. 
O11: 1. Milan Tates, 2. Jasper van 
Avoird, 3. Kevin Piet. O12: 1. Thomas 
Brugman, 2. Pieter Oosterhaven, 
3. Tim Bouwens en Gijs van Kessel.
O13. 1. Fabiënne Laven, 2. Tess 
Rijkers, 3. Bente van Haan.

kunnen passeren, maar liet zijn dame 
opsluiten door Pieter en daarna was 
het een eenzijdig gebeuren waarin 
Pieter bekwaam het punt scoorde. 

Top drie
Hiermee is Christiaan de nieuwe 
leider, op een half punt volgt Luuk en 
op weer een half punt Konrad. De 
andere spelers hebben geen kans 
meer op een top drie notering, maar 
wel op een prijs per Stap waarin ze les 
krijgen. Uitslagen: Christiaan tegen 
Luuk V: 1-0, Konrad tegen Pieter: 0-1, 
Robert tegen Marien: 1-0, Merlijn 
tegen Simon: 0-1 en Chia-Chia tegen 
David: 1-0. Kijk voor de stand en info 
op: www.aas.leisb.nl
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Weer tennissen OVAK 
Aalsmeer - Vanaf komende dinsdag 
25 mei mag er weer getennist 
worden bij Racket Sport in de Beet-
hovenlaan. Vanaf 9.00 uur zijn OVAK-
leden van harte welkom. Zowel 
enkel- als dubbelspel is toegestaan.

Aalsmeer - In de Wereldwinkel Aals-
meer werken ongeveer 35 vrijwilli-
gers. Samen zorgen zij ervoor dat de 
fairtrade speciaalzaak in de Zijdstraat 
zes dagen per week geopend is. Een 
van deze vrijwilligers is Tini Man-Olij. 
Deze maand is zij maar liefst 25 jaar 

werkzaam in de Wereldwinkel. Reden 
genoeg om haar te verrassen met 
een bloemetje en een taartje tijdens 
haar winkeldienst op de 
dinsdagmiddag. 
Helaas had ze haar dienst geruild 
met een collega, dus wordt op goed 

Tini Man-Olij 25 jaar vrijwilliger 
bij Wereldwinkel Aalsmeer

Aalsmeer - Het gaat goed met de 
grip op de coronapandemie, steeds 
meer mensen hebben al één of twee 
vaccinaties gehad of krijgen dit 
binnenkort en het aantal patiënten 
in de ziekenhuizen neemt dagelijks 
af. Goed nieuws, er hoeft niet op de 
pauzeknop gedrukt te worden, de 
versoepelingen gaan door. Weer 
midgetgolfen in Aalsmeer, naar de 
kinderboerderij en de Historische 
Tuin, lunchen en dineren op 
terrassen, het klinkt als ‘bijna weer 
gewoon’. 
Ook in Aalsmeer is afgelopen periode 
de daling verder ingezet. In de eerste 
twee weken van mei liefst 81 minder 
positief geteste inwoners, van 5 tot 
en met 18 mei totaal 16 minder 
besmettingen. De ‘teller’ staat nu op 
154 (483,4 per 100.000 inwoners, was 
533,6). In vergelijking met omlig-
gende gemeenten blijft in Aalsmeer 
het besmettingscijfer het hoogst, 
maar er zijn al enkele weken geen 
inwoners opgenomen in het zieken-
huis en opnieuw zijn er geen overle-

denen te betreuren. Nog meer posi-
tief nieuws: Op 17 mei werden 
slechts 4 inwoners positief getest! 
Ook in Uithoorn en Haarlemmermeer 
dalen de besmettingscijfers. In 
Uithoorn nu 97 (-42) en Haarlemmer-
meer deze periode 572 (-162), 
respectievelijk 329,1 en 366,7 per 
100.000. Had Amstelveen de vorige 
periode nog met een lichte stijging 
te maken, nu gelukkig ook minder 
positief getesten: 372 (-51), 356,7 per 
100.000. In Uithoorn en Haarlemmer-
meer eveneens geen opnames in 
ziekenhuizen en geen inwoners over-
leden aan corona. In Amstelveen 1 
opname, 1 inwoner overleden. 
Toch blijft het belangrijk om de coro-
naregels te blijven naleven, dus: 1,5 
meter afstand houden, regelmatig de 
handen wassen, blijf bij een verkoud-
heid thuis, ga testen bij klachten, 
vermijd drukte en draag een mond-
kapje in openbare gebouwen. Bijna 
corona onder controle, het eindpunt 
is in zicht, samen veilig en doordacht 
naar de eindstreep!

Daling corona-besmettingen zet 
door, ook in Aalsmeer!

Tini Man-Olij (rechts) was blij verrast met de bos bloemen die zij kreeg uit handen 

van Marianne van der Meijden, die medewerkerszaken verzorgd.

geluk gefietst naar het huis van Tini 
waar de collega’s welkom waren in 
haar mooie tuin. 
Onder het genot van koffie en thee 
met taart (op fairtrade gebaksscho-
tels uit Ecuador) worden herinne-
ringen opgehaald over haar 25 jaar in 
de Wereldwinkel. Tijdens het 
winkelen in de Zijdstraat zag zij een 
vriendin in de Wereldwinkel. Ze ging 
naar binnen, raakte in gesprek en 
meldde zich meteen aan als vrijwil-
liger voor de dinsdagmiddag. Tot 
haar prepensioen werkte Tini bij 
Apotheek Groen. Veel winkelervaring 
dus, maar Tini ontpopte zich ook als 
kerstpakketten specialist, hielp bij 
het prijzen en inrichten en organi-
seerde jarenlang verkopen op brade-
rieën, markten en kerken. 
De laatste jaren doet zij het iets 
rustiger aan, maar nog steeds draait 
zij met veel plezier twee dinsdagen 
per maand een winkeldienst en gaat 
nog gewoon lekker even door. 
Ook interesse om vrijwilliger te 
worden in de Wereldwinkel? Nieuwe 
collega’s kan de fairtrade winkel altijd 
gebruiken. Kijk voor alle informatie 
op www.wereldwinkelaalsmeer.nl. 

COLUMN TRUUS OUDENDIJK

Aalsmeer - Dat de Waddeneilanden het predicaat werelderfgoed hebben, 
snap ik helemaal. Volkomen terecht. Wat een uniek gebied. We wisten het 
natuurlijk al, maar hebben dat de afgelopen week ook weer persoonlijk 
ervaren. Elk eiland heeft zijn eigen specifieke kenmerken. Texel is voor ons 
bekend terrein, we komen er ieder jaar wel een keer, en het geeft ons altijd 
een gevoel van thuiskomen. De andere eilanden brengen ons de nodige 
verrassingen. Al is het maar de overtocht, die per eiland zo verschillend is. 
Met een kotter van Texel naar Vlieland varen - een overtocht die ik natuur-
lijk prima overleefd heb - is een avontuur te noemen. We varen langs 
zeehondenbanken en krijgen af en toe een flinke golf over ons heen. Ons 
kan niks gebeuren, we zijn permanent in regenpak met ook nog een 
mondkapje op en zien er daardoor uit als een stel IS strijders. Bijna angst-
aanjagend. De overtocht naar Terschelling is daarmee vergeleken een 
eitje: met de snelboot in comfortabele stoelen in twintig minuten op de 
plaats van bestemming. Vuurtoren de Brandaris is een icoon, je kunt er 
niet omheen en ik hoef het er verder ook niet over te hebben. Maar de 
waddenkust van Terschelling is spectaculair, zoveel vogels die hier komen 
foerageren op doortocht naar andere gebieden. Mijn echtgenoot, die een 
fanatiek vogelaar is, kijkt zijn ogen uit. Hoe kleiner het eiland, hoe leuker. 
Schiermonnikoog heeft absoluut de mooiste vuurtoren, de oudste van 
Friesland, gebouwd in 1853. En de kwelders en stranden zijn adembene-
mend. Maar Ameland is de afgelopen week onze absolute favoriet 
geworden. Een prachtig landschap met nieuw gevormde duinen, einde-
loze stranden en een uniek waddengebied met drooggevallen banken 
zover het oog maar kan reiken. Het B&B waar we logeren heet ‘Stil de Tijd’ 
en dat is precies wat we hier ervaren. Het vele fietsen, soms naast, soms 
achter elkaar, geeft ons veel tijd om na te denken. Door corona zijn we 
veroordeeld tot elkaars gezelschap, maar dat zijn we al 50 jaar gewend, 
dus is geen belemmering. Maar de malle regels geven wel een bizarre kijk 
op ons tripje. Elke maaltijd moeten we op onze kamer gebruiken. Oké, dat 
is te doen, maar ik word niet goed van telkens mondkapje af en op zodra 
ik maar een andere ruimte in stap. Het blijft aan  mijn zonnebril hangen, zit 
klem onder mijn muts of schuift steeds over mijn ogen. Van mij is dat de 
eerste regel die ze af mogen schaffen. Andere ongein is het in de gietende 
regen voor een overdekt en verwarmd terras staan en er niet op mogen 
omdat het pas half twaalf is. Maar wel op de veerboot met honderden 
mensen in een benauwde ruimte op elkaar gepakt staan. “U mag gerust 
met zijn vieren bij elkaar zitten”, roept de kapitein om, “want dit is open-
baar vervoer.” Misschien moeten we 
het woord openbaar een andere 
kwalificatie geven. Het gelijk stellen 
aan toegankelijk. Openbare biblio-
theek, openbare terrassen, open-
baar restaurant, openbaar museum. 
Kom maar binnen mensen, het is 
openbaar, dus het mag. Wat zou 
dat een verbetering zijn. Als ik iets 
ben gaan waarderen de afgelopen 
week zijn het wel de bushokjes. 
Prima locatie om te picknicken of 
een kop koffie en thee te drinken. 
Overdekt en openbaar. Dus het 
mag. Gekkenhuis die regels!   
Reageren? Truus@bente.net

Stil de Tijd

Aalsmeer - Kent u iemand die een 
lintje verdient? Vast wel! Want overal 
in Nederland en zeker in Aalsmeer 
zetten veel mensen zich belangeloos 
in voor de samenleving. Deze 
mensen verdienen waardering en 
erkenning vanuit de samenleving. 

Onderscheiding
Zij kunnen in aanmerking komen 
voor een Koninklijke onderscheiding.

Hiervoor gelden richtlijnen. Belang-
rijk is dat de inspanningen gedu-
rende langere tijd worden uitgevoerd 
en ten gunste komen van de samen-
leving of dat zij een voorbeeldfunctie 
vervullen. Daarnaast is het noodzake-
lijk dat de onderscheiding aange-
vraagd wordt in de gemeente waar 
degene voor wie u een lintje 
aanvraagt woont. Bij de gemeente 
Aalsmeer kunt u dus alleen een 

Wie verdient Koninklijk lintje? onderscheiding aanvragen voor 
inwoners van Aalsmeer.

Bijzondere personen 
Wilt u iemand voordragen voor de 
algemene gelegenheid (Lintjesregen) 
in april 2022? Neem dan contact op 
met Marja Wiersma van het Kabinet 
van de burgemeester van de gemeente 
Aalsmeer via tel. 0297-387512 of per 
e-mail: marja.wiersma@aalsmeer.nl. De 
aanvraag moet vóór 1 juli 2021 bij de 
gemeente ingeleverd zijn. 

Uithoorn - Afgelopen woensdag is 
bij AKU de loopclinic onder het 
motto ‘Hart voor de medemens’ 
gestart. AKU nodigde medewerkers 
van bedrijven en instellingen uit om 
gratis aan een loopclinic mee te doen 
op de atletiekbaan. Meer dan 20 
enthousiastelingen hadden zich 
gemeld voor de eerste training onder 
leiding van een paar ervaren trainers 
van de vereniging.  
De looptrainers zijn blij dat deze 
clinic van 12 weken blijkbaar in een 
grote behoefte voorziet. Op deze 
manier wil de vereniging de 
bedrijven, winkels  en instellingen 
die hebben geleden onder het coro-
navirus  een steuntje in de rug geven. 
Daarnaast is bewegen belangrijk om 
de weerstand en conditie te 
verhogen en daarmee in de 
toekomst gezond te blijven. 

Aanmelden kan nog steeds
Tijdens de eerste training bleek dat 
de groep heel divers is qua looperva-
ring en getraindheid en dat is geen 
enkel probleem, iedereen kan op zijn 
eigen tempo aan zijn doelstellingen 
werken. Omdat er meer trainers 
beschikbaar zijn het nog mogelijk 
om deze of volgende week nog aan 

te sluiten bij de groep. De loopclinic 
loopt namelijk door tot en met 
woensdag 21 juli.  
De clinic kan voor een aantal ook een 
uitdagende voorbereiding zijn op de 
Polderloop die op 29 juli gehouden 
wordt.

Verschillende niveau’s
Er wordt op verschillende niveau’s 
getraind, de clinic is dus geschikt 
voor beginnende en geoefende 
lopers. De clinic vindt plaats onder 
leiding van gekwalificeerde en 
ervaren trainers. In overleg kan er 
ook op andere momenten getraind 
worden. Tijdens de clinic wordt ook 
advies en informatie gegeven over 
blessurepreventie, voeding, en 
geschikte kleding en schoeisel.
Daarnaast is hardlopen in een groep 
gewoon leuk en stimulerend. De trai-
ners hebben intussen veel ervaring 
opgedaan om met een groep atleten 
op gepaste afstand op de atletiek-
baan te trainen. De clinic vindt plaats 
op de atletiekaccommodatie van 
AKU op sportpark de Randhoorn in 
Uithoorn en begint om 19.30 uur.
Voor vragen en informatie: Rene 
Noorbergen: rene.noorbergen@
gmail.com of bel 06-55858584.

Veel animo voor loopclinic AKU

Nog twijfels? 
Coronavaccinatie-
keuzehulp kan helpen

Regio - Voor mensen die twij-
felen of ze wel of niet gevacci-
neerd willen worden hebben 
TNO en het Radboudumc een 
keuzehulp ontwikkeld: de coro-
navaccinatie-keuzehulp.nl. Dit 
online hulpmiddel geeft feitelijke 
informatie over vaccineren en is 
makkelijk in gebruik. Je kunt 
hiermee ook voor jezelf op een 
rij zetten wat voor jou belangrijk 
is bij het maken van je keuze. 
Daarnaast lees je ook de erva-
ringen van anderen over hoe zij 
omgaan met het maken van hún 
keuze. Onderzoek heeft laten 
zien dat een keuzehulp mensen 
kan ondersteunen die nog een 
afweging moeten maken maar er 
niet helemaal uitkomen. Ook kan 
het dienen als hulpmiddel om 
met de uitkomsten het gesprek 
aan te gaan, in dit geval bijvoor-
beeld met de eigen huisarts.
De coronavaccinatie-keuzehulp.
nl is sinds woensdag 19 mei voor 
iedereen te gebruiken.
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De Kwakel - Op de zaterdagen 22 en 
29 mei en 5 juni organiseert Honk- en 
softbalvereniging Thamen weer gratis 
clinics voor jongens en meisjes tussen 
de 4 en 17 jaar. Dus ben je nieuws-
gierig of op zoek naar een sport? Kom 
dan lekker meetrainen, want de 
ervaren trainers staan op je te 
wachten. Honk- en softbal zijn echte 
zomersporten en het buitenseizoen 
loopt van half maart tot eind oktober. 
Honkbal en softbal zijn in Nederland 
een vrij bekende sport mede omdat 
bijna iedereen het weleens op school 
heeft beoefend. Het is vooral een 
tactische, strategische sport en vrijwel 
geen contactsport. Hoe hoger je 
speelt, hoe belangrijker conditie en 
krachttraining wordt. In de laagste 
klassen is conditie weer minder 
belangrijk. Al deze facetten maakt de 
sport ook direct laagdrempelig en 
vooral erg leuk om te beoefenen! Je 
kunt dus nu drie keer deelnemen aan 
de gratis clinics die van 14.00 tot 
15.30 uur worden gegeven bij het 
complex van Thamen aan de Vuuriijn 
24 in De Kwakel. Na deze drie clinics is 

het mogelijk een strippenkaart te 
kopen voor 10 euro waarmee nog vier 
keer deelgenomen mag worden aan 
een teamtraining. Mocht je na die vier 
trainingen besluiten lid te worden 
dan wordt het bedrag met de contri-
butie voor dit seizoen verrekend. 
Meedoen met de clinic(s)? 
Aanmelden kan door een e-mail te 
sturen naar TC.Thamen@gmail.com 
onder vermelding van naam en leef-
tijd. Ben je ouder dan 17 jaar en heb 
je interesse? Stuur dan ook een 
bericht en er volgt een uitnodiging 
voor een specifieke teamtraining.

Clinics voor jeugd bij honk- en 
softbalvereniging Thamen

Aalsmeer - De handbalheren van 
Greenpark Aalsmeer zaterdagavond 
15 mei geen steekje laten vallen en 
wisten in de uitwedstrijd in Zwarte-
meer tegen Hurry-Up een ruime zege 
te boeken: 23-33. Gelijk vanaf het 
startsignaal nam Aalsmeer de leiding 
en wist uit te lopen van 4-8 naar 6-14 
winst. De rust gingen de teams in met 
10-22 voor Greenpark. Waren de twee 
ploegen tijdens het eerste treffen in 
De Bloemhof nog aan elkaar gewaagd 
en eiste Hurry-Up de overwinning 

nipt op (29-28), ditmaal heeft Aals-
meer zich niet laten verrassen. Ook 
niet in de tweede helft, er werd gelijk 
weer gas gegeven en Greenpark wist 
het verschil in punten te vergroten 
naar 12-26. Toen liet Aalsmeer de 
touwtjes iets vieren en van het slor-
dige spel dat ontstond wist Hurry-Up 
te profiteren. De handballers uit Zwar-
temeer wisten terug te komen tot 
20-26. Het was voor Greenpark het 
sein om weer scherp te stellen. Hurry-
Up wist nog drie treffers te maken, 

HandbalNL League: Ruime winst 
voor Greenpark Aalsmeer

Foto: www.kicksfotos.nl (via livestream).

Aalsmeer ‘denderde’ voort en wist nog 
zeven maal te scoren. Goed op dreef 
bij Greenpark was linkerhoekspeler 
Donny Vink (topscorer, 12 keer raak). 

In en tegen Volendam
Met de 23-33 winst is Aalsmeer nog 
slechts één punt verwijderd van de 
best-of-three om de landstitel. De 
volgende wedstrijd is uit tegen 
Volendam op zaterdag 29 mei 
Aanvang is 20.00 uur. Uiteraard is de 
wedstrijd te volgen via livestream van 
handbalnl. Komend weekend heeft 
Greenpark dus vrij. Bevo komt 
aanstaande zaterdag 22 mei wel in 
actie. Hurry-Up is vanaf 19.00 uur de 
tegenstander. Op 29 mei is Kembit 
Lions de tegenstander van Bevo. De 
laatste wedstrijd in de HandbalNL 
League is op zondag 30 mei: Hurry-Up 
tegen Quintus vanaf 14.30 uur.

Ook winst Bevo
Nummer drie in de HandbalNL 
League, Bevo, pakte afgelopen zater-
dagavond eveneens de punten. Wel 
nipt, Volendam was de tegenstander 
en de handballers uit het Palingdorp 
wisten de rust in te gaan met 17-15 
winst. Uiteindelijk trok Bevo toch aan 
het langste eind, overwinning in en 
op Volendam met 32-33. Het team uit 
Panningen wacht nog twee 
wedstrijden voor de finales. Koploper 
Kembit Lions uit Geleen (Limburg) 
speelde zaterdagavond een oefen-
duel tegen Quintus en liet zien in 
vorm te zijn, 30-16 winst. 

Nog twee speelweekenden
Het blijft spannend in de HandbalNL 
League. Nog twee speelweekenden 
voor de finales. De wedstrijden van 
afgelopen zaterdag hebben de stand 
in de top vooralsnog niet veranderd: 
1. Kembit Lions, 2. Greenpark Aals-
meer, 3. Bevo, 4. Volendam en 5. 
Hurry-Up.

Door Lex van Emden

Uithoorn - Vanaf de oprichting van 
Roeivereniging Michiel de Ruyter in 
1964 had men een overnaadse 
wherry, een brede roeiboot. Deze 
wherry heette ‘d Eendraght en er werd 
gedurende de laatste jaren weinig in 
geroeid, omdat het een zware boot 
was. Tijd dus voor vernieuwing. Voor 
een aantal leden van het eerste uur 
was dat wel even slikken, omdat zij 
aan deze overnaadse wherry gehecht 
waren. Vanaf de oprichting hadden ze 
in deze boot gevaren. ‘D Eendraght 
werd voor een mooie prijs verkocht 
aan een roeivereniging in Gent. Maar 
nu de vernieuwing. Op zaterdag 8 mei 
lag er voor de roeiloods een helemaal 
nieuwe, mooie boot klaar om gedoopt 
te worden. Het is een kunststofboot 
voor drie roeiers of twee roeiers met 
een stuurman. Deze boot werd door 
Jorg Santen, een lid van het eerste uur 
van roeivereniging Michiel de Ruyter, 
gedoopt. Hij hield een mooie inleiding 
hoe je erin moest roeien en gaf nog 
wat tips. De nieuwe boot werd ‘d 
Eendraght gedoopt, een hommage 
aan de oude overnaadse wherry. 

Traditiegetrouw werd er voor geroeid. 
Dat wil zeggen, een aantal leden mag 
meteen na de doop voor het eerst in 
de nieuwe boot roeien, een 
erebaantje. Dit keer viel deze eer te 
beurt aan een drietal junior leden. Zij 
waren zichtbaar verlegen toen zij de 
boot in het water legden en instapten. 
Zij legden de boot in het water en 
roeiden tweehonderd meter en toen 
weer terug langs het vlot van de roei-
vereniging, waar veel leden van 
Michiel de Ruyter applaudisseerden. 
Op zondag kreeg de nieuwe ‘d 
Eendraght zijn echte doop, omdat een 
drietal veteranen roeiers er mee naar 
de Oude Sluis en terug roeiden. Zij 
waren erg tevreden over deze boot, 
want hij is licht en snel. Een aanwinst 
dus voor de roeiers van Michiel de 
Ruyter. Nog een traditie is dat boten 
bij Michiel de Ruyter genoemd 
worden naar familieleden of op 
schepen waarop admiraal Michiel de 
Ruyter gevaren of heeft. Op de tocht 
naar Sicilië en tijdens de slag bij 
Stromboli voer admiraal De Ruyter op 
‘d Eendraght. Tijdens de slag bij Etna 
raakte hij dodelijk gewond aan boord 
van ‘d Eendraght.

Nieuwe roeiboot ‘d Eendragt 
voor Michiel de Ruyter

Door Nicôle van der Meer

Aalsmeer - Dance Improvement 
heeft drie wedstrijdteams in diverse 
categorieën die momenteel bijna 
wekelijks hun dancing skills mogen 
showen bij danswedstrijden. Vaak 
wordt hun dans dan beoordeeld door 
een kritische jury. Deze juryleden zijn 
vaak jong volwassenen die zelf ook 
nog volop presteren in de veelzijdige 
danswereld. De categorieën waarin 
het team danst, onderscheidt zich 
door de diverse leeftijden van de 
dansers uit het betreffende team. 
Vorige week zondag was er een voor 
Dance Improvement nieuwe, online 
danswedstrijd genaamd Dance 
Waves Competition. De dansers 
konden zich tussen het enorme 
ruime aanbod van vele dansers 
bewijzen. Dit keer moesten zij zich 

ook nog eens meten aan diverse 
teams uit België die hun danskwali-
teiten ook graag lieten zien. Voor de 
organisatie van deze grote wedstrijd 
gaat het er om dat dansers elkaar 
ontmoeten op het podium waarbij ze 
kunnen leren van elkaars talenten. 
Aan de competitie zit ook de uitda-
ging van kwalificatie voor een Neder-
lands Kampioenschap verbonden. 
Momenteel volgen de dansers deze 
wedstrijd via een YouTube kanaal 
maar zodra het weer mag, ziet 
iedereen er enorm naar uit om elkaar 
weer live te ontmoeten in mooie 
theaterzalen. Turbulance was als 
eerste team aan de beurt met Hailey, 
Kaya, Sam, Sienna, Sjors, Philly en 
Saniyah. In hun categorie behaalde 
het team, tussen alle strijdende 
dansers, een prachtige zesde plaats. 
Team Sabotage met Amber, Robin, 

Online succes voor dansers van 
Dance Improvement

Myrthe, Philine en Millie danste zich 
naar de vierde plaats. De klapper zat 
in de staart waar het team Another 
DImension met Nathalie, Milou, 
Amber, Laisa, Robin, Floortje, Sienna, 
Dewi en Felicia in hun categorie tot 
de tweede plaats doordrong. Afge-
lopen zondag 16 mei was via Twitch 
een online danswedstrijd van Shell 
We Dance. Dit zijn ook voorrondes 
met het hoogst haalbare doel: de 
Nederlandse Kampioenschappen in 
juni. De organisatie weet nog niet hoe 
dit NK er uit gaat zien en hoe deze 
wedstrijd gehouden gaat worden. 
Team Turbulance danste zich in hun 
categorie naar de derde plaats. Team 
Sabotage werd in hun categorie 
vierde. Another DImension behaalde 
de eerste plaats en promoveert 
hiermee naar een hoger niveau om in 
een nieuwe categorie weer meer 
uitdaging te vinden met andere 
teams op gelijk niveau. Wil je ook een 
keer komen dansen? Bel Jasmina van 
Dance Improvement via 06-42146083.

Regio - Wandelen is een grote trend 
op dit moment. Om wat afwisseling 
te brengen tijdens het wandelen, 
lanceren de waterschappen de 
‘Waterbazen Wandelingen’.
Onderweg ontdekken wandelaars 
wat ze zelf kunnen doen voor schoon 
en voldoende water.

Doe en ontdek-gids
Met een gratis Doe en ontdek-gids 
kunnen mensen aan de slag met 
opdrachten en waterweetjes. Ze 
checken de waterkwaliteit, leren 
kijken als een dijkwachter of spotten 
tegeltuinen, regentonnen of wadi’s. 
Wandelaars kiezen zelf waar de 

Waterschappen lanceren de 
‘Waterbazen Wandelingen’

wandeling heen gaat: op de dijk, in 
de natuur of in de stad. 
Hoe meer opdrachten je doet, hoe 
meer je een Waterbaas wordt.

Waterbewust
Steeds meer mensen dragen bij aan 
schoon en voldoende water. Met 
kleine aanpassingen in en om het 
huis is er al veel te bereiken. Zoals 
hoosbuien opvangen met een 
regenton, de auto een duurzame 

wasbeurt geven in de wasstraat of 
zwerfvuil rapen langs de waterkant. 
Met de campagne ‘Waterbazen’ 
willen de waterschappen zo veel 
mogelijk Nederlanders betrekken bij 
hun werk. En ze prikkelen om zelf 
ook waterbewust bezig te zijn. 

De Doe & ontdek-gids van de Water-
bazen Wandelingen is gratis te 
downloaden via de website 
waterschappen.nl.
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Regio - Zin in een zomertuin vol 
bloemen en vrolijkheid? Denk dan 
eens aan hortensia’s. Ze passen zowel 
in grote als kleine (stads)tuinen. 
Zowel donkere schaduwhoekjes als 
zonnige plekken vrolijk je eenvoudig 
op met deze gigantische bloeiers. 
Hou wel rekening met het aantal 
zonuren per dag. De hortensia Anna-
belle zorgt op een plekje in de (half )
schaduw voor een flinke portie 
zomer. Heb je een zonovergoten 
tuin? Dan zijn er alternatieven zoals 
pluimhortensia’s. En als je ze eenmaal 
in je tuin hebt staan, ga je ieder jaar 
bloeiend de zomer in! Tuinhortensia’s 
in allerlei kleuren en vormen zijn 
vanaf mei volop verkrijgbaar bij tuin-
centra en bloemisten. ‘Annabelle: het 
wordt niets zonder jou’. Zanger Hans 
de Booij scoorde er in de zomer van 
1983 een grote hit mee en in 2021 
wordt ‘Annabelle’ opnieuw een 
zomerhit, in de tuin! Inderdaad wordt 
het niets zonder deze hortensia in de 
tuin. De Annabelle zorgt er namelijk 
voor dat donkere schaduwhoekjes 
enorm opgevrolijkt worden. Je 
herkent Annabelle (Hydrangea arbo-

rescens ‘Annabelle’) aan de schermen 
met meer dan honderd kleine, witte 
bloemetjes. Doordat deze hortensia 
met gemak tientallen bloem-
schermen produceert, is er sprake 
van een heus sneeuwbaleffect in de 
zomer. De Annabelle geeft op elke 
tak bloemschermen. Dat betekent 
dat je in het voorjaar deze hortensia 
probleemloos kunt snoeien op de 
gewenste hoogte. Annabelle staat 
het liefst op een plekje met wat 
schaduw. Een hele dag in de felle zon, 
kan er voor zorgen dat de bloemen 
bruin worden. Knip de bloem-
schermen dan weg en de kans is 
groot dat er een tweede bloei volgt! 
Er zijn tegenwoordig ook roze 
Annabellen.

Schapenkop
Heb je een tuin in de volle zon? Dan is 
de pluimhortensia (Hydrangea pani-
culata) ideaal. In de volksmond wordt 
de plant ook wel schapenkop 
genoemd als verwijzing naar de spits-
vormige bloemschermen. Van alle 
hortensia’s zijn de pluimhortensia’s 
het meest in trek bij vlinders, honing-

Hortensia: Zomerhit in de tuin

Regio - Met een volksnaam als woes-
tijnroos weet je het eigenlijk al. Deze 
plant staat garant voor veel kleur en 
kan goed tegen droogte en zon. 
Kalanchoë Garden is daarom ideaal 
voor balkon, terras en serre. Geef je de 
woestijnroos een plekje op de tuin-
tafel? Het zijn de vrolijke kleuren die 
voor een gezellige en energieke 
zomer zorgen. De bloeiende vetplant 
is bij uitstek geschikt voor een ‘tuin-
werkplek’. Vanaf mei tot aan de eerste 
nachtvorst in het najaar kun je ‘m 
buiten zetten.

Tuinwerkplek
Waarom in de zomermaanden binnen 
zwoegen achter de laptop? Het is veel 
relaxter om buiten te werken. Als het 
wifi-signaal sterk genoeg is, maak je 
gewoon een tuinwerkplek met de 
laptop op de tuintafel. En je krijgt 
gratis vitamine D! Wanneer je direct 
zicht hebt op bloeiende planten ben 
je extra productief. Zet bijvoorbeeld 
een grote woestijnroos naast de 
laptop. De kleurrijke bloemen zorgen 
voor energie en geven een extra posi-
tief gevoel. Ideale omstandigheden 
om bergen werk te verzetten. Zeg je 
Kalanchoë Garden, dan zeg je kleur. 
Roze, paars, wit, oranje, geel en rood 
en zowel felle kleuren als zachte 
tinten. De kleinste soort is zo’n 10 
centimeter hoog, de grootste 30 
centimeter. Erg leuk is het om een 
platte schaal te vullen met mini’s. Wit 
en roze voor een lief, zoet accent op 
het terras en een bonte kleurenmix 

voor instant happiness tijdens een 
tuinfeestje. Of kies voor een combi-
natie met siergrassen of groene blad-
planten. Een favoriete sporter of het 
Nederlands elftal aanmoedigen? 
Oranje kleurt de zomer van 2021.

Verzorging
Woestijnrozen hebben een ‘inge-
bouwd waterreservoir’ waardoor 
verzorging nauwelijks aan de orde is. 
De dikke, stevige blaadjes houden 
namelijk vocht vast, zodat je maar 
eens per week water hoeft te geven. 
Tijdens een heftige hittegolf 
misschien een keertje extra. Kalan-
choë Garden is verkrijgbaar bij tuin-
centra, bloemisten en supermarkten 
vanaf 1,99 euro. Kijk voor meer infor-
matie en inspiratie op 
www.kalanchoe.nl.

Woestijnroos zorgt voor kleur 
op balkon, terras en serre

Regio - Wat iedereen nodig heeft zijn 
geluksmomenten. Zo veel mogelijk 
en van zo lang mogelijke duur. 
Bloemen zijn, met hun zachte, warme 
kleuren en natuurlijke vormen, 
perfect in staat om hierbij te helpen. 
Er is veel aan de hand in de wereld 
waardoor angstige en bedreigende 
gevoelens ontstaan. Als reactie 
hierop is het fijn om even nergens 
aan te hoeven denken. 
Mensen verlangen naar vriendelijk-
heid, vertrouwen en herkenbaarheid. 
Deze ‘menselijkheid’ is belangrijker 
dan ooit, en uit zich in de trend 
‘Human Touch’. Met zomerbloemen 
prikkel je je zintuigen op een goede 

manier en zorg je voor heerlijke 
me-time zonder stress. 
Zet de klok even stil met zomer-
bloemen als dahlia’s, lelies, gladiolen 
en calla’s. Gebruik ze in ronde 
vormen, hierdoor krijgt je interieur 
een ruimtelijke en vriendelijke uitstra-
ling. De bijbehorende kleuren zijn 
warm, van zalmroze tot zacht oranje, 
met als accentkleuren lila en oker-
geel. De kleuren variëren van licht tot 
donker. De imperfecte en organische 
vormen in combinatie met zachte 
texturen zorgen voor de gewenste 
intieme en huiselijke sfeer. Kijk voor 
meer informatie over zomer(bol)
bloemen op www.ilsysays.com.

Geluksmomenten creëren met 
zomer(bol)bloemen

zomermaanden nieuwe knoppen 
aan. Opvallend is het effect van 
temperatuur. Zijn er onverhoopt een 
aantal koude zomerdagen? Dan 
begint de plant te ‘blozen’ en krijgen 
de witte bloemen een roze gloed. De 
bloeiperiode van de sluierhortensia 
duurt tot diep in het najaar. Voordat 
de plant blad verliest, kleurt dit oran-
jerood. Volgend voorjaar loopt de 
hortensia gewoon weer uit om zich 
op te maken voor een nieuw 
bloeiseizoen.

Verzorging
De beste plek voor de sluierhortensia 
is in de halfschaduw (maximaal 4 
zonuren per dag). Maar ook een 
zonniger plekje is goed. Net als alle 
andere hortensia’s is het wel van 
belang om regelmatig water te 
geven. Als de grond licht vochtig 
aanvoelt, is dat prima. Zet je de 
hortensia in een pot? Zorg dan voor 
gaatjes in de bodem zodat overtollig 
(giet)water weg kan vloeien. Voor 
een extra rijke en lange bloei geef je 
af en toe plantenvoeding. Snoeien is 
door de compacte groeivorm niet 
echt nodig en angst voor koude 
winters is onnodig want de Runaway 
Bride is vorstbestendig. 
Tip: Door de uitbundige bloei van de 
Runaway Bride kun je gerust een 
paar bloementakjes afknippen en als 
fleurige, zomerse tafeldecoratie 
gebruiken. De hortensia ‘Runaway 
Bride’ is onder meer verkrijgbaar bij 
tuincentra. Kijk voor meer informatie 
op www.hydrangearunawaybride.
com/nl.

Spectaculaire hangplant voor 
balkon en terras: Sluierhortensia

bijen en andere bestuivers. Pluimhor-
tensia’s kunnen goed tegen wat 
drogere omstandigheden. Daarom 
zijn ze ook heel geschikt voor toepas-
sing in potten en plantenbakken. 
Ideaal voor de stadstuin, de patio, het 
balkon of terras. De eerste bloemen 
verschijnen vanaf eind juni. Net als 
Annabelle bloeit de pluimhortensia 
op elke tak. In het voorjaar kun je 
deze prima snoeien in de gewenste 
vorm. Er zijn soorten met witte, roze 
of limekleurige bloemen.

Kleur
Voor wie in de zomer wil genieten 
van kleur: Er zijn heel veel verschil-
lende hortensia’s. Wat dacht je van 
felroze, knalblauwe, dieppaarse, vuur-
rode of appeltjesgroene soorten? 
Deze, maar ook hortensia’s in pastel-
tinten kun je in mei en juni prima 
planten in de tuin. Of zet ze in potten 
voor op balkon of terras en combi-
neer ze met kruidenplanten: kleur en 
geur!

Tips
Op het plantenlabel staan diverse 
symbolen waaronder een zwart 
(schaduw), zwartwit (halfschaduw) of 
wit zonnetje (volle zon). Zo weet je 
precies welke hortensia geschikt is 
voor jouw tuin. Annabelle, pluimhor-
tensia en alle andere hortensia’s 
houden wel van een stevig slokje 
water. Heeft de plant dorst? De 
hortensia ziet er dan wat slapjes uit. 
Na het opslokken van een emmertje 
water staat ze al gauw weer te stralen. 
Gebruik bij het aanplanten speciale 
hortensiagrond en geef tijdens de 
zomermaanden voeding. Zo heb je 
een sterke plant die extra lang en 
uitbundig blijft bloeien. Kijk voor 
meer tips en inspiratie op www.
hydrangeaworld.com. Tuinhortensia’s 
zijn verkrijgbaar bij tuincentra en 
bloemisten.
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Regio - Weinig ruimte op balkon of 
terras, maar gek op hortensia’s? Goed 
nieuws! Met de spectaculaire 
hortensia ‘Runaway Bride’ creëer je in 
een mum van tijd een bloemenpara-
dijs. De plant heeft namelijk een 
unieke groeiwijze. Er is geen andere 
hortensia die bloemen vormt langs 
de takken, of beter gezegd: ranken. 
Daardoor is de hortensia, behalve 
voor in de tuin, ook zeer geschikt als 
hangplant. Bijvoorbeeld in bakken 
aan een muur of schutting of in een 
macraméhanger. De sluier van witte 
bloemen steekt fraai af tegen het 
groene blad en brengt een frisse 
zomersfeer.

Stadstuintje
De Runaway Bride heeft een 
compacte groeiwijze en is, doordat 
ze zo’n 50 centimeter hoog wordt, 
ideaal voor toepassing in hoge 
potten of hangbakken. Het kleinere 
formaat leidt echter niet tot minder 
bloeiplezier. Door de enorme over-
daad aan witte bloemen wordt zelfs 
een hoekje met grauw, grijs beton 
ineens gezellig en maak je van elk 
stadstuintje een heerlijk relaxplekje.

Blozen
Hoewel de meeste bloemen in mei 
en juni verschijnen, maakt de 
Runaway Bride tijdens de andere 






