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Voor de klus werd een deel van het 
Spoorlijnpad, tussen Wissel en de 
Stommeerkade, afgesloten. De 
geliefde verbinding voor fietsers en 
wandelaars is echter niet tijdelijk 
afgesloten, maar gaat voor altijd 
verdwijnen en dit is menig inwoner 
in het verkeerde keelgat geschoten. 
Verbazing alom, van de ene op de 
andere dag verdwenen. 

Al een dag na de aankondiging 
waren alle tegels verwijderd. “Is hier 
wel goed over nagedacht?”, zo vraagt 
de familie Kerkhoven zich af. “Het 
Spoorlijnpad is een belangrijke en 
veilige wandel-fietsroute en wordt 
veel gebruikt door bewoners van de 
Stommeerkade, Oosteinderweg, 
Dorpshaven en omgeving. Ook 
dagelijks door groepen scholieren.” 

Petitie gestart
De ophef over het opheffen van dit 
deel van het Spoorlijnpad ging als 
een lopend vuurtje door Aalsmeer. 
“Dit kan toch niet zomaar?” Een 
groep inwoners besloot een petitie 
te starten, vrijdag gelanceerd en 
inmiddels door bijna 1.200 inwoners 

ondertekend. In de petitie wordt 
gesteld dat door het verdwijnen van 
dit deel van het Spoorlijnpad er 
onveilige situaties ontstaan. De 
gebruikers moeten nu omrijden over 
wegen (onder ander de Stommeer-
kade) waar veel verkeer is, er hard 
gereden wordt en er geen veilige 
fietspaden zijn. Deze essentiële door-
gang voor veel fietsers en wande-
laars moet blijven, vinden de 
ondertekeraars.

Fietsbrug
In de petitie wordt het verzoek inge-
diend om het fietspad Spoorlijnpad 
ter hoogte van Wissel en Stommeer-
kade te behouden door een over-
steek te maken in de vorm van een 
fietsersbrug. In de eerste plannen 
voor de aanleg van de Burgemeester 
Hoffscholteweg is hierover in de raad 
gesproken, maar zo goed als zeker 
van tafel geveegd vanwege te hoge 
kosten. De huidige gemeenteraad 
denkt anders over deze beslissing en 
heeft reeds om meer informatie 
gevraagd. Tijdens het vragenkwartier 
in de vergadering van de gemeente-
raad vanavond, donderdag 27 mei, 

gaan vragen gesteld worden door 
Absoluut Aalsmeer en het CDA en 
mogelijk ook door de andere fracties. 
De gemeente laat in een eerste 
reactie weten: “In 2014 is dit door de 
raad op deze manier besloten en 
vooraf geparticipeerd met de omge-
ving. Nu we de uitvoering starten 
worden de consequenties van dit 
besluit zichtbaar. Uiteraard nemen 
we de petitie serieus en gaan wij 
nogmaals kijken naar mogelijkheden 
ter plaatse. Hierover hebben wij 
donderdag een vervolgoverleg.” 
Wordt vervolgd dus! De petitie 
ondertekenen kan overigens nog: 
https://fietspadspoorlijnpad.petities.nl

Fietspad langs Kasteleinweg
Of dit deel van het Spoorlijnpad nu 
definitief gaat verdwijnen of niet, 
blijft voor nu nog even onbeslist. Een 
andere vrijliggende verbinding is er 
overigens wel, maar dan moet de 
gemeente bij Dura Vermeer aan de 
bel trekken. Waarom is het fietspad 
langs de Burgemeester Kasteleinweg 
nog steeds niet af? Als deze verbin-
ding hersteld wordt, ontstaan veilige 
(school)routes en kunnen fietsers en 
voetgangers onder andere na de 
nieuwe flats (net voor het viaduct) 
omhoog naar het Baanvak en vervol-
gens hun route vervolgen op het 
Spoorlijnpad!

Aalsmeer - Vorige week werd in deze krant aangekondigd dat gestart 
gaat worden met de eerste werkzaamheden voor de verdere aanleg van 
de Burgemeester Hoffscholteweg. Gestart is met het omleggen en 
vernieuwen van kabels in de grond. 

Ophef over opheffen deel van 
het Spoorlijnpad

GOUD INKOOP BUS
De goudprijs stijgt naar recordhoogte!

WWW.GOUDINKOOPBUS.NL

Zie adv. elders in dit blad.

 

Aalsmeer: Omg. Aalsmeerderweg (140 kranten)

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

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

Wij zijn met op zoek naar  

BEZORGERS/STERS  
Tel. 0251-674433

info@verspreidnet.nl 
www.verspreidnet.nl

Het Spoorlijnpad, deels opgeheven en al omgetoverd tot zandpad. Foto: Ed Kerkhoven
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WWW.MEERBODE.NL

KERKDIENSTEN
ZONDAG 30 MEI

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Zondag geen samenkomst, 

andere activiteit. Zie: www.
cama-aalsmeer.nl.

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. 

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

Diensten om 10u. met ds. J. van 
Dijk en 16.30u. met ds. N.C. 
Smits.

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeer-

derweg 751, Rijsenhout. Zondag 
10u. Dienst met ds. K. van As uit 
Zaandam.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. 

Dienst met br. Bas Middelkoop 
via dgaalsmeer.nl. Collecte: 
Ouderenwerk DGA.

. 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. http://pgAalsmeer.nl/
kerkdienstgemist/.

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag 

10u. Dienst met ds. G.H. de 
Ruiter. Organist: Cornelis Schaap. 
Aanmelden via hervormdaals-
meer.nl. 

-  Oosterkerk, Oosteinderweg 269. 
Zondag om 10u. Dienst met ds. 
J. Henzen uit Wateringen. Orga-
nist: Rogier Postma. Aanmelden 
via www.hervormdaalsmeer.nl. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

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

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 

Zaterdag 17u. Woordcommunie-
viering met B. Dullens in Kloos-
terhof. Karmelkerk: Zondag 
9.30u. Woordcommunieviering 
m.m.v. Cantores. Voorganger: 
Rob Mascini. Reserveren via 

 www.rkkerkaalsmeer.nl. Zondag 
en maandag 14u. Poolse dienst. 
Oud Katholieke Kerk

- Oosteinderweg 394. Zondag 
16u. Dienst. Voorganger: pastoor 
Joop Albers. Organist: Toon 
Renssen. Cantor: Gertjan 
Arentsen. Lezingen: Maaike 
McCurdy en Iny Waaning.

Roemeens-orthodoxe Parochie
- Zondag 9u. Utrenia en 10.30u. 

Heilige Liturgie. Voorganger: 
Father Ion.

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. Dienst met ds. B.H. 
Steenwijk uit Nijkerk via www.
kerkdienstgemist.nl.

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

van Dalen uit Nijverdal. Te 
volgen via https://sow-kudel-
staart.nl. 

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

Zondag 11u. Woord en gebeds-
viering met zang van cantors. 
Maximaal 30 kerkplaatsen. 
Vooraf reserveren via sjange-
boortesecretariaat@live.nl of bel 
0297-324735.  Te volgen via 
livestream. Hemelvaartsdag kerk 
gesloten.

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maandag 

in gebouw Irene, Kanaalstraat, 
Centrum. Info: www.begraaals-
meer.nl.

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 - Sinds donderdag 20 mei 
november is de bibliotheek in Aals-
meer in de Marktstraat weer ‘gewoon’ 
geopend. Ook in de bibliotheken in 
Amstelveen en Uithoorn zijn bezoe-
kers welkom. De afgelopen maanden 
konden er alleen boeken gereserveerd 
worden en vonden activiteiten online 
plaats. Leden mogen nu weer zelf 
boeken uitzoeken. Bovendien kan een 
plekje gereserveerd worden om in de 
bibliotheek te studeren, te werken of 
te lezen. Ook activiteiten voor kleine 
groepen, zoals de Maakplaats en de 
Dementheek gaan de komende tijd 
weer van start.

Zorgen om jeugd
Na de afgelopen persconferentie over 
de versoepelingen lieten mensen 
massaal van zich horen op social 
media, onder de hashtag #OpenDe-
Bieb. Premier Rutte maakte snel 
daarna bekend dat bibliotheken toch 
open mogen bij stap twee van de 
heropening, als gevolg van kritische 

vragen vanuit de Tweede Kamer. En 
daar is Daphne Janson (directeur 
Bibliotheek Amstelland) blij mee: “Ik 
zie dat er zoveel minder geleend en 
dus gelezen wordt. Zeker voor de 
jeugd maak ik me daar echt zorgen 
om. Ze lopen een achterstand op die 
ze niet zomaar inhalen.” 

Andere activiteiten 
Janson is verheugd dat er ook weer 
activiteiten georganiseerd mogen 
worden in de bibliotheek: “Veel 
mensen hebben bijvoorbeeld hulp 
nodig op het digitale vlak. In corona-
tijd is die behoefte alleen maar toege-
nomen. Nu kunnen wij ze weer helpen. 
Ook de scholieren, die middenin hun 
examenperiode zitten, mogen we 
gelukkig weer een rustige studieplek 
aanbieden. We kijken er naar uit om 
iedereen weer te begroeten.” Kijk op 
de website www.debibliotheekamstel-
land.nl voor openingstijden, meer 
informatie, activiteiten of het reser-
veren van een studie- of werkplek.

Weer boeken lenen, studeren 
en werken in de bibliotheek

Amstelland - Dit jaar is het thema 
van de Week van de Jonge Mantel-
zorger ‘Niet te missen’. Vaak beseffen 
jonge mantelzorgers en hun omge-
ving niet dat zij opgroeien in een situ-
atie die anders is dan anders. Ook al 
zien deze jongeren zichzelf niet als 
jonge mantelzorger, ze ondervinden 
de gevolgen van de zorgsituatie al op 
jonge leeftijd. Om lokaal aandacht te 
besteden aan de Week van de Jonge 
Mantelzorger organiseren Kwadraad, 
Mantelzorg & Meer en Mantelzorg De 
Ronde Venen voor alle professionals 
die werkzaam zijn binnen één van 
deze gemeenten een online mini-
congres over jongeren die opgroeien 
met zorgen op donderdag 3 juni van 
10.00 tot 12.00 uur. Het programma 
start om 09.45 met een online inloop 
en wordt om 11.45 uur plenair afge-

sloten. Gastspreker is Sandra 
Vermeulen. Gekozen kan worden uit 
vier workshops: 1. Waarom verdient 
Kopp, Kov extra specifieke aandacht? 
Spreker is Anouk de Gee-Trimbos; 2. 
Het belang van het informele 
netwerk door Sandra Vermeulen; 3. 
Ted Talks van jonge mantelzorgers 
zelf door JEC Haarlemmermeer; 4. 
Jonge mantelzorgers met een 
migratie achtergrond. Spreker is Lieke 
Bos van Mantelzorg Nederland. Wil je 
erbij zijn? Aanmelden, voor 28 mei, 
kan via info@mantelzorgenmeer.nl. 
Vermeld je naam, organisatie en de 
workshop waar je aan mee wilt doen 
(eerste en tweede keuze). Het mini-
congres wordt georganiseerd op initi-
atief van de gemeenten Aalsmeer, 
Amstelveen, De Ronde Venen, Haar-
lemmermeer en Uithoorn. 

Online mini congres: Jongeren 
die opgroeien met zorgen

Aalsmeer - Op 19 mei is door 
penningmeester Joop de Vries van 
Ontwikkelings Samenwerking Aals-
meer (OSA) een cheque van 1707,05 
euro uitgereikt aan Jolande 
Amorison van de commissie Tabitha 
van de Doopsgezinde Gemeente 
Aalsmeer. Het geld is een verdubbe-
ling van de collectes die gehouden 
zijn in de kerk in de veertig-dagentijd 
voor Pasen. Het ingezamelde en het 
subsidiegeld zijn bestemd voor 
eerste hulp pakketten voor kraam-
vrouwen in kamp Moria op Lesbos.
De verzorging van de kraamtassen is 
in handen van de Stichting Because 
We Carry. Van het ingezamelde en 
het subsidiegeld kunnen meer dan 
100 kraamtassen worden aange-
schaft. Meer informatie over de Stich-

ting Because We Carry is te vinden op 
www.becausewecarry.nl of via de 
website: www.dgaalsmeer.nl
Meer weten over OSA en wat de 
stichting voor jouw/uw organisatie 
(financieel) kan betekenen? Kijk dan 
op www.osa-aalsmeer.nl 

Cheque OSA voor eerste hulp 
kraamvrouwen in kamp Moria 

Aalsmeer - Groei & Bloei heeft laatste 
groenbon uitgedeeld voor de Lente-
tuinen fotowedstrijd. Deze keer een 
tuin aan de Machineweg. In het vroege 
voorjaar bloeien er veel vaste planten 
en als je dat combineert met enkele 
bollen heb je een kleurrijk geheel. 
Door de koele periode is er van dat 
wat wel bloeit langer plezier. De tuin is 
voorzien van verschillende kleuren 
groen. Dit is de laatste lentetuinfoto 
van dit voorjaar. Groei & Bloei wenst 
alle tuinbezitters een mooie, kleurrijke 
zomer. Woont u in plan Blom of Nieuw 
Oosteinde? Dan komen de juryleden 
van Groei & Bloei in de eerste twee 
weken van juli kijken naar de voor-
tuinen in deze wijken. Er zijn in totaal 
30 groenbonnen te winnen. De jury 

hoopt veel goed onderhouden tuinen 
tegen te komen. Aan de slag dus...

Laatste groenbon Groei & Bloei 
voor tuin aan de Machineweg

Waar is poes Luna?
Aalsmeer -  Luna is sinds donderdag-
avond (20 mei) vermist, omgeving 
Nieuw Oosteinde (Aalsmeer Oost). 
Luna is 17 jaar, maar ziet er nog goed 
uit. Zwart/wit, hangbuik, klein hapje 
uit haar oor, lange witte snorharen. 
Mocht u haar zien, bel dan 
06-21998113.







kleinschalig - korte lijnen - oog voor details   
zorgzaam - maatwerk - liefdevol - flexibel

06 - 576 275 40
zorgzaam - maatwerk - liefdevol - flexibel

           Jacco van der Laarse              Jaap van der Maarl
  www.uitvaartzorgdemeer.nl | info@uitvaartzorgdemeer.nl

www.dunweg.nl

Achterweg 40
2132 BX  Hoofddorp

023 - 563 35 44
info@dunweg.nl

Ton Wollaars
Uitvaartverzorger

In een emotionele periode van afscheid 
nemen, help ik u bij het organiseren van 
een mooie uitvaart voor uw dierbare.

* Gevraagd:
Oudijzer o.a.  radiators,kachels, 
� etsen, accu’s, hekken, metalen 
kasten, witgoed en div. metalen. 
Tel. 06-23955521
* Gevraagd:
Oude meubels uit de jaren ‘50, ‘60 
en ‘70. Ook gevraagd oude leren 
fauteuils of stoelen. Graag bellen of 
stuur foto’s naar tel. 06-36194314
* Gevraagd:
Oud ijzer, metalen , koperwaren, 
verwarmingsketels, � etsen, motoren, 
accu’s en boten. Ontruimen van 
opstallen. Tel. 0297-329180
Te koop:
Petroleum kachel zibro camin r101c 
elektr. ontsteking defect z.g.a.n. kous 
incl. 3,5 ltr olietank z.g.a. vol. Boek 
Aelsmeer beknopte geschiedenis 
van een opmerkelijk dorp boek in 
nwst. €12,50. Tel. 06-23667995
Te koop:
Verschil. barbiepoppen met kleertjes 
aan z.g.a.n. (hobby geweest) v.a. €3,- 
tot €7,-. Verschil. Lego friends z.g.a.n. 
v.a. €5,-. Philips koptelefoon ultra 
licht nw. In de doos €4,-. Veel ijzeren 
z.g.a.n. mooie autootjes v.a. €0,50. 
Tel. 06-25198434
Aangeboden:
Gratis plasticdoppen voor blindege-
leidehonden. Tel. 0297-268384
Te koop:
Tupperware ruimtebol voor vers 
houden van groenten of fruit, weinig 
gebruikt €10,-. Tel. 06-42995919
Te koop:
Brom� ets/scooter Yamaha-mint 
motor heeft lang stil gestaan. Voor 
liefhebber €75,-. Tel. 06-39040895
Gevraagd:
Opvouwbare bolderkar voor het 
bezorgen van folders. 
Tel. 06-10509509
Te koop:
Stoke f2 106 l + mastverlenger  + 1 
zeil 5.5 stormzeil 4,7 weinig gebruikt 
€495,-. Tel. 06-43113336

Familieberichten
OOK ONLINE

Christelijke boekwinkel, 
De Ichtusshop 

voor al uw christelijke 
lectuur en muziek.

Elke dinsdag, vrijdag en 
zaterdag open van 
10.00 – 16.00 uur

Gebouw Irene, 
Kanaalstraat 12 te Aalsmeer

Tel.nr. 0297-363353
www.ichtusshop.nl

KOM WEER BINNEN BANENZWEMMEN
ZEVEN DAGEN PER WEEK

RESERVEER EN BETAAL JE TICKET OP:

WWW.SPORTINAALSMEER.NL
Alle meerbadenkaarten zi jn verlengd.

Baby & Peterzwemmen, Sportgroepen en Recreatief  zwemmen is  nog 
niet toegestaan.  Het buitenbad is  beperkt open voor banenzwemmen. 

Bi j  mooi weer ook geopend voor recreatief  zwemmen.

Tel: 06-19902445 | Email: info@dtsonline.nl
www.dtsonline.nl

Telefonisch bereikbaar van 
ma t/m vrij: 9.00 – 18.00 uur

Direct hulp bij 
Computer-
problemen
Onderhoud, herstel of 
installatie op locatie. 
Geen voorrijkosten.
Geen abonnementskosten.

Uitleg over het bedienen van uw smartphone, tablet, 
PC/MAC, Apple en Windows.

problemen

Voor al uw onderhoud, APK en reparaties voor alle merken!
Kijk voor onze occasions 

www.mazdadonker.nl
Visserstraat 36 - 1431 GJ Aalsmeer - 0297-324247 

Mazda Service Dealer

Donker

Bel ons en maak een afspraak voor een gratis 
controle van uw kunstgebit en vrijblijvend advies.
• Reparaties en rebasing (klaar terwijl u wacht)
• Volledige protheses
• Kunstgebitten op implantaten (specialisatie)
• Partiële en frameprotheses
• Vergoeding door alle zorgverzekeringen

Tandprothetische 
 praktijk

Peter den Hartog tandprotheticus
Marktstraat 18 1431 BE Aalsmeer  Tel: 0297-342699  tppdenhartog.nl

Koelruimte nodig?
Opslagruimte nodig?

Te huur: goed bereikbare koel/opslagruimte in 
Aalsmeer, Kudelstaart, 720 m2 waarvan 510 m2 
koelruimte (2300 m3). Koelruimte geschikt voor

375 blokpallets of 600 CC-containers.
Nette locatie voor serieuze huurders.

Ideaal voor opslag, stalling en productie.

Interesse: Kw. Zuider-Legmeer BV

W.J. Timmer • Tel. 06-22932463

KNIP JE 
KORTING UIT!

VAN VRIJDAG 28 MEI T/M 

WOENSDAG 2 JUNI 2021

BIJ DROGISTERIJ DER ZWAARD

Zie voor de bonnen 
advertentie elders 

in deze krant

OOK GELDIG OP

DROGISTERIJ
Zijdstraat 16-18 • Aalsmeer Tel. (0297) 324207

NU 
BIJ ONS 

VERKRIJGBAAR 

Artelle voedingssupplementen

EXCLUSIEF VERKOOPPUNT VAN ARTELLE PRODUCTEN IN AALSMEER

Drogisterij v.d. Zwaard

Vriezenweg 10a
Tel.: 0172 - 507941

door Zeilmakerij

LAAT NÚ UW 
TENT OF BOOTZEIL 

REPAREREN

Balder
Leimuiden

Reeker 
Wonen
Bel: 340828

Gratis afhalen:
Gamestoel. Tel. 0297-328712
Te koop:
Mooie giant heren� ets-21 versn. enz. 
€125,-. Tel. 0297-531940

Gezocht:
Hobbyist zoekt oude en defecte 
stereo apparatuur cd speler 
platenspeler luidspreakers van 
bang&olufsen. Tel. 0297-786546

Gevraagd:
Gooi ze niet in de kliko. Ik verzamel al 
25 jaar medailles en stempelkaarten 
van toertochten op de schaats. 
Tel. 06-38696972



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.

Officiële Mededelingen
27 mei 2021

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING 
PERSOONSLIJST

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

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum 
  datum voornemen

 van Veen K. 04-07-1986 19-05-2021

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

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

RECTIFICATIE
-  1e J.C. Mensinglaan hoek Cyclamenstraat (kad.perc. 

C1805) (Z21-029987), (Omgevingsvergunning, Aanvraag 
ontvangen) het inrichten van een bouwplaats met een 
tijdelijke in- en uitrit t.b.v. nieuwbouwproject Zuydveste 
voor een periode van ca. 13 maanden. Toelichting: Bij het 
in behandeling nemen van de aanvraag is gebleken dat 
de omschrijving en de locatie van het project niet volledig 
(juist) waren. 

-  Hadleystraat 46, 1431 SN, (Z21-007163), (Omgevingsver-
gunning, Aanvraag ontvangen) het legaliseren van het 
reeds aangelegde dakterras en de splitsing van de woning 
en een kapperszaak. Toelichting: tijdens de behandeling 
van de aanvraag is gebleken dat de omschrijving, zoals eer-
der gepubliceerd, niet juist was. Verzonden: 18 mei 2021

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen 
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
-  Archimedeslaan 15, 1433 ME, (Z21-039235), het plaatsen 

van een schuurtje naast de hoekwoning 
-  Uiterweg 370, 1431 AZ, (Z21-038799), het uitbreiden van 

de woning op de eerste verdieping 
-  Duikerstraat 47, 1432 JW, (Z21-037800), het plaatsen van 

een puincontainer t.b.v. verbouwing van de woning van 21 
mei t/m 18 juni 2021 

-  Kompasplein, (Z21-037790), het inrichten van een bouw-
plaats t.b.v. onderhoudswerkzaamheden aan de woningen 
op 3 parkeerplaatsen van 17 t/m 28 mei 2021 

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning 
is/zijn ingetrokken:
-  Marktstraat 19, 1431 BD, (Z21-026492), het plaatsen van 

terrasschermen. Verzonden: 19 mei 2021
-  Oosteinderweg 89, 1432 AE, (Z21-025454), het realiseren 

van een onderheide betonvloer ten behoeve van het ver-
ruimen van de parkeergelegenheid. Verzonden: 19 mei 
2021

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGS-
VERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE
De beslistermijn is verlengd met zes weken. De beslissing op 
de volgende aanvragen zijn met toepassing van artikel 3.9, Lid 
2 van de wabo verlengd:
-  Uiterweg 214B, 1431 AT, (Z21-019781), het plaatsen van 

twee bergingen (blokhut) op de kavels 596 en 599 van Re-
creatiepark Aalsmeer. Verzonden: 20 mei 2021

-  Oosteinderweg 51a, 1432 AD, (Z21-014922), het verbreden 
van de bestaande in- en uitrit. Verzonden: 18 mei 2021

-  Oosteinderweg tussen 311 en 313/313a, 1432 AW, (Z21-
022783), het gedeeltelijk dempen van de kopsloot t.b.v. 
tuinaanleg en het aanleggen van een in- en uitrit. Verzon-
den: 14 mei 2021

-  IJsvogelstraat 29, 1431 VR, (Z21-023605), het plaatsen van 
een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 
18 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 
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:
- Baanvak 38, 1431 LK, (Z21-009879), het plaatsen van een 

dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 21 
mei 2021

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

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

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

AFVAL
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.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

-  F.A. Wentstraat 4, 1431 KZ, (Z21-013633), het wijzigen en 
uitbreiden van het bestaande bedrijfsgebouw. Verzonden: 
20 mei 2021

-  Westeinderplassen, perceel H 2550, (Z21-017322), het 
plaatsen van een opbergschuur/schuilhut op een recrea-
tie-eiland. Verzonden: 19 mei 2021

-  Aalsmeerderweg 177, 1432 CL, (Z21-011676), het aanleg-
gen van een in- en uitrit en dam met duiker. Verzonden: 18 
mei 2021

-  1e J.C. Mensinglaan 35, 1431 RV, (Z21-011905), het plaat-
sen van een nokverhoging en dakkapel aan de straatzijde 
van de woning. Verzonden: 19 mei 2021

-  Baanvak 10, 1431 LK, (Z21-001860), het plaatsen van een 
houten schutting met gaaswerk van maximaal 2 meter 
hoog op de erfgrens aan de zijkant van de woning. Verzon-
den: 20 mei 2021

-  Hornweg 205, 1432 GJ, (Z21-031791), het afwijken van het 
bestemmingsplan ten behoeve van het maken van een 
uitbouw aan de achterzijde van de woning. Verzonden: 19 
mei 2021

-  Zijdstraat 82b, 1431 EE, (Z21-004045), het plaatsen van een 
dakopbouw. Verzonden: 18 mei 2021

 
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, 
UITGEBREIDE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
-  Mr. Jac. Takkade 21, 1432 CB, (OD-9695233), een nieuwe, 

de gehele inrichting omvattende omgevingsvergunning 
(zgn. revisievergunning) verleend aan Stal Wennekers voor 
haar aan de Mr. Jac. Takkade 21 te Aalsmeer gelegen in-
richting. De inrichting betreft een paardenhouderij met 
pensionstalling en veehouderij. Toelichting: deze aanvraag 
is behandeld door de Omgevingsdienst Noordzeekanaal-
gebied (zaaknummer: 9695233). Meer informatie over 
deze vergunning kunt u vinden op loket.odnzkg.nl. onder 
bekendmakingen. Heeft u een vraag over deze procedure, 
dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op 
loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen. 
Verzonden: 14 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.
•	 Parkeerplaatsen	 opladen	 elektrische	 motorvoertuigen	 -	

Sconedorp, zuidelijk deel
•	 Parkeerplaatsen	opladen	elektrische	motorvoertuigen	-	 l-

brechtstraat, zuidwestelijk deel

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

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST 
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN

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

Geslachtsnaam  Voorletters Geboorte- Datum 
  datum beschikking

Bisko P. 27-02-1995 18-05-2021
Borysiewicz N. 30-06-1999 18-05-2021
Crăciunescu G.R. 22-06-2000 18-05-2021
Lourens G.A.T. 28-12-1958 18-05-2021
Poppr J. 10-05-1966 18-05-2021
Rizea C.G. 14-03-2001 18-05-2021

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

In het bezwaarschrift zet u:
•	 u 	naam	en	adres
•	 de	datum	van	u 	 e aarschri t
•	 een	omschri ving	van	het	 esluit	 aartegen	
	 u	 e aar	maakt
•	 aarom	u	het	niet	eens	 ent	met	ons	 esluit
•	 u 	handtekening 	
•	 o	mogeli k	u 	e-mailadres 	
•	 het	tele oonnummer	 aarop	u	overdag	te	 ereiken	 ent

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

Vervolg op volgende blz.



Amstelland – Ruim 20.000 meldingen 
van conflicten tussen buren kwamen 
vorig jaar binnen bij de buurtbemid-
delings-organisaties In Nederland. Dat 
blijkt uit de jaarlijkse benchmark 
Buurtbemiddeling van het Centrum 
voor Criminaliteitspreventie en Veilig-
heid (het CCV). “We zien dat de coron-
acrisis grote impact heeft op de leef-
baarheid. Vooral in grotere steden 
waar mensen dichter op elkaar wonen, 
hadden buren meer last van elkaar. 
Landelijk nam het aantal meldingen 
met bijna 2.500 toe. Ondanks dat het 
werk van buurtbemiddelingsorganisa-
ties moeilijker werd omdat mensen 
door de coronamaatregelen niet fysiek 
bijeen konden komen, zijn de meeste 
meldingen opgepakt,” aldus Frannie 
Herder, adviseur buurtbemiddeling en 
woonoverlast bij het CCV.

Aalsmeer en Amstelveen
Ook in de gemeentes Aalsmeer, 
Amstelveen, Uithoorn en Ouder-
Amstel werd Beterburen, het buurtbe-
middelingsbureau dat werkzaam is in 
Amstelland en in acht andere 
gemeentes, werd een groei geconsta-

teerd. Van 253 meldingen in 2019 naar 
307 in 2020. Vooral vanuit Amstelveen 
en Aalsmeer meldden  zich meer 
buren aan. Met een oplossingspercen-
tage van 74% steken de gemeentes uit 
boven het landelijk gemiddelde van 
70%.

Inzet vrijwillige bemiddelaars 
Dit alles werd mogelijk gemaakt door 
de onbezoldigde inzet van de buurt-
bemiddelaars die alle buren alleen via 
zoom en telefonisch konden bijstaan 
in hun gesprekken met elkaar. De 
snelle aanpassing van thuisbezoeken 
naar zoom heeft ervoor gezorgd dat 
iedereen die dit wilde  gebruik kon 
blijven maken van buurtbemiddeling. 
Een forse prestatie. Niet alleen van de 
bemiddelaars, maar natuurlijk ook van 
de bewoners die op deze manier hun 
problemen met elkaar tot een oplos-
sing wilden brengen.

Woonplezier onder druk
Geluidsoverlast was het grootste 
probleem. Er kwamen veel klachten 
binnen over bijvoorbeeld te harde 
muziek, spelende kinderen of verbou-

oename meldingen con icten 
tussen buren in Amstelland

Officiële Mededelingen
27 mei 2021

•	 Parkeerplaatsen	 opladen	 elektrische	 motorvoertuigen	 -	
Spoorlaan, ten noorden van de kruising met de Ophelia-
laan

•	 Parkeerplaatsen	 opladen	 elektrische	 motorvoertuigen	 -	
Kamerlingh Onnesweg, ten zuiden van de kruising met het 
Lorentzhof

•	 Parkeerplaatsen	 opladen	 elektrische	 motorvoertuigen	 -	
Kudelstaartseweg, op het parkeerterrein surfeiland Vrou-
wentroost

EVENEMENTEN

Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar 
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenka-

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

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.

GELUIDHINDER ONTHEFFING***

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 8:3 van het Bouwbesluit 2012 de vol-
gende ontheffing is aangevraagd. In het kader van werkzaam-
heden van 31 mei t/m 5 juni 2021, op het perceel van Cleeff-
kade/Burgemeester Kasteleinweg.

Dit verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
gedurende 6 weken, tijdens de openingstijden, ter inzage op 
het gemeentehuis bij de afdeling Veiligheid en Handhaving. 
Als u tevens een mondelinge toelichting wenst, dient u eerst 
een afspraak te maken met een medewerker van de afdeling. 
Afspraken kunnen worden gemaakt op dinsdagen en donder-
dagen tussen 8.30-12.00 uur. Een afspraak maken kan via tel. 
0297-387575. Een ieder kan met betrekking tot deze verzoe-
ken, binnen zes weken, mondeling of schriftelijk een ziens-
wijze indienen bij het betreffende bestuursorgaan. Hoe u dat 
moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van 
deze advertentie.

TER INZAGE

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 milieu) voor 
het veranderen van de inrichting.

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

t/m 02-07-21 Ontwerp-omgevingsvergunning Samoaweg 
1 Aalsmeer (Z20-057293), met de daarbij be-
horende stukken

Aalsmeer - Zo’n 70.000 kinderen 
krijgen jaarlijks te horen dat hun 
ouders uit elkaar gaan, 16.000 
kinderen hebben daar ernstige last 
van. Van dit jaarlijkse aantal eindigen 
zo’n 7.200 in een conflict- of vecht-
scheiding. De gemeente Aalsmeer 
besteedt daarom rond de Dag van 
het Gescheiden Kind op 26 mei extra 
aandacht aan de hulp die er is voor 
kinderen en ouders in deze situatie.
“Een scheiding kan veel negatieve 
consequenties hebben. Niet alleen 
voor volwassenen, maar ook voor 
hun kinderen. Dit kan zich bij 
kinderen op verschillende manieren 
uiten. Slechter slapen, minder goed 
presteren op school en baldadig 
gedrag”, zegt wethouder jeugd Bart 
Kabout. 
“Zo’n 60% van de jongeren in de 
jeugdbescherming en 45% in de 
jeugd- en opvoedhulp komen uit een 
scheidingssituatie. We willen ouders 
en kinderen steunen om problemen 
en escalaties te voorkomen. Hoe doe 
je dat als ouder? Hoe hou je samen 
het belang van je kind in het oog en 
waar kun je terecht voor hulp? We 
hebben Levvel gevraagd om trai-
ningen te maken om te helpen. Eén 
voor ouders en drie speciaal voor 
kinderen.”

Cursussen en bijeenkomsten
Steun van hun vader en moeder 
tijdens een scheiding is heel belang-
rijk voor kinderen. Ook ouders zitten 
vaak met vragen en hebben hulp 

nodig. Levvel biedt verschillende 
bĳeenkomsten en cursussen aan die 
kunnen helpen. Zo is er bijvoorbeeld 
Dappere Dino’s, een cursus van 
twaalf bijeenkomsten, waarin 
kinderen leren om met de scheiding 
om te gaan. Verder zijn digitale 
ouderbijeenkomsten over de positie 
van ouders en het kind en wat een 
eerste nieuwe stap kan zijn om de 
situatie van het kind te verbeteren, 
om negatieve gevolgen van de schei-
ding te beperken. Het hulpaanbod is 
te vinden via: https://www.aalsmeer.
nl/regelen-aanvragen/publicatie/
scheiden-met-kinderen-wat-kunt-u-
doen.

Andere acties
De gemeente werkt achter de 
schermen ook aan het terugdringen 
van het aantal conflictscheidingen. 
Met de Rechtbank van Amsterdam 
zijn samenwerkingsafspraken 
gemaakt over de omgangsbegelei-
ding,  -bemiddeling en ouderschaps-
plannen. Ouders komen daardoor 
sneller bij de juiste hulp terecht. Een 
vrijwilliger van Humanitas helpt 
gescheiden ouders bij het afspreken 
én nakomen van een omgangsrege-
ling. Zodra de coronamaatregelen 
het toelaten, wordt er voor professio-
nals een training ‘ouderonthechting’ 
georganiseerd ter bevordering van 
hun deskundigheid. Ze leren 
daarmee onthechting nog sneller te 
herkennen en weten nog beter welke 
vervolgstappen er nodig zijn. 

Hulp voor kinderen en ouders  
in con ictscheidingen

Aalsmeer - De kinderraad heeft 
zorgen over verkeerssituaties op 
verschillende locaties in Aalsmeer. 
Tijdens een vergadering van de 
kinderraad zijn meerdere voor-
beelden van gevaarlijk gedrag of 
gevaarlijke situaties genoemd. Onder 
andere het parkeren op de stoep 
vindt de kinderraad niet kunnen. De 
kinderraad ziet parkeren op de stoep 
in Aalsmeer en Kudelstaart als één 
van de gevaarlijke situaties die opge-

lost zou moeten worden. Mensen die 
op de stoep parkeren begrijpen 
volgens de kinderraad niet dat ze 
daarmee anderen dwingen om op de 
weg te lopen. En daarmee die mensen 
dus in gevaar brengen. 

Naar school
Te veel ouders brengen hun kinderen 
nog met de auto naar school volgens 
de kinderraad. Het aantal parkeer-
plaatsen bij de scholen is daar 

inderraad maakt zich zorgen 
over verkeerssituaties

volgens de raad niet op berekend. 
Veel vaker zouden ouders hun 
kinderen lopend of op de fiets naar 
school moeten begeleiden.

Te hard
Er wordt op veel plekken binnen de 
bebouwde kom in Aalsmeer en Kudel-
staart veel te hard gereden, vindt de 
kinderraad. Zeker op de Dreef wordt 
dat vaak gezien, maar ook op andere 
plekken loopt het de spuigaten uit 
volgens de raad. 

Geen voorrang
Bij de Mikado aan de Catharina Amali-
alaan wordt geen voorrang gegeven 
aan fietsers die van rechts komen.  
Vooral ’s ochtends bij het naar school 
gaan levert dat gevaar op volgens de 
kinderraad. Zeker bij de kinderen die 
al alleen naar school mogen fietsen. 

Rotondes
En tot slot zorgen de rotondes in Aals-
meer, waar fietsers twee kanten op 
mogen fietsen, volgens de raad ook 
voor onoverzichtelijke situaties. De 
kinderraad roept alle weggebruikers 
op zich altijd aan de regels te houden 
en heel erg goed op te letten. 

Door Janna van Zon

Aalsmeer - Het zit kunstenaar Cathy van der Meulen de laatste tijd niet 
mee. Alles dat kapot kan gaan heeft het begeven en tot overmaat van 
ramp is de lekkage in haar atelier zo hevig dat zij er niet meer kan werken 
en lesgeven. Een deskundige timmerman heeft geconstateerd dat - om 
van kwaad tot erger te voorkomen - het hele kozijn en de twee grote 
ramen vernieuwd moeten worden. De kosten zijn geraamd op vierdui-
zend euro. En dat is een bedrag waar Cathy behoorlijk wakker van ligt. Nu 
heeft blijven piekeren weinig zin, want daarmee wordt het probleem niet 
opgelost. Zij las over crowdfunding en goede resultaten. Nu vraagt Cathy 
zich nu af of er ook mensen zijn die haar financieel willen steunen, zodat 
zij in het najaar weer leerlingen kan ontvangen en zelf aan het werk kan 
gaan. Haar banknummer is NL52 RABO 0380100894 t.n.v. C.E. van der 
Meulen -Offerman.wie meer informatie wil kan haar natuurlijk altijd even 
een mailtje sturen: vdmeulen67@kpnmail.nl

Help ath  van der eulen  
aan een droog atelier

wingen. “Nu iedereen door de corona-
maatregelen meer thuis zit, veel 
online vergadert en de kinderen hele 
dagen thuis waren, merkt iedereen 
ook meer van zijn buren. Je gaat je 
ergeren aan geluiden die er altijd al 
waren, maar nu opvallen omdat je de 
hele dag thuis werkt. Als daar dan nog 
de herrie van een klussende buurman 
bovenop komt, neemt het woonple-
zier in rap tempo af. Aan geluidsover-
last kun je moeilijk ontsnappen,” zegt 
Herder. 

Thuis in eigen huis
Buurtbemiddeling blijkt ook in coro-
natijd onmisbaar. Het bemiddelen bij 
burenruzies zorgt ervoor dat mensen 
zich weer thuis voelen in hun eigen 
huis. Herder vertelt: “Als je je ergert 
aan je buren, probeer dan het gesprek 
aan te gaan. Lukt dat niet, schakel dan 
op tijd de hulp van bemiddelaars in. 
Zij begeleiden de gesprekken waar-
door de buren er meestal samen wel 
uitkomen.” Heeft u een probleem dat 
u met uw buren wilt oplossen met 
behulp van buurtbemiddeling? Neem 
dan contact op met Beterburen, afde-
ling buurtbemiddeling Amstelland. 
Het telefoonnummer is 085-9022810 
of mail naar de coördinator: jeanine.
dekoster@beterburen.nl



Aalsmeer – Donderdag 27 mei inter-
viewt Esther Sparnaaij om 19.00 uur 
Peter Mosk over hypnotherapie. Peter 
heeft een praktijk voor Hypnose en 
Hypnotherapie. Hij studeerde theo-
logie en filosofie en was 24 jaar lang 
docent Levensbeschouwing. Zijn 
interesse voor hypnose stamt echter 
uit zijn jeugd en daar wil hij graag 
over komen vertellen. Hoe wordt je 
hypnotherapeut? Wat is hypnose 
eigenlijk en waar kan het voor 
worden ingezet? Peter komt zijn visie 
en inzichten delen met de luisteraars. 
Een vraag voor Peter Mosk? Mail deze 
dan naar esther@radioaalsmeer.nl. 

Zomers luchtig met Sem
Omdat de lente is overgeslagen en de 
zomer zich aandient zal Sem van Hest 
het in zijn programma ‘Sem op 
Zaterdag’ tussen 10.00 en 12.00 uur 
vooral zomers aanpakken. Zoals 
gebruikelijk wel vrolijk en, nu kan het, 
zomers luchtig. 

‘Door de Mangel’ met Joany
Maandag 17 mei was de Aalsmeerse 
talkshow ‘Door de Mangel’ eindelijk 
weer eens live na een maandenlange 
door corona gedwongen periode van 

herhalingen. Jamie Baars was live in 
de studio en Joyce Overvliet schoof 
digitaal aan via Skype. Zij staan ook 
wel bekend als de ‘Breinmeisjes’: via 
Instagram maken zij mentale 
problemen bespreekbaar. Beiden zijn 
levensgenieters en hebben dat ook in 
hun armen laten tatoeëren.
Natuurlijk hebben Jamie en Joyce 
ook weer een nieuwe gast uitgeno-
digd. Maandag 31 mei komt Joany 
Voorn om 19.00 uur naar de studio. 
Zij heeft een restaurant in Kudelstaart 
gehad en heeft nu een carrière switch 
gemaakt. Joyce en Jamie willen graag 
weten hoe het met haar nieuwe 
massagebedrijf gaat. Dit en meer 
aanstaande maandag op Radio 
Aalsmeer.

Raadsleden bij RAP
Op 2 juni hopen Erik Kreike en Sem 
van Hest om 19.00 uur raadsleden te 
ontvangen in het politieke praatpro-
gramma ‘Radio Aalsmeer Politiek’. Er 
is nog geen bevestiging, dus namen 
zullen later bekend worden gemaakt. 
Onderwerpen die voorbij komen zijn 
onder andere de kadernota, nieuwe 
infrastructuur en een kleine vooruit-
blik op de verkiezingen volgend jaar.

Op televisie
Radio Aalsmeer is te beluisteren via 
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de 
kabel, digitaal radiokanaal 868 
(Caiway) en via www.radioaalsmeer.
nl. Op televisie brengt de lokale 
omroep een leuke mix van lokaal 
nieuws, een uitgebreide agenda en 
onder andere nostalgische foto’s. Te 
bekijken via kanaal 12 op Caiway, 
kanaal 1389 van KPN/XS4ALL/Telfort 
of radioaalsmeer.nl/tv. 

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

Geslaagd?
Geef een gitaar, 
viool of ukelele

cadeau!
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25-30 MEI:
*  Historische Tuin weer open 

van dinsdag tot en met 
zondag, van 10 tot 16.30u. 
Ingang Praamplein.

*  Kinderboerderij Boerenvreugd 
open. Dinsdag t/m vrijdag van 
9.30 tot 16.30u. Zaterdag en 
zondag vanaf 10u.

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

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

 theekamstelland.nl
* Raadsvergadering in burger-

zaal, gemeentehuis vanaf 20u. 
Niet openbaar voor publiek. Te 
volgen via www.aalsmeer.nl

28 EN 29 MEI:
*  Museumwinkel Flower Art 

Museum vrijdag- en zaterdag-
middag open. Reserveren: 

 www.flowerartmuseum.nl/
reserveer. Kudelstaartseweg 1.

*  Klusdagen voor NLdoet bij 
Ons Tweede Thuis, Historische 
Tuin en scouting Tiflo. Infor-
matie en aanmelding via 
www.nldoet.nl

ZATERDAG 29 MEI:
*  Klaverjassen bij buurtvereni-

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

*  HandbalNL League: Greenpark 
Aalsmeer - Volendam. Te 
volgen via livestream. Vanaf 
20u.

 
29 EN 30 MEI:

*  Midgetgolfbaan in Beethoven-
laan open. Zaterdag, zondag 
en woensdag van 13 tot 17u. 
Reserveren: 0297-340433.

WOENSDAG 2 JUNI:
*  Gemeenteraad in gesprek met 

Dick Benschop van Schiphol 
vanaf 20u. Te volgen via 
livestream op www.aalsmeer.nl

Kinderboerderij Boerenvreugd is 

(buiten) weer open voor bezoe-

kers. Onder andere de geitjes 

kijken uit naar jouw/uw komst!  

Foto: www.kicksfotos.nl

De Historische Tuin staat in volle 

bloei. Een mooi moment voor 

een bezoek en het mag weer. De 

buitentuin is open voor een 

wandeling. Kijk vooral ook naar 

links en rechts voor een blik in de 

kassen met rozen en meer. 

Foto: www.kicksfotos.nl

Amstelveen – De Popprijs van 
Amstelland keerde in 2021 terug als 
online concept. Na de online voor-
rondes kwamen meer dan 2.000 
stemmen binnen. In een livestream 
op zaterdagavond 22 mei streden de 
vier finalisten om de felbegeerde 
trofee. Uiteindelijk ging Indie-punk 
band Floodlines er met de winst 
vandoor. 
Tijdens de finale, die online plaats-
vond op de website van Poppodium 
P60, streden Boxin’ The Vox uit De 
Kwakel, Floodlines en Sixty-P uit 
Amstelveen en Laat Maar uit Aals-
meer om de Popprijs. Na vier optre-
dens bepaalde de jury wie de 
Popprijs mee naar huis mocht 

nemen. 
De jury, bestaande uit Kay Koopmans 
(KY.), Jasja Offermans (Typhoon, 
Indian Askin) en Edwin van Andel 
(Het Concertgebouw), zei het 
volgende over de winnaar Floodlines: 
“Er is veel kans op groei voor deze 
band. Ze oogde meer als geheel in 
deze finale dan in de voorrondes.” 

Talenten ontwikkelen 
Deze Popprijs van Amstelland biedt 
bands en acts uit de omgeving 
Amstelland en Meerlanden de kans 
om hun talenten te ontwikkelen. De 
deelnemers maken hierbij kans op 
een prachtig prijzenpakket en – 
natuurlijk – de eeuwige roem. 

Indie-punkband Floodlines wint 
Popprijs van Amstelland

Aalsmeer – Het aftellen is begonnen. 
Eindelijk weer echt theater en echte 
muziek. Genoeg gestreamed, nu live 
met de artiesten letterlijk binnen 
handbereik en de decibellen gierend 
door de zaal. Biertje onder de stoel 
en gefascineerd luisteren en kijken 
naar de expressie van de musici die 
het podium bestormen, innemen en 
nooit meer willen stoppen.
Volgens het huidige stappenplan van 
de overheid mogen vanaf 9 juni de 
culturele instellingen de deuren weer 
openen, zei het vooralsnog met een 
beperkt (30) aantal bezoekers. Stich-
ting KCA verwacht begin juni hier-
over duidelijkheid te krijgen.
Nog geen zekerheid maar wel opti-
misme en daarom houdt KCA vast 
aan het plan om weer te starten met 

de jazzconcerten in Bacchus: Op 
zaterdag 12 juni komt The New 
Conrad Miller Trio, het nieuwe jazzge-
zelschap van pianist en componist 
Coen Molenaar, optreden in het 
grote culturele café in de Gerbe-
rastraat. De kaartverkoop start zodra 
het licht op groen gaat en daarover 
zal KCA zo spoedig mogelijk 
communiceren.

Cabaretvoorstelling
Met poltlood is zaterdag 3 juli ook al 
in de agenda gezet. Hoewel er dit 
seizoen geen cabaretvoorstellingen 
meer gepland staan doet KCA toch 
een poging om nog voor de zomer 
een cabaret optreden te organiseren. 
Ook hier geldt, zodra KCA meer weet, 
volgt verdere bekendmaking.

KCA optimistisch: Jazz-optreden 
in groot Bacchus op 12 juni

Hypnotherapie bij ‘Echt Esther’ 
op Radio Aalsmeer

Hypnotherapeut Peter Mosk te gast bij 

‘Echt Esther’ op Radio Aalsmeer.

Aalsmeer - Van 28 mei tot en met 5 
juni doet het Flower Art Museum 
mee aan de jaarlijkse collecte van het 
Prins Bernhard Cultuurfonds. In het 
hele land collecteren organisaties om 
geld op te halen voor lokale cultuur 
en natuur. Het Flower Art Museum 
vraagt specifiek om een bijdrage 
voor het ontwikkelen van een leuke 
en leerzame speurtocht voor jonge 
bezoekers. In verband met corona is 
de collecte van het Prins Bernhard 
Cultuurfonds digitaal. Deelnemende 
organisaties vestigen er aandacht op 
via appjes, mailtjes en sociale media. 

Tuin opgeknapt
Het Flower Art Museum is inmiddels 
een kleine drie jaar gevestigd in de 
voormalige waterkelder tegenover 
de watertoren in Aalsmeer. Het 
museum heeft een lastig jaar achter 
de rug, waarin het door de corona-
maatregelen een groot deel van de 
tijd gesloten was. De tijd is echter 
goed benut. Zo is de museumtuin 
opgeknapt en heeft het museum de 
collectie kunnen uitbreiden met een 
aantal mooie kunstwerken die door 
schenking werden verkregen. Ook 
werd op het buitenterrein de Wall of 
Flowers gerealiseerd.

Jonge bezoekers
Het museum wil ook jonge bezoe-
kers graag de schoonheid en het 

belang van kunst en natuur laten 
ervaren. Daarom bestaat de wens om 
een leuke en educatieve familie-
speurtocht te ontwikkelen, die zich 
zowel binnen als buiten bij het 
museum afspeelt. Met de collecte 
van het Prins Bernhard Cultuurfonds 
hoopt het Flower Art Museum hier 
voldoende geld voor op te halen.
Het Prins Bernhard Cultuurfonds 
organiseert al sinds 1946 de Anjer-
actie. Ieder jaar collecteren 
honderden organisaties voor hun 
vereniging én voor het Cultuurfonds. 
Vorig jaar is de actie voor het eerst 
mobiel georganiseerd: geen bussen 
en collectanten meer langs de deur. 
Het Cultuurfonds gaat op diezelfde 
voet verder. Het is veiliger voor de 
collectant én makkelijker voor de 
organisatie. 

Steun cultuurorganisaties
Er is nog steeds grote noodzaak om 
lokale cultuurorganisaties te steunen. 
Vandaar dat het Cultuurfonds de 
hele opbrengst netto teruggeeft aan 
de organisaties die collecteren. 
Het museum helpen om het doel 
(familiespeurtocht) te behalen? Ga 
naar www.flowerartmuseum.nl/
collecte of kijk op de sociale media 
van het Flower Art Museum. Er wordt 
een donatielink gedeeld waarmee 
direct een bijdrage geleverd kan 
worden.

Flower Art Museum collecteert 
voor educatieve speurtocht
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  TE KOOP 
RECREATIE ARK 

€17.500,- 
   

Afmetingen ark: 3,5 x 8.7 meter in jachthaven aan 
de Uiterweg. Huur ligplaats ark met tuintje is €2.000,- 
per jaar. Huur zomer ligplaats voor een boot naast de 

ark is €30,- per m2.
    Er is geen douche, verwarming of aparte slaapkamer. 
Geen onderverhuur alleen voor weekend en vakantie, 

hoofdverblijf elders. Het seizoen is van 1 april tot 
1 oktober.  

Tel. 0297- 320484

Waarneming is ingedeeld op achternaam: 

A tot en met K:
E.F. Weve, Drie Kolommenplein 1D, telefoon: 0297-324475
L tot en met Z:
J. Goede en J. Stam, Drie Kolommenplein 1C, telefoon: 0297-324489

Voor spoedgevallen buiten kantoortijden belt u Huisartsenpost
Amstelland: 020-4562000

Wegens vakantie is de praktijk 

GESLOTEN 
maandag 31 mei tot en met vrijdag 4 juni

Huisartsenpraktijk Zwarteweg

Gefeliciteerd 
                Dikke kus 
Remco, Ricardo
Stacey & Danny 
Papa & Mama 
Péter & Marloes

Sonja Ja ja het is echt waar 

wordt 1 juni

50 jaar

Jan 50 jaar
Hiep hiep hoera
Dikke kus, Helma, Robin & Mika

40

29 mei 2021

Lieve Carla, GENIET.
Je bent maar 1 jaar

Vandaag draait het om jou, laat 
dat maar lekker tot je door drinKen

Liefs Nick, Mama-Henk, 
Petra-Jacco, Sees, Guusje, 
Kunie, Roxx, Pien, Keet

Albert en Hilly 
50 jaar 

Van harte gefeliciteerd namens 
kinderen en kleinkinderen

Op 28 mei 2021 
zijn onze ouders 

Albert en Hilly 

Op 28 mei 2021 
zijn onze ouders 

Van harte gefeliciteerd namens Van harte gefeliciteerd namens 

getrouwd!

 

50 jaar

Hoera

 

GEFELICITEERD
Henk-Berty, Henk-Antoinette, Céleste & Bente,
Erna-Sander, Terre & Nève 

Aalsmeer  •  Amstelveen  •  Mijdrecht  •  Heemstede

Kijk ook op: www.bakkerijvooges.nl

BBQ broodje          

Rasberry cheesecake  

Van     
WE STAAN GRAAG VOOR U KLAAR!

Kom   a   

Heerlĳ ke mini bolletjes met pesto, pomodori tomaten
en oude kaas. 
Heerlĳ k voor bĳ  de barbecue van komend weekend!  

 Heerlĳ ke cheesecake met verse frambozen  

€3,95

€7,95
van €9,95 voor

voor

voor Aalsmeer en Amstelveen.
Voor meer informatie kom langs in de winkel of stuur 

een mailtje naar administratie@bakkerĳ vooges.nl

Wĳ  zĳ n op zoek naar een

zaterdaghulp         

 [JAAR!][70][JAAR!][JAAR!][JAAR!][JAAR!][70][70][70][JAAR!][70][JAAR!][70]

  WIE KENT DEZE 

        Op zaterdag 29 mei 
        wordt zij

 

Wilt u haar een 
felicitatie-kaart sturen?

Nel Zweegman 
Bilderdam 41 • 2451 CX Bilderdam

sportieve dame? 

Dennis & Mathilde, Amanda
Jan & Nel

Jan-Willem & Sabine, Thomas & Charlotte, Noa

Van harte gefeliciteerd!

25 jaar 
GETROUWD

31 mei 2021

Marcel &Wilma 
             Spaargaren

Nico, Bart, Martine en Mitch

Bea 

gaat deze
week met
pensioen

Na jaren lang 
hard en trouw
gewerkt te hebben
hopen wij dat je
nu kan gaan
genieten!!!

Te koop:
Crèmekleurige fauteuil van leer €50,-. 
Vierkanten witte salontafel 90x90 cm 
hg 42 €75,-. Tel. 06-53683823
Gratis afhalen:
Grote, ondiepe kast met een geheel 
glazen voorkant en 3 planken, afm. 
1,23 x 0,79 x 0,21 m. 
Tel. 06-34030541

Te koop:
Dames�ets merk Sparta z.g.a.n. 
dubbel Asa slot mandje voor �ets-
tassen achter weinig gebruikt €200,-. 
Tel. 0297-562196
Te koop:
Goed onderh. piano met bankje 
Spaethe, verrijdbaar. € 175,-. 
Tel. 06-53544465
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Aalsmeer – In de sierteeltsector kijkt 
iedereen ernaar uit om elkaar weer te 
ontmoeten en te inspireren met de 
laatste ontwikkelingen in het sier-
teeltassortiment. Digitaal weten de 

bedrijven elkaar te vinden, maar er is 
een grote behoefte aan om elkaar 
echt weer te ontmoeten en de 
producten te zien, te ruiken en te 
voelen. De organisatie van de Trade 

Na bijna twee jaar weer Trade 
Fair Aalsmeer in november

De Kwakel – Dutch Flower Group 
(DFG) heeft boeketten en bossen 
bloemen gedoneerd aan de Voedsel-
bank Uithoorn. “Juist in deze toch wat 
vreemde tijden, willen we de 
gezinnen die afhankelijk zijn van een 
voedselpakket verblijden met een 
kleurrijke bos bloemen”, aldus Brit 
Fopma, Communicatie Manager bij 
DFG. De Dutch Flower Group is het 
grootste bloemen en planten 

handelsbedrijf ter wereld. De DFG-
bedrijven zijn gevestigd in de regio 
Aalsmeer/De Kwakel en in het West-
land. DFG levert wekelijks 10 miljoen 
planten, 75 miljoen bloemen en 10 
miljoen boeketten aan consumenten 
via haar internationale klanten.
Harry Brockhoff, CFO bij DFG vertelt 
dat het door de impact van COVID-19 
geen makkelijk jaar is geweest: “Maar 
het heeft onze sierteeltsector ook 

Bloemen voor de Voedselbank

Ruud, Paul en Loek, vrijwilligers bij de Voedselbank Uithoorn, en Brit Fopma, 

communicatie manager bij de Dutch Flower Group.

Aalsmeer - Woonstyling is een jong 
en fris bedrijf wat zich het afgelopen 
jaar meer op de kaart heeft gezet. Het 
gezicht achter Woonstyling Aelsmeer 
is Heidi Wegman. Heidi is al jaren 
werkzaam in de zorg en combineert 
dit nu met haar passie, wonen en 
styling. Nadat de opleiding tot inte-
rieur- en vastgoedstylist was afge-
rond startte zij Woonstyling Aelsmeer. 
Bij Woonstyling Aelsmeer  staat 
‘samen’ centraal. In het kennisma-
kingsgesprek  gaan jullie samen op 
zoek naar je wensen, problemen en 
budget. Aan de hand van jouw  
verhaal, volgt een advies op maat, 
waarin de woonwensen en oplos-
singen zijn  verwerkt. Of het nu gaat 
om één ruimte in huis of een totale 
styling. Ga je verhuizen of wil je een 
praktijkruimte aanpakken? Elk advies 
is uniek en elk project is anders. 
Nadat een sfeerbord  is gepresen-
teerd, een bord met foto’s aan de 
hand van kleuren en sfeer, gaat het 
advies verder. Het advies wordt 
hierna concreter uitgewerkt en verder 

uitgediept. Zelf ga je met het uitein-
delijke  advies aan de slag. Dit advies 
ontvang je in de vorm van een 
boekje, waarin alle adviezen voor de 
desbetreffende ruimte zijn opge-
nomen. Heidi geeft onder andere 
advies over kleur, interieur, meubels, 
verlichting, indeling en styling. 
Het  plan blijft niet alleen op papier, 
want Woonstyling Aelsmeer is 
betrokken bij het hele proces. Er is 
tussentijds contact bij jouw thuis of 
op locatie om te kijken of alles naar 
wens gaat of er bijgestuurd moet 
worden of aangescherpt. Persoonlijk 
contact staat bij Heidi hoog in het 
vaandel tijdens het hele ontwerp-
proces. Wanneer het schilder-, vloer- 
en/of behangwerk klaar is, kan de 
afstyling ook verzorgt worden. Het 
uitzoeken van accessoires en het 
afstylen wordt ook graag door Heidi 
voor jou uit handen genomen. Alles 
uiteraard aangepast aan jou wensen 
en budget. Op deze manier zorgt 
Woonstyling Aelsmeer ervoor dat 
jouw huis weer het thuis gevoel 

Woonstyling Aelsmeer voor 
persoonlijk advies op maat

weer veel gebracht. Zo hebben we 
vorig jaar samen met Ali B. ruim 
150.000 kleurrijke boeketten wegge-
geven aan de ouderen in verzor-
gingstehuizen in heel Nederland, 
tijdens de sectoractie ‘Samen tegen 
eenzaamheid bij ouderen’. Dat deden 
we in samenwerking met meerdere 
partners in de sierteeltketen. Mede 
dankzij The Floral Connection (DFG-
bedrijf in De Kwakel en het Westland, 
met de merken Bloom, Green Part-
ners en Greenex) kunnen we nu iets 
bijdragen aan de gezinnen die afhan-
kelijk zijn van een voedselpakket. Een 
bos bloemen op tafel zorgt toch vaak 
voor een glimlach.” De consument 
koopt steeds vaker een bosje 
bloemen of een plantje voor familie, 
vrienden of naasten. “We zien dat 
bloemen en planten hoger scoren in 
de cadeau top 10. Het DFG-bedrijf 
e-Flora/Bloompost.nl uit De Kwakel 
speelt in op de steeds groter 
wordende online markt. Via bloom-
post.nl kunnen consumenten online 
bloemen of een ander leuk cadeau 
bestellen en laten bezorgen door de 
brievenbus”, vertelt Brit. “Uiteindelijk 
is het ons doel om de wereld een 
stuk kleurrijker en groener maken. 
Making life colourful, together!”

COLUMN TRUUS OUDENDIJK

Aalsmeer - Na twee weken alleen 
maar gefocust te zijn op mijzelf, met ’s 
morgens de simpele keuze: trek ik een 
regenbroek of trainingsbroek aan? en 
in de avond het dilemma: drink ik rode 
of witte wijn? ben ik nog niet toe aan 
de wereldproblematiek. Het gedoe 
rond de Gazastrook en de nieuwe 
cijfers van het RIVM, ik kan het emotio-
neel nog niet aan. Ik kies er gewoon voor om het wereldnieuws te 
negeren en nog even in mijn vakantiebubbel te blijven. Dus bied ik 
dochter aan: “Zal ik van de week iets lekkers bakken voor je verjaardag?” 
“Macarons”, zegt ze zonder blikken of blozen. Macarons! Ik draai mijn 
hand niet om voor een appeltaart en een slagroomtaart behoort ook wel 
tot mijn vaardigheden, maar aan dat chique Franse koekje heb ik mij nog 
nooit gewaagd. Schijnt heel ingewikkeld te zijn. Maar ik ga de uitdaging 
toch maar aan. Ik breng een avondlang door met recepten lezen en film-
pjes kijken op YouTube hoe je dat kakkineuze koekje in elkaar flanst. Het 
basismengsel van amandelmeel en poedersuiker vormt geen struikelblok, 
maar volgens de professionals moet er suikerstroop gemaakt worden, die 
exact de temperatuur van 118 graden heeft. Op dat cruciale moment 
mag je de hete brei bij de half stijfgeslagen eiwitten gieten. Hoe meet je 
dat? Ik heb geen suikerthermometer, maar alleen eentje die ik gebruik 
om in dijbenen van kippen te steken als ze op de barbecue liggen. Maar 
goed, een thermometer is een thermometer, dus waarom zou deze niet 
kunnen? Ik hang het ding in de pan met warme suiker en minutenlang 
komt hij niet verder dan 90 graden. Eiwitten gaan ondertussen in de kom: 
55 gram moet het zijn. (Ooit wel eens eiwit gewogen? Een en al slijmerige 
bende en steeds teveel of te weinig. Niet te doen). Ik blijf geduldig roeren 
en opeens wijst de thermometer 110 graden aan: het moment om de 
mixer aan te zetten. Ik draai weer richting de pan: 120 graden. Tijd voor 
actie! Ik giet voorzichtig de hete vloeistof in de kom met koude eiwitten. 
Pats! Wat een  explosie! De hele boel karamelliseert gelijk, de garde ziet 
eruit als een suikerspin en de kom zelf is één grote klont met bruine 
kandij. Volkomen vastgeroest aan de wanden. Zo moet het dus niet. Ik 
heb een half uur nodig om het er allemaal weer uit te bikken. Ik waag er 
nog een telefoontje naar kleindochter in Zweden aan. Zij is patissier. 
“Welnee oma, zo heb ik ze nog nooit gemaakt. Gewoon eiwitten kloppen 
met een beetje suiker erdoor.” Herkansing. Nu op de ouderwetse manier 
en dan het amandelmeel erdoor. Ziet er niet verkeerd uit. Ik doe alles in 
een spuitzak, wil het op de plaat met voorgetekende rondjes spuiten; 
verkeerde spuitmondje. Gekarteld in plaats van glad. Mag de pret niet 
drukken, gewoon doorgaan. Een kwartiertje later liggen er 40 bobbelige 
rondjes klaar voor de oven. Nou de vulling nog. Boter, suiker, lemon curd 
en een kleurtje. Ik ben er inmiddels achter dat je calorie technisch beter 
een flinke punt appeltaart kunt eten dan een paar macarons. Wat een 
suiker. Het wordt een dag vullend project, de keuken is een bende, maar 
ik ben met 20 koekjes op de verjaardag gekomen. Macarons mag ik ze 
nog niet noemen, maar het begin is er. Ik blijf oefenen. 
Reageren? Truus@bente.net

Oefening baart kunst

krijgt. Dat kantoor of praktijkruimte 
weer een plek wordt waar prettig 
wordt gewerkt en je klanten op een 
gastvrije manier kunt ontvangen. En 
dat een huis zo gestyled is, dat het 
sneller verkoopt tegen een mogelijk 
hogere prijs. Heeft dit artikel jouw 
interesse gewekt en wil jij nu ook zo’n 
fijn en sfeervol (t)huis? Kijk dan eens 
op de website www.woonstylinga-
elsmeer.nl en neem  geheel vrijblij-
vend contact  op met Heidi Wegman 
via info@woonstylingaelsmeer.nl.

Fair Aalsmeer is er klaar voor om dat 
allemaal te faciliteren van 3 tot en 
met 5 november 2021. In de eerste 
week van november opent Royal 
FloraHolland haar deuren om de 
internationale vakbezoeker te 
ontvangen. Er zullen maatregelen 
getroffen worden die nodig zijn om 
dit veilig te doen.
De inschrijving voor exposanten 
loopt tot 1 juni aanstaande. Deze is 
open voor leden en aanvoerders van 
Royal FloraHolland, veredelaars en 
leveranciers van producten die direct 
aan het sierteeltproduct worden 
toegevoegd, zoals sierpotten, hoezen 
en steeketiketten. Alle informatie is 
te vinden op www.tradefairaalsmeer.
com. De Trade Fair Aalsmeer is een 
internationale sierteeltbeurs met 
meer dan 600 exposanten en 18.000 
internationale bezoekers die jaarlijks 
in november in wordt georganiseerd.
Bron en foto: Royal FloraHolland

Aalsmeer - De plannen voor de 
nieuwe wijk Hoofdweg-Zuid worden 
voor het eerst gepresenteerd aan 
bewoners en ondernemers in Kudel-
staart. Er komen circa 300 voorname-
lijk eengezinswoningen en mogelijk 
een supermarkt. De woningen 
komen in het gebied tussen de 
Hoofdweg, de Roemeinweg en 
Schoutweg. 

Duurzaam en groen
Voor de bouw van de duurzame en 
groene wijk Hoofdweg-Zuid is een 
startnotitie opgesteld. De gemeente 
wil de plannen nu presenteren aan 
omwonenden en ondernemers. 
“Hiermee realiseren we een mooie 
duurzame wijk die met ongeveer 300 
woningen een belangrijke bijdrage 
levert aan de grote woningbehoefte 
die we hebben in onze gemeente”, 
zegt wethouder Ruimtelijke Orde-
ning Bart Kabout. “We willen in deze 
fase met name de eerste reacties van 
bewoners en ondernemers horen op 
de plannen en de mogelijke vesti-
ging van een supermarkt.” 

Informatieavond
Op maandag 7 juni worden de 

plannen digitaal gepresenteerd voor 
bewoners. Op woensdag 9 juni is de 
presentatie voor de ondernemers. 
Voor deze avonden moet worden 
ingeschreven via projecten.aals-
meer@amstelveen.nl. Een link om bij 
de presentatie aanwezig te zijn wordt 
dan toegestuurd. Als u niet bij de 
avond aanwezig kunt zijn, is de 
presentatie later terug te zien op 
www.participatie.aalsmeer.nl. Heeft u 
geen mogelijkheden om digitaal de 
presentatie te volgen, dan kunt u 
tijdens kantooruren bellen met 
projectmanager Peter Kamphuis, via 
0297-387575. 

Verdere procedure
De startnotitie ligt vanaf donderdag 
27 mei vier weken ter inzage. Reac-
ties kunnen worden gegeven op 
www.participatie.aalsmeer.nl en 
projecten.aalsmeer@amstelveen.nl. 
Na de reacties op de startnotitie 
wordt die door de gemeenteraad 
vastgesteld. Na vaststelling van de 
startnotitie maakt de gemeente een 
ontwerpbestemmingsplan. Alle fases 
van het project worden beschreven 
op www.particpatie.aalsmeer.nl en 
bouwprojecten.nl. 

Informatieavond over nieuwe 
wijk Hoofdweg-Zuid
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DE SCHIJNWERPER OP...

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer - Stephen Cooke is van oorsprong een 
Engelsman, afkomstig uit Sheffield, maar woont al jaren 
in Nederland. Hij is een squash coryfee en behoorde tot 
de top 60 in de wereld. Dat vak heeft hij even in ijskast 
moeten zetten vanwege covid-19. Nu werkt hij in de 
bouw. 

“Squash was en is mijn hobby en mijn beroep. Ik ben 
begonnen toen ik een jaar of twaalf was en ik vond het 
een fantastische sport. Ik heb wel andere sporten beoe-
fend, maar die vormden geen uitdaging voor me. Ik had 
een goede klik met de trainer die ons lesgaf; dat heeft 
mij ook verder gebracht. Als beroep werkte ik bij een 
bank in Engeland en had ik een functie in de financiële 
wereld. Maar ik wilde ook graag onafhankelijk zijn. 
Daarom heb ik mij gespecialiseerd als squashleraar.” 

Hoe ben je in Nederland terecht gekomen? 
“Ik speelde een toernooi in IJsland en ontmoette daar 
de voorzitter van de squashbond Nederland in die tijd. 
Hij nodigde mij uit om naar Nederland te komen en 
voor SV Victoria in Kralingen te gaan werken. Ik werd 
daar verantwoordelijk voor de squash-afdeling. Ik ben 
gaan kijken of het iets voor mij was. Zes weken later 
heb ik mijn baan in Engeland opgezegd.”

En dat ben je blijven doen tot corona kwam?
“Ik doe het nog steeds. Vorige week ben ik weer 
begonnen. Tijdens de eerste lockdown viel het nog wel 
mee om niet te kunnen werken, het was prachtig weer 
en als gezin gingen we regelmatig varen en naar ons 
eiland toe. 
Maar toen het langer duurde wilde ik iets om handen 
hebben. Ik ben een doener, ik wil graag aan het werk, 
dus ik heb mijn zwager die in de bouw zit gevraagd of 
ik iets voor hem kon doen. Ik had hem al vaker 
geholpen, ik kan goed timmeren. Mijn vader was 
aannemer, ik heb het van jongs af aan al geleerd. Ik doe 
renovaties, nieuwbouw, aanbouw, ik kan eigenlijk alles. 
Wat dat betreft ben ik allround.”

En waar houd je je op het ogenblik mee bezig? 
“Het grappige is, dat ik nu het appartement van een 
bekende bondscoach aan het verbouwen ben. Dat is 
wel heel toevallig. Ik heb hem al een keer ontmoet en 
binnenkort als het pand wordt opgeleverd gebeurt dat 
weer. We hebben leuke gesprekken als het over sport 
gaat.”  

Vind je de bouw ook een leuk vak?
“Het is zeker een leuk vak, elke klus is anders. Het heeft 
zware en lichte kanten. Qua werkzaamheden is het niet 
altijd makkelijk, maar wel een uitdagend beroep, 
waarin je heel verschillende types mensen tegen komt. 
Ik heb pas een klus gedaan in Volendam, die mensen 
kan ik al moeilijk verstaan. Heel apart volk. Het is in 
ieder geval een totaal andere wereld dan de 
sportwereld.”

En wat betreft de sportvereniging, 
hoe staat het daar nu mee?
“Het ledenaantal is wel teruggelopen door deze situ-
atie. Mensen zijn toch op zoek gegaan naar ander 
vormen van sport. Ik hoop dat we in september weer 

wat meer leden kunnen verwelkomen. Squash is een 
belangrijk onderdeel van de vereniging en het meest 
winstgevende. Ik ben verantwoordelijk voor de organi-
satorische kant, maar geef daarnaast ook les aan de 
jeugd en dan voornamelijk de selectiegroep. Dat is mijn  
specialiteit.” 

Totaal iets anders dan de bouw. 
Wat maakt de sportwereld leuk?
“Het is leuk om kinderen te begeleiden. Vanaf de eerste 
dag zie je de ontwikkeling en het is interessant om te 
ervaren wat je dan tegenkomt. Soms moeten we allebei 
kantelen om iets te kunnen bereiken. Het is mooi om 
dan jaren later te zien wat het niveau is geworden. Ik 
heb nu te maken met de beste drie van Nederland. Ook 
op Europees niveau heb ik topsporters afgeleverd. 
Zoals Fleur Maas, die ik vanaf haar negende begeleid 
heb.” 

Je bent getrouwd met een Nederlandse vrouw. 
Hoe heb je haar leren kennen? Ook via squash?
“Mijn vrouw is opgegroeid in de regio Haarlem, werkte 
voor een expeditiebedrijf en twee avonden als recepti-
oniste bij een sportschool en squashcentrum in Hoofd-
dorp; daar heb ik haar leren kennen.” 

Wat bracht jullie naar Kudelstaart?
“Mijn vrouw en ik woonden in Rotterdam, maar we 
wilden graag ergens anders wonen, vlak bij ons werk, 
want anders blijf je maar heen en weer reizen. 
Een andere reden was dat de familie en vriendengroep 
van mijn vrouw ook in deze regio wonen. We hebben 
ons ingeschreven voor een nieuwbouwproject in 
Kudelstaart en zijn hier naar toe gekomen.” 

Hoe bevalt het?
“Fantastisch. Alleen al die gekke naam maakt dit dorp 
leuk. Onze vrienden maken er nog steeds grapjes over. 
We hebben een bootje en met vrienden samen een 
eilandje. We genieten volop van deze omgeving.” 

Op wie wil jij de schijnwerper richten?
“Suzan Niehuis, zij en haar man zijn onze beste 
vrienden. Zij hebben er ook voor gekozen om in Kudel-
staart te komen wonen.” 

Stephen Cooke: “Alleen al die gekke 
naam maakt Kudelstaart leuk”

Aalsmeer - Het gaat goed met het 
onder controle krijgen van het coro-
navirus. Landelijk neemt het aantal 
besmettingen dagelijks af, vacci-
neren helpt! Ook in Aalsmeer dalen 
de cijfers. In de periode van 12 tot en 
met 25 mei zijn 108 inwoners positief 
getest (339,0 per 100.000 inwoners) 
en dit zijn er 46 minder dan de vorige 
periode. In de eerste week kregen 63 
inwoners te horen in quarantaine te 
moeten, afgelopen week ‘slechts’ 45. 
Er zijn opnieuw geen inwoners met 

corona opgenomen in het ziekenhuis 
en er is ook deze periode niemand 
uit Aalsmeer aan de pandemie over-
leden. Ook in de omliggende 
gemeenten is het aantal besmet-
tingen afgenomen: Uithoorn nu 70 
(-27), Amstelveen nu 189 (-183) en 
Haarlemmermeer 467 (-95). In 
Uithoorn en Amstelveen eveneens 
geen opnames in ziekenhuizen, in 
Haarlemmermeer twee, en geen aan 
corona overleden inwoners in 
Uithoorn en Haarlemmermeer, in 

Corona-besmettingen dalen verder Amstelveen één. In verhouding 
scoort Aalsmeer helaas nog wel 
hoog, dus ondanks dat het einde van 
de tunnel in zicht lijkt, zijn de corona-
regels nog strikt noodzakelijk. Houd 
1,5 meter afstand, was regelmatig de 
handen, blijf bij een verkoudheid 
thuis, ga testen bij klachten en draag 
een mondkapje in openbare 
gebouwen. Wat zou het mooi zijn als 
in Aalsmeer niet alleen de zieken-
huisopnames en overledenen op nul 
blijven staan, maar er een dag komt 
dat bij het aantal besmettingen ook 
een nul staat. Samen tegen corona, 
gaat/moet lukken!

Aalsmeer – Vanaf maandag 31 mei 
tot en met zondag 20 juni staat de 
corona testbus van de GGD weer op 
het parkeerterrein aan de Dreef in 
Hornmeer. In de bus kunnen mensen 
uit Aalsmeer en Kudelstaart met 
lichte klachten zich zonder afspraak 
gratis laten testen op corona.

Testen belangrijk
Wethouder Zorg Wilma Alink: “We 
hebben gezien dat bewoners van 
Aalsmeer en Kudelstaart het waar-
deren dat ze zich dicht bij huis 
kunnen laten testen. Er wordt goed 
gebruik gemaakt van deze mogelijk-
heid. We zijn dan ook blij dat de bus 
vanaf maandag weer terugkomt in 
Aalsmeer. Het blijft belangrijk om je 
te laten testen en op die manier het 
aantal besmettingen zo laag moge-
lijk te houden.”

Zeven dagen per week
Iedereen uit Aalsmeer en Kudelstaart 
kan elke dag gratis en zonder 
afspraak langskomen om zich te 
laten testen. De bus is zeven dagen 
per week open van 9.00 tot 12.00 uur 
en van 12.45 tot 16.00 uur. Vergeet 
niet een mondkapje te dragen.

Gastheren en -vrouwen
Er kan één bezoeker tegelijk in de 
bus getest worden. Andere bezoe-
kers wachten buiten de bus tot ze 
aan de beurt zijn. Buiten de bus is 
voldoende ruimte voor bezoekers 
om te wachten, natuurlijk met 
inachtneming van de coronamaatre-
gelen. Gastheren en -vrouwen 
ontvangen de bezoekers en beant-
woorden eventuele vragen. Bezoe-
kers wordt dringend verzocht thuis 
te blijven tot de testuitslag binnen is.

Corona-testbus weer in Aalsmeer

Aalsmeer - In Nepal is tot eind mei 
een totale lockdown afgekondigd. Het 
land kampt sinds 22 april 2021 met ’s 
werelds hoogste reproductiegetal 
(ongeveer 2). Voor een groot deel 
komt dit omdat het grensgebied met 
buurland India ruim 1.800 kilometer is 
en er weinig controle is bij de grens. 
Ingezetenen uit de grenslanden 
mogen namelijk wel Nepal over land 
inreizen.

Situatie in Tobang
In Tobang, waar Stichting Nepal Bene-
fiet Aalsmeer veel van haar projecten 
heeft, zijn de maatregelen hard 
aangekomen. De bevolking is al erg 
arm en de bewoners kunnen er nu 
niet op uit om eten te regelen en 
hebben geen voorzieningen als ze 
ziek worden. 

Noodhulp
De partner in Nepal houdt de Stich-
ting op de hoogte hoe het met de 
inwoners gaat. Omdat er geen open-
baar vervoer en ambulance is zet hij 
zich vooral in om de corona patiënten 
in Tobang met zijn eigen auto te 
vervoeren naar het ziekenhuis. Niet 
rijden is voor hem geen optie.  Maar 
eenmaal in het ziekenhuis is er vaak te 
weinig zuurstof om iedereen te 
helpen. De ziekenhuizen hebben geen 
financiële middelen en de (lokale) 

regering helpt niet of onvoldoende 
om de meest noodzakelijke medische 
voorzieningen aan te schaffen. “ Wij 
helpen daar waar het kan”, zegt 
Belinda Buskermolen, penning-
meester van Stichting Nepal Benefiet 
Aalsmeer. “We hebben al een aantal 
mooie donaties gekregen en ook 
Ontwikkelingssamenwerking Aals-
meer (OSA) helpt mee. Met deze 
donaties en de verdubbeling van 
Stichting OSA zijn er al 100 mensen 
extra geholpen met zuurstoftanks. 
Graag helpen we nog veel meer 
mensen!”

Helpt u mee?
Bent u ook begaan met de mensen in 
Nepal? Elke donatie kan de Stichting 
goed gebruiken om noodhulp te 
bieden aan corona patiënten in het 
gebied. Doneren kan via rekening-
nummer NL89 RABO 0332 7602 51 ten 
name van: donatie Stichting Nepal 
Benefiet Aalsmeer, de facebookpagina 
of via de website: https://www.nepal-
benefietaalsmeer.nl/doneer/geef/ alle 
donaties zijn van harte welkom! Voor 
alle mensen die al een donatie gedaan 
hebben: Hartelijk bedankt. “Wij zijn 
een stichting met een Anbi status en 
zonder winstoogmerk. Hierdoor komt 
elke euro rechtstreeks terecht bij de 
mensen die het hard nodig hebben”, 
aldus Belinda Buskermolen tot slot.

tichting Nepal Benefiet in actie 
voor corona-patiënten in Nepal



Scheiden met kinderen: 
wat kunt u doen?
Soms gaat het niet goed in een relatie en is scheiden onvermĳ delĳ k. Kinderen hebben 
tĳ dens en na de scheiding extra steun nodig van hun vader en moeder. Als ouder 
kunt u ook met vragen zitten of ondersteuning nodig hebben in deze moeilĳ ke tĳ d. 
De gemeente Aalsmeer biedt, in samenwerking met Levvel, verschillende 
bĳ eenkomsten en cursussen aan die kinderen en hun ouders kunnen helpen.

Meer informatie en/of aanmelden
Wilt u meer informatie of uzelf en/of uw kind(eren) aanmelden voor en cursus? Stuur dan een mail naar
aanmeldingen@levvel.nl. Bovengenoemde cursussen worden gefi nancierd door de gemeente Aalsmeer 
en zĳ n daardoor kosteloos beschikbaar voor alle inwoners.

Online ouderbijeenkomst
Het Landelĳ k Contactpunt Ouderbĳ eenkomsten or-
ganiseert namens de gemeente (online) ouderbĳ een-
komsten over de gevolgen van een (moeilĳ k lopende) 
scheiding. Dit kan u een andere kĳ k geven op wat u 
als ouder en uw kind(eren) in de huidige situatie no-
dig hebben. Kĳ k voor meer informatie en aanmelden 
op ouderbĳ eenkomsten.nl. 

19:00  – 21:00 uur, Online

Willen u en/of uw kinderen wel hulp, maar 
niet deelnemen aan een cursus? Dan zĳ n er 
andere organisaties die jullie (op een laag-
drempelige manier) kunnen helpen, zoals 
Participe Amstelland, de website Ouders uit 
Elkaar, De Kindertelefoon en Veilig Thuis. 
Wilt u meer informatie over deze organisa-
ties, Jeugdhulpverlening, (echt-) scheiding of 
beëindiging van geregistreerd partnerschap? 

Kĳ k dan op aalsmeer.nl/echtscheiding

Andere hulp

Ik durf niks te zeggen 
over de scheiding tegen 
andere kinderen.

Als ik bij papa ben, 
mis ik mama. En als 

ik bij mama ben,
mis ik papa.

Kan ik nu nog normaal 
mijn verjaardag vieren?

14 JUNI 

Stoere Schildpadden 
Stoere Schildpadden is een cursus van 12 bĳ eenkom-
sten voor kinderen (4-6 jaar) van gescheiden ouders. 
In de Stoere Schildpaddengroep leert uw kind door 
middel van o.a. spelletjes met de scheiding om te 
gaan en zich beter aan te passen aan de nieuwe 
situatie. De trainers werken iedere sessie met 
‘groep schildpad Sam’, een handpop. Sam vertelt 
de kinderen hoe hĳ  omgaat met de (echt)scheiding 
van zĳ n eigen ouders en hĳ  helpt zo de kinderen om 
gevoelens onder woorden te brengen. Er is ook een 
informatieavond voor ouders. 

Iedere dinsdagmiddag 15:00 - 15:45 uur, 
Wĳ kcentrum Westend,  
Westwĳ kplein 3, Amstelveen

14 SEPT. T/M 30 NOV.  

Dappere Dino’s
Dappere Dino’s is een cursus van 12 bĳ eenkomsten 
voor kinderen (6-8 jaar) van gescheiden ouders. 
In de Dappere Dino’s-groep leert uw kind op een 
positieve en ondersteunende manier met de schei-
ding om te gaan en zich beter aan te passen aan de 
nieuwe situatie. De trainers werken iedere sessie 
met ‘groeps dino Rex’, een handpop die de kinderen 
bĳ voorbeeld vertelt hoe hĳ  omgaat met de (echt)
scheiding van zĳ n eigen ouders. Een informatie-
avond voor ouders is onderdeel van de training.

Iedere dinsdagmiddag 16:30 - 17:15 uur, 
Wĳ kcentrum Westend, 
Westwĳ kplein 3, Amstelveen

14 SEPT. T/M 30 NOV.  

Het aanbod voor u en uw kinderen:

Kies (Kinderen In Echtschei-
dingssituatie)   
In 8 bĳ eenkomsten van een uur leert uw kind (8 -12 
jaar) met behulp van werkbladen en diverse spel-
vormen praten over de scheiding en alle thema’s 
die daarbĳ  horen. Door te ervaren dat ze niet de 
enige zĳ n met deze gevoelens, vragen, zorgen en 
ideeën voelen kinderen zich gezien en gehoord.

Iedere donderdagmiddag 16:00 - 17:00 
uur,  Wĳ kcentrum Westend, 
Westwĳ kplein 3 Amstelveen

Family Transitions
Vindt u het moeilĳ k om de draad weer op te pakken 
na de scheiding? Wilt u weten hoe u uw kind op een 
positieve manier kunt helpen hiermee om te gaan? 
En hoe u beter kunt communiceren met uw ex-
partner? De cursus Family Transitions helpt hierbĳ . 
Deze is  geschikt als u graag hulp wilt, maar uw 
ex-partner niet.    

Iedere dinsdagavond 19:30 -21:30 uur 
Online

23 SEPT. T/M 18 NOV. 26 OKT. T/M 23 NOV.  
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MIRANDA’S MOMENTEN

Door Miranda Breur

Aalsmeer - Dat er niks te doen was tijdens corona is pure onzin. Ik vond 
mijn geliefde in deze tijd, dus voor mij was dit de beste periode in mijn 
leven en we doen vanaf dat we elkaar ontmoetten alleen maar leuke 
dingen. Naast wandelen in parken en bossen, langs stranden, door steden 
en wijken, pakten we groene To-Go-Sharing elektrische scooters, 
spreidden we kleedjes uit waar uit de achterbak wijn, frisdrank en lekkers 
op uitgestald werden, aten we bij vrienden, dronken we koffie (of aten ijs) 
bij familie, kletsten we hele nachten en bezochten we hotels, B&B’s en 
Airbnb’s. En waar we bij het ene hotel het eten moesten ophalen, om op 
te peuzelen, soms op stoeltjes aan een tafel soms gewoon op bed, 
werden we bij een ander verrast met diverse gangen uitgeserveerd voor 
de hotelkamerdeur. Klop, klop, klop, daar is gang nummer zoveel. Met 
een pink werd door obers geestdriftig  gewezen; Kijkt u eens, bij dit stukje 
kabeljauwwang serveren wij deze milde saus op basis van mosterd en 
mango, oh, en dit hier is een bijzonder biologisch kaasje vanuit de streek. 
Laat het u smaken. We genoten bij iedere hap. Bij weer een ander hotel 
ervaarden we een minder persoonlijke aanpak en mochten we deksels 
van plastic bakken peuteren en aten we met bamboo-bestek, maar ook 
daar voerde het woord genieten de boventoon en bij de airbnb’s namen 
we zelf wat lekkers mee en kokkerelden we er op los. Uiteraard met 
kaarsjes aan, want romantisch zijn we beiden ingesteld. Zo deden we al 
Zandvoort aan, Scheveningen, Noordwijk, Den Bosch, Eindhoven, 
Rotterdam (de SS Rotterdam welteverstaan; een aanrader voor een 
ieder!), Doetinchem, St. Maarten (gewoon in Noord Holland hoor) en 
afgelopen Pinksteren zaten we in Stein vlakbij Maastricht waar de hotel-
keten met de grote Toekan een ontbijtbuffet voorschotelde waar we nog 
dagen van na konden genieten, inclusief gerookte zalm en champagne. 
En ook al is alcohol niet echt iets dat je doorgaans bij het ontbijt nuttigt, 
hij stond uiteraard op mijn dienblad. U kent me. We dronken en aten al 
het lekkers buiten op. Heerlijk knus samen onder een warm dekentje en 
dito terraslamp. Zeer binnenkort gaan we met de boot naar Texel, waarbij 
ik hoop dat de warmte dan rechtstreeks uit de atmosfeer komt. En weet 
je, we zijn nog lang niet uit gereisd en -geraasd. Nog lange niet! Ons 
avontuur is pas net begonnen! En ik geniet me suf. De afspraak voor 
vaccinatie is gemaakt, want naast ons mooie Nederland willen we graag 
de grens over. Duitsland staat op ons lijstje, maar we willen ook naar 
Oostenrijk, Italië en Spanje. Gezellig met de auto waar dan uit de speakers 
onze play-list zal schallen die we met zorg hebben samengesteld op 
Spotify. Het leven is leuk. Veel te leuk om niet te genieten. Laat de zon 
maar schijnen en de corona verdwijnen! En vertel mij alsjeblieft niet meer 
dat er tijdens Corona niets te doen is of was; Life is what you make it!

Life is what you make it

Aalsmeer - De provincie Noord-
Holland gaat de kruising van de 
Burgemeester Kasteleinweg met de 
Van Cleeffkade ombouwen tot een 
definitieve rotonde. De werkzaam-
heden hiervoor starten aanstaande 
maandag 31 mei. Tijdens de werk-
zaamheden worden delen van de 
kruising afgesloten voor het verkeer. 
De werkzaamheden duren tot half 
september 2021.
Om de rotonde aan te kunnen 
leggen worden damwanden aange-
bracht in de hoek tussen Studio’s 
Aalsmeer en de Van Cleeffkade en in 
de bocht bij de Oosteinderweg. 
Vervolgens wordt gewerkt aan de 
nieuwe rotonde. De werkzaamheden 
vinden in fases plaats.
 
Afsluiting Van Cleeffkade
Van 31 mei tot en met 4 juni is 
verkeer van de Burgemeester Kaste-
leinweg naar de Van Cleeffkade en 

andersom niet mogelijk. Verkeer 
vanaf de Burgemeester Kasteleinweg 
richting de Oosteinderweg en 
andersom is nog mogelijk. Ook kan 
het verkeer rechtdoor rijden over de 
Burgemeester Kasteleinweg. Auto-
verkeer voor het winkelgebied Aals-
meer Centrum wordt omgeleid via 
de Ophelialaan en de Stommeerweg.
 
Tijdelijke weg
Van 5 juni tot en met 23 juli is de 
kruising van de Burgmeester Kaste-
leinweg en de Van Cleeffkade groten-
deels afgesloten. Het verkeer van en 
naar de Van Cleeffkade rijdt over een 
tijdelijk aangelegde weg langs de 
Van Cleeffkade. Verkeer van en naar 
de Oosteinderweg is niet meer 
mogelijk. 
Ook kan het verkeer niet meer recht-
door over de Burgemeester Kaste-
leinweg rijden. Autoverkeer voor het 
winkelgebied Aalsmeer Centrum 

wordt omgeleid via de tijdelijke weg 
of via de Ophelialaan en de 
Stommeerweg.
 
Doorgaand verkeer via N201
Tijdens het werk aan de nieuwe 
rotonde bij de Van Cleeffkade wordt 
doorgaand verkeer tussen Haarlem-
mermeer en Uithoorn omgeleid via 
de N201. Voor fietsers geldt de 
huidige omleiding via de Lijnbaan en 
de Dorpsstraat.

Meer informatie
Met vragen over de werkzaamheden 
kunnen weggebruikers en omwo-
nenden contact opnemen met het 
servicepunt van de provincie Noord-
Holland via 0800-0200 600 (gratis) of 
per mail: servicepunt@noord-
holland.nl. Actuele informatie over 
de werkzaamheden is te vinden op 
HOVASZ.nl of via de Facebookpagina 
regio Amstelland-Meerlanden.

Kruising Van Cleeffkade (deels) dicht 
voor aanleg definitieve rotonde

Aalsmeer - De Internationale Anti 
Rookdag op maandag 31 mei is in de 
Aalsmeer het startsein voor de 
campagne ‘Ga voor Lucht’ waarin 
kinderen via een kaartenactie laten 
weten dat zij een ‘Rookvrije gene-
ratie’ heel belangrijk vinden. 

In 2017 en 2018 deed toenmalig 
kinderburgemeester Derek al van 
zich spreken door zich succesvol in te 
zetten voor rookvrije schoolpleinen 
en sportverenigingen. Julius, de 
huidige kinderburgemeester, zou nu 
nog wel verder willen gaan: “Je moet 
het eigenlijk omdraaien, alles is rook-

vrij en alleen geef je nog aan waar je 
wel mag roken.”

Kaartenactie
De campagne ‘Ga voor Lucht’ is een 
kaartenactie bedacht in de kinder-
raad en begeleid door Brijder Jeugd. 
De kaarten met slogans worden de 
komende tijd verspreid over de 
scholen in Aalsmeer, door kinderen 
voorzien van persoonlijke bood-
schappen en verspreid in hun eigen 
omgeving en bij gezondheidscentra. 
Naast tv-reclames en artikelen in de 
krant kunnen juist persoonlijke 
boodschappen van kinderen een 

Kinderen laten zich horen voor 
een rookvrije generatie

Kinderburgemeester Julius en kinderraadslid Damiën bij zwembad De Waterlelie. 

Foto: Lilian de Jong / Toewan

belangrijke rol spelen verwacht de 
kinderraad. Want als een kind zegt 
dat roken slecht is dan moet het wel 
effect hebben, zeker als het je eigen 
kind is. 
Wethouder Wilma Alink is enthou-
siast en steunt het initiatief van harte. 
“Ik ben blij dat we nu de rookvrije 
generatie mogen zien opgroeien. 
Kinderen zijn de toekomst en zij 
vinden roken hier niet bij horen. 
Mooi dat zoiets uit henzelf komt. Het 
is aan ons als volwassenen om het 
goede voorbeeld te geven en door 
niet te roken te zorgen voor onze en 
hun gezondheid.” Kinderburge-
meester Julius en kinderraadslid 
Damiën rekenen er op dat er straks 
minder gerookt gaat worden in Aals-
meer: “Kan bijna niet anders, je gaat 
toch niet betalen om later misschien 
ziek te worden?”

Live op Instagram
Ook Buurtwerk, het jongerenwerk in 
de gemeente Aalsmeer, steunt de 
actie. Aansluitend op de Anti 
Rookdag gaat Buurtwerk op 
woensdag 2 juni om 19.30 uur live op 
Instagram met Brijder Jeugd. Op het 
account @Buurtwerk.Aalsmeer staat 
diezelfde middag een quiz over 
roken en is er de mogelijkheid om 
vragen in te sturen. De antwoorden 
op de quiz en de vragen worden 
besproken met een preventiedes-
kundige in de live sessie. De stream is 
ook op een later tijdstip terug te 
kijken via dit account.

Aalsmeer - De (bijna) wekelijkse 
puzzel in de Meerbode wordt nog 
steeds op prijs gesteld. “Heerlijk om 
de regenachtige zaterdag mee te 
beginnen”, aldus een inzender. De 
maker van de puzzel, inclusief de 
rebuszin, bleek deze week ook een 
goede weerman. ’Koude handen, 
warme liefde’ was de oplossing en 
menigeen maakte de opmerking 
deze qua weersgesteldheid heel tref-
fend te vinden. De Pinksterdagen 
waren niet echt best, had slechter 
gekund, en deed velen lekker warm 
binnen blijven. Opwarmen onder het 
genot van een lekker wijntje. De prijs 
van deze week: Heerlijke jubileum-
wijnen van slijterij en wijnhandel 
Wittebol in de Ophelialaan. De oplos-
sing deed niet alleen het weer 
bespreken, er werd ook een link 
gelegd met de pandemie: “In deze 
coronatijd steken we de handen uit 
de mouwen en bouwen aan de 
liefde.” 
Uit de ruim 150 inzendingen uit Aals-
meer en verre omgeving is dit keer 

Cor Gortzak tot winnaar uitgeroepen. 
Cor woont in Leimuiden en zal dus 
behoorlijk moeten puzzelen om 
vanaf zijn woonplaats een route in 
het ‘afgesloten’ Aalsmeer naar de 
Ophelialaan te vinden. De jubileum-
wijn van Wittebol is natuurlijk deze 
‘speurtocht’ wel waard. Gefeliciteerd 
Cor Gortzak! De medewerkers van de 
60-jarige slijterij en wijnhandel zullen 
jou hartelijk ontvangen en jou graag 
verblijden met een 2-vaks doos 
Peacock wijn uit Zuid-Afrika (rood en 
wit). Je wordt verwacht, neem wel 
een legitimatie mee. 

Puzzel week 20: En de winnaar is...

Aalsmeer - De 86ste editie van de 
Boekenweek vindt plaats van zaterdag 
29 mei tot en met zondag 6 juni en 
heeft als thema Tweestrijd. Het thema 
is volgens CPNB-directeur Eveline 
Aendekerk relevant in het dagelijks 
leven: “Zijn we immers niet elke dag in 
tweestrijd over wat we willen en wat 

86e Boekenweek: Thema Tweestrijd
we moeten en over wat we vinden en 
wat we doen?” Voor de Boekenweek 
2021 heeft Hanna Bervoets het 
Boekenweekgeschenk geschreven. 
Het verhaal heet ‘Wat wij zagen’. Bij 
besteding van 15 euro aan Neder-
landstalige boeken krijgen lezers het 
Boekenweekgeschenk cadeau. 
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Aalsmeer – Wil jij net als Justin meer 
doen voor de veiligheid in Aalsmeer 
en Kudelstaart? Word parttime 
brandweerprofessional. Of er nu een 
brand geblust moet worden of een 
dier in nood gered, bij de brandweer 
sta je iedere keer klaar om een ander 
te helpen. In een enthousiast team 
sta je paraat, werk je samen tijdens 
een uitruk en kun je zo echt iets 
betekenen voor jouw omgeving. Je 
komt niet alleen in actie bij brand of 
het redden van dieren, maar ook bij 
verkeersongevallen, stormschade en 
tal van andere soorten incidenten. 
Samen met je collega’s zorg je ervoor 
dat mensen en dieren 365 dagen per 
jaar, 24 uur per dag, op de brandweer 
kunnen rekenen.

Combineren
Om brandweerman of -vrouw te 
worden hoef je je baan niet op te 
geven. Het is namelijk goed te combi-
neren met je huidige werk of studie. 
Elke week kon je op een vaste avond 
naar de kazerne om te oefenen. Daar-
naast begin je met een interne oplei-
ding. Ondertussen leer je het brand-
weervak van dichtbij kennen, want als 
‘aspirant’ (brandweerman/vrouw in 
opleiding) ga je ook al mee tijdens 
uitrukken.

Financiële bijdrage
Parttime brandweerprofessional zijn 
kost veel tijd, maar het levert naast 
een financiële bijdrage ook veel op. 
Voldoening, echt mensen kunnen 

helpen en daarnaast is het met het 
team ook gewoon heel gezellig! De 
brandweer Amsterdam-Amstelland is 
op zoek naar parttime brandweerpro-
fessionals. Woon of werk je op enkele 
minuten van de brandweerkazerne in 
Aalsmeer (aan de Zwarteweg), ben je 
minimaal 18 jaar, ben je gezond en 
heb je een goede conditie en lijkt deze 
uitdagende ‘baan’ jou wel iets? Kijk 
voor meer informatie op www.brand-
weer.nl (en vul het contactformulier in 
voor Aalsmeer). Er wordt dan contact 
met je opgenomen. Niet alleen Aals-
meer, maar ook de brandweerkorpsen 
in Amstelveen, Uithoorn, Diemen, 
Driemond en Duivendrecht zijn op 
zoek naar brandweerprofessionals (zie 
ook de website).

Brandweer Aalsmeer zoekt part-
time brandweerprofessionals

Door Janna van Zon

Aalsmeer - De meeste ondernemers 
kunnen heel voorzichtig weer wat 
meer opgelucht ademhalen, hoewel 
de corona strijd nog niet geheel is 
gestreden. Velen van hen zaten in de 
verplichte lockdown niet stil, zij 
toonden het ware ondernemers-
bloed, bleven creatief denken en 
bezig over en voor hun  toekomst. Zo 
iemand is Wilco Hoogeveen, eigenaar 
van Turf, gevestigd op terrein van 
Lelieveld aan de Oosteinderweg. 
Acht maanden was zijn bedrijf 
gesloten. De deuren van zijn zelfge-
bouwde dorp ‘Gold Creek’ ,waar de 
deelnemers zich in het Wilde Westen 
waanden, bleven hermetisch 
gesloten. De strijd om in ruim een 
uur zoveel mogelijk goudstaven te 

vinden moesten de gasten ontberen. 
Covid 19 speelde de rol van een 
onsympathieke scherprechter. Geen 
kinderfeestjes, bedrijfsuitjes, vrijge-
zellenfeesten en familiedagen meer. 
Het was behoorlijk slikken, maar toch 
wist Wilco het hoofd boven water te 
houden. Met 17 andere escape room 
eigenaren ging hij samen werken. Zo  
ontstond coöperatie ‘Creators 
United’. Er werden online escape 
ervaringen ontwikkeld. 
Gelukkig is Turf per 19 mei weer 
beperkt open en kunnen ook de 
nieuwe fysieke groepspellen en bele-
vingen die sterk gelinkt zijn aan de 
historie van Aalsmeer weer 
gehouden worden: Eén unieke 
escape historische game op de West-
einderplassen en één in het Zeilfort 
Kudelstaart.

Historische escape games met 
hoofdrol voor de Poel en ‘t Fort

De Swarte Westenders
Op de Westeinderplassen stap je 
vanaf juli aan boord van een speciaal 
open bootje met een honderd jaar 
oude ‘edelmetaal-scanner’ erop. Met 
een groep (maximaal tien personen) 
ga je op zoek naar de sporen van ‘de 
Swarte Westenders’ die vijfhonderd 
jaar geleden dit gebied teisterden. 
Wie kan binnen negentig minuten 
met behulp van de scanner de 
verloren buit van de bende 
opsporen? Al varende leer je hoe dit 
gebied in de afgelopen vijf eeuwen is 
veranderd. 

‘Activae Aqua Alsmare’
En wie benieuwd is naar de geschie-
denis en functie van het honderd 
vijftien jaar oude Fort Kudelstaart 
kan in afwachting - tot de ontwikkel-
plannen van het Fort van start 
mogen - kennis maken met dit Rijks-
monument. De pop-up beleving is 
door Turf Aalsmeer opgezet in 
samenwerking met de Aalsmeerse 
ondernemer Niels Terhagen. Het 
verhaal is als volgt: Het geheimzin-
nige genootschap ‘Activae Aqua 
Alsmare’ heeft het Fort gekraakt om 
onderzoek te doen naar het bijzon-
dere water dat onder het Fort is 
opgeslagen. Teams worden uitge-
daagd om het Fort binnen te dringen 
en dit genootschap binnen vijfenze-
ventig minuten uit het gebouw te 
verdrijven. Het fantastische van deze 
beide belevingen is dat je zoveel 
leuke in interessante achtergrond 
informatie krijgt. Stuur voor meer 
informatie een mail naar: info@turf-
aalsmeer.nl 

 

Donatie Provincie voor restauratie 
staties in St. Urbanuskerk

Aalsmeer - Het Oranje Fonds organi-
seert komende vrijdag 28 en zaterdag 
29 mei de zeventiende editie van 
NLdoet. Tijdens de grootste vrijwilli-
gersactie van Nederland kan iedereen 
op een laagdrempelige manier 
ervaren hoe mooi het is om iets voor 
een ander te doen. Aanmelden kan 
nog altijd via nldoet.nl. Vanwege de 
coronacrisis is deze editie verplaatst 
van 12 en 13 maart naar aankomend 
weekend. Het Oranje Fonds heeft 
deelnemers opgeroepen te allen tijde 
de coronamaatregelen in acht te 
nemen en activiteiten zo veel moge-
lijk buiten plaats te laten vinden. Ook 
is er extra geld beschikbaar gesteld 
voor de aanschaf van beschermende 
middelen, zoals mondkapjes. 
“We zijn heel blij dat de actie dit 
weekend door kan gaan”, vertelt 
Sandra Jetten, directeur van het 
Oranje Fonds. “De organisaties die 
meedoen aan NLdoet zetten zich in 
voor mensen in onze samenleving en 
zij drijven op vrijwilligers. Alle hulp is 
daarom welkom. Er is lange tijd 
weinig mogelijk geweest en natuurlijk 
gelden er nog altijd beperkingen. 
Gelukkig kun je ook op anderhalve 
meter afstand iets voor een ander 
betekenen.”

Vrijwilligerswerk
NLdoet is voor veel mensen een 
eerste kennismaking met vrijwilligers-
werk. De landelijke actie leidt er vaak 
toe dat mensen zich voor langere tijd 
inzetten en is voor organisaties dan 
ook een goede manier om nieuwe 
vrijwilligers te vinden. En het biedt de 
deelnemers de kans om op een laag-
drempelige kennis te maken met vrij-
willigerswerk en te ervaren hoe fijn 
het is om iets voor een ander te bete-
kenen. Dat sluit aan bij de missie van 
het Fonds: er samen voor zorgen dat 
niemand er alleen voor hoeft te staan 
in onze samenleving.

Houtsnippers en pannenkoeken
In Aalsmeer aan de slag? Dat kan op 
zowel op vrijdag 28 als zaterdag 29 

mei. Voor vrijdag zoekt de Historische 
Tuin nog vrijwilligers die mee willen 
werken aan het aanleggen van een 
centraal pad met verse houtsnippers 
voorbij de rozenkas tot aan het water 
van de Ringvaart. Deze klus is van 
9.00 tot 15.30 uur. Liever een minder 
zware uitdaging? Ga dan vrijdag 
tussen 9.00 en 13.30 uur pannen-
koeken bakken voor de ongeveer 100 
cliënten en medewerkers van Ons 
Tweede Thuis in de Jasmijnstraat. 

Groen en creatief
Op zaterdag zijn vrijwilligers met 
groene vingers en handige handen 
welkom bij de vestiging van Amstel-
Meer in de Jasmijnstraat. Aan hen 
wordt gevraagd te helpen bij het 
opknappen van verschillende tuinen: 
Opruimen, plantjes planten en onder 
andere tuinsets schoonmaken. Deze 
activiteit is van 10.00 tot 15.00 uur. En 
creatievelingen mogen uit hout meer-
dere kabouters maken. Deze gaan bij 
verschillende activiteiten, onder 
andere speurtocht en ontdekkings-
reis, gebruikt worden. Kabouters 
maken gebeurt tussen 9.00 en 16.00 
uur. 

Het water op
Verder hoopt ook scouting Tiflo 
zaterdag een flinke groep vrijwilligers 
welkom te mogen heten. Het eiland 
in de Westeinderplassen moet onder 
handen genomen worden. Het naam-
bord is aan vervanging toe, het terras 
dient opgehoogd te worden, evenals 
bestraat en groter gemaakt te 
worden. Ook hoopt de scouting dat er 
een pad aangelegd kan worden vanaf 
het gras naar het huisje, dat eveneens 
geschilderd, verstevigd en gerepa-
reerd moet worden. Verder heeft de 
toilet een nieuwe deur nodig en aan 
vrijwilligers met spierballen wordt 
gevraagd een grote boom te snoeien. 
Voor de klusdag van 10.00 tot 15.00 
uur is het scouting-onderkomen bij 
de kerk aan de Stommeerweg 13 het 
verzamelpunt. Kijk voor meer infor-
matie en aanmelding op nldoet.nl

NLdoet: Klussen bij Historische 
uin  scouting i o en 

Bovenkerk - Op donderdag 3 juni 
brengt Zita Pels een bezoek aan de 
St. Urbanuskerk in Bovenkerk. 
Mevrouw Pels is gedeputeerde van 
de Provincie Noord-Holland met 
onder andere Cultuur en Erfgoed in 
haar portefeuille. Zij wordt vergezeld 
door enkele medewerkers. Burge-
meester Tjapko Poppens van Amstel-
veen en wethouder Herbert Raat 
zullen eveneens aanwezig zijn bij 
deze heuglijke bijeenkomst. Burge-
meester Poppens zal mevrouw Pels 
welkom heten en zal haar informeren 
over de herbouw van St. Urbanuskerk 
na de fatale brand in 2018. De vice-
voorzitter van het parochiebestuur, 
Ad Verkleij, zal met diabeelden een 
overzicht geven van de vorderingen 
in de herbouw. Mevrouw Pels zal ook 
nader worden geïnformeerd over het 
unieke multifunctionele gebruik van 
het gebouw, dat van belang is voor 
geheel Amstelveen. De Provincie 
Noord-Holland heeft de Stichting 
Vrienden van de Bovenkerkse 
Urbanus een belangrijke subsidie 
toegekend. Deze is voor het herstel 
van de door Frans Loots rond 1900 

geschilderde kruiswegstaties die 
tijdens de brand zwaar zijn bescha-
digd. Deze staties worden gezien als 
belangrijk cultureel erfgoed. De 
subsidie bedraagt maar liefst 175.000 
euro en dat is 50% van het totale 
bedrag aan kosten voor deze restau-
ratie. Het Prins Bernhard Cultuur-
fonds heeft daarnaast een mooie 
donatie van 25.000 euro gedaan. De 
Stichting Vrienden van de Boven-
kerkse Urbanus is heel blij met deze 
donaties waardoor de staties geres-
taureerd kunnen worden. Deze taak 
gaat uitgevoerd worden door een 
deskundige restaurateur. Jazzy de 
Groot zal de staties weer doen 
stralen. In de torenkapel zal Jazzy 
voorbeelden laten zien van de staties, 
gerestaureerd en niet-gerestaureerd. 
Aan de Urbanustoren hangt de geld-
meter. Op 3 juni wordt deze door Zita 
Pels aangevuld met 175.000 euro. 
Hierna zal door het gezelschap een 
kort bezoek worden gebracht in de 
St. Urbanus, onder leiding van 
uitvoerders van bouwbedrijf Nico de 
Bont, om een indruk te krijgen van de 
vorderingen van het herstel.
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Kudelstaart – Herkent u de 
portretten? Toch zijn het geen echte 
schilderijen. Dit zijn de schilderij-
foto’s van groep 8 van basisschool 
OBS Kudelstaart dalton i.o. De les 
kunst/beeldende vorming stond in 
het teken van oude meesters. De leer-
lingen leerden dat oude meesters 
niet wat oudere meesters zijn, die 
voor de klas staan, maar schilders uit 

de periode 14e tot 18e eeuw die echt 
opgeleid zijn als schilder/kunstenaar.
In de les is verteld over onder andere 
Rembrandt, Frans Hals en Vermeer. 
Met deze informatie kozen de leer-
lingen een portret en leefden zich zo 
goed mogelijk in, in de figuur die zij 
gingen uitbeelden. Wat hadden de 
mensen in die tijd aan, hoe is dat na 
te bootsen? De materialen die er voor 

Kunst op OBS Kudelstaart: Oude 
meesters in een nieuw jasje

Aalsmeer – In 2020 kon door de 
coronapandemie en de toen 
geldende maatregelen het school-
voetbaltoernooi in zijn geheel niet 
doorgaan. Dit was een grote teleur-
stelling voor de kinderen van de 
basisscholen uit Kudelstaart en Aals-
meer. Om te kijken wat er in 2021 wél 
mogelijk kon zijn, hebben FC Aals-
meer en S.V. RKDES al vroegtijdig de 
koppen bij elkaar gestoken. Hieruit is 
het idee ontstaan om de risico’s 
zoveel mogelijk te beperken en twee 
gescheiden toernooien te organi-
seren: een toernooi voor de scholen 
uit Kudelstaart bij RKDES en voor de 
Aalsmeerse scholen bij FC Aalsmeer. 
Met veel enthousiasme is er door de 
beide verenigingen gewerkt aan een 
draaiboek voor als de coronamaatre-

gelen zodanig versoepeld zouden 
worden dat een toernooi tot de 
mogelijkheden behoorde. En 
gelukkig gaat het aantal besmet-
tingen en de daaraan gerelateerde 
druk op de ziekenhuizen de goede 
kant op en ontvingen de voetbal-
clubs groen licht (met de nodige 
beperkingen en voorwaarden) van 
de gemeente. 

Veiligheidsproblemen
FC Aalsmeer heeft moeten consta-
teren dat de beperking om geen 
ouders op het complex toe te laten 
mogelijk tot veiligheidsproblemen 
kan leiden. Zo bestaat de vrees dat 
veel ouders en naaste familieleden 
zich rondom het complex zullen 
opstellen om toch een glimp van de 

Schoolvoetbaltoernooi gaat bij 
FCA niet door, wel bij RKDES

Kudelstaart – Van 7 tot 11 juni staat 
Kudelstaart op zijn kop! Dan vindt 
het schoolvoetbaltoernooi plaats. 
Teams van alle drie de Kudelstaartste 

basisscholen strijden om de winst. 
Wie mag zichzelf een jaar lang 
schoolkampioen van Kudelstaart 
noemen?

Meidenclinic voetbal bij RKDES

Door Ben de Leur

Aalsmeer - In de 33ste ronde van de 
online jeugdcompetitie schaken bij 
AAS keek Merlijn in de wedstrijd 
tegen Robert tegen een Caro-Kann 
verdediging tegen aan, een opening 
die niet zoveel gespeeld wordt door 
jeugdspelers. Merlijn had bij de vijfde 
zet een nieuwtje die bij dameruil nog 
niet zo slecht zou zijn geweest maar 
nu een stuk kostte. Robert pakte 
goed door en Merlijn stond op de 
21e zet al mat. Winst (1-0) voor 
Robert. 
Chia-Chia tegen Marien was een 
bijzonder interessante partij. Marien 
speelde een originele opzet van de 
Philidor verdediging waarin Chia-
Chia met een mooie aanval een toren 
veroverde, maar Marien had een 
fraaie tegentruc die een dame tegen 
twee stukken opleverde. Bij zo een 
vreemde materiaalverhouding wordt 
altijd gesteld dat de beste speler 
prevaleert en dat was nu ook zo. 
Chia-Chia coördineerde haar stukken 
beter en won nog meer materiaal en 
had een vrijpion die niet te stoppen 
was, zeker na een mooie promotie-
combinatie die zwart de dame 
kostte. De twee witte torens zetten 
daarna de zwarte koning mat. Winst 

(1-0) voor Chia-Chia. Luuk V tegen 
Pieter, hoe zou deze partij gaan? 
Pieter nog in hogere sferen na zijn 
overwinning op Konrad en Luuk 
aangeslagen door zijn nederlaag 
tegen Christiaan. In ieder geval 
beantwoorde Pieter e4 met het 
Russisch of ook wel Petrov-verdedi-
ging dat een zeer solide reputatie 
heeft. Al snel werden de dames 
geruild, maar wit hield aanval en won 
een stuk. In de complicaties verpie-
terde de zwarte stelling snel en ook 
hier waren het twee witte torens die 
de zwarte koning mat zette. Winst 
(1-0) voor Luuk V. En dan de aanval 
van Konrad op de eerste plaats. 
Konrad speelde zijn Aljechin verdedi-
ging en Christiaan de scherpe jacht-
variant. Konrad bleef met zijn koning 
te lang in het centrum hangen en 
stond op de 14e zet opeens mat, 
twee nederlagen op rij voor de 
anders zo stabiele Konrad. Puntje 
(1-0) dus voor Christiaan. 
David tegen Bryan is nog niet 
gespeeld (0-0) en Simon was uitge-
loot. Hiermee wordt de strijd in de 
laatste drie ronden een nek aan nek 
race tussen Christiaan en Luuk terwijl 
Konrad wat terugvalt. Kijk voor de 
stand en meer bijzonderheden op: 
www.aas.leisb.nl

Nek aan nek race in 33ste ronde 
online schaakcompetitie jeugd

wedstrijden van de kinderen te 
kunnen opvangen. Dit kan leiden tot, 
een op dit moment, onverantwoorde 
samenscholing van publiek aan de 
buitenrand van het complex. Het 
bestuur van FC Aalsmeer heeft mede 
om deze reden besloten het school-
voetbaltoernooi voor de Aalsmeerse 
scholen niet door te laten gaan.

Toeschouwers niet toegestaan
Bij RKDES is de ligging van het 
complex compleet anders en zorgt 
de kantine voor een barrière. Hier-
door heeft RKDES het hiervoor 
beschreven probleem niet. Dit bete-
kent dat in Kudelstaart het school-
voetbaltoernooi wel doorgang zal 
vinden in de week van 7 tot en met 
11 juni. RKDES zal hierbij de 
wedstrijden zoveel mogelijk spreiden 
zodat het aantal kinderen op het 
complex beperkt is. Ook bij RKDES 
zijn toeschouwers onder geen 
beding toegestaan op het complex. 
Alleen organisatie, scheidsrechters, 
teambegeleiders en leerkrachten 
krijgen toegang. Hiervoor zal er aan 
de toegangspoort worden gecontro-
leerd.  “Het is spijtig dat FC Aalsmeer 
deze beslissing heeft moeten nemen 
en daarmee de kinderen van de 
basisscholen uit Aalsmeer moet 
teleurstellen. Tegelijkertijd zijn we blij 
dat er voor de jeugd uit Kudelstaart 
toch wel een toernooi kan worden 
georganiseerd”, besluiten Eef 
Niezing, voorzitter FC Aalsmeer, en 
Gert Ubink, Voorzitter a.i. S.V. RKDES, 
het gezamenlijke persbericht.

nodig waren, zijn op school gemaakt 
of werden van huis meegenomen 
bijvoorbeeld: een wasdrogerslang, 
een badjas, kralen, blauwe en gele 
lappen, etc. In duo’s gingen de leer-
lingen aan de slag. In de geïmprovi-
seerde fotostudio zijn de prachtigste 
foto’s gemaakt. Bijna niet van echt te 
onderscheiden. De kinderen en leer-
krachten zijn heel trots op het resul-
taat en willen de foto’s graag expo-
seren zodat meer mensen kunnen 
genieten van de ‘nieuwe meesters’. Ze 
zijn Rijksmuseum-Mauritshuis-
waardig! Wie heeft hiervoor een idee?

Door Ruud Meijer

Aalsmeer - De weersverwachting 
zaterdag 22 mei zag er hopeloos uit, 
toch ging de wedstrijd FCA MO13-1 
tegen JO13-3 gewoon door. In de 
regen werd er om 10.30 uur op veld 1 
afgetrapt. Vlak voor de wedstrijd 
kregen de meiden van hun leider 
Bernard-Piet goede wedstrijdtips 
mee en dat was meteen merkbaar. In 
de 9e minuut was het 13-1 aanvalster 
Milou die met een daverend afstand 
schot 13-3 keeper Christan liet vissen: 
1-0. Het spel golfde heerlijk op en 
neer met kansen voor beide doelen. 
Het was echt klasse van de meiden 
dat ze de 1-0 voorsprong konden 
vasthouden tot het rustsignaal. Toen 
de scheids voor de rust had gefloten 
barstte er een enorme hoosbui los, 
waarop beide teams snel de tribune 
opklommen. Na de rust regende het 
nog wel maar daar konden deze 
bikkels wel mee omgaan. In de 
tweede helft werd duidelijk dat de 
meiden in de eerste helft veel energie 
hadden verspeeld. De 13-3 boys 
begonnen het 13-1 doel steeds meer 

onder vuur te nemen. In de 40e 
minuut werd de goed spelende 13-1 
keeper Do door 13-3 aanvaller Kasper 
met een schuiver verschalkt: 1-1. De 
13-3 boys begonnen steeds meer 
druk te zetten op de 13-1 defensie, 
het was keeper Do die met goede 
reflexen lang stand hield, maar in de 
53e minuut was het 13-3 aanvaller 
Tim die zijn afstand schot onder de 
lat van het 13-1 doel zag verdwijnen 
waar keeper Do nooit bij kon komen: 
1-2. Drie minuten later dook keeper 
Do met gevaar voor lijf en leden voor 
de voeten van de aanstormende
 13-3 aanvaller Sem.  Do blesseerde 
zich met haar actie en liet daardoor 
de bal los waarop Sem de bal in het 
lege doel tikte: 1-3. Do werd opge-
lapt en deze kanjer speelde de 
wedstrijd gewoon uit. Vlak voor tijd 
werd een fraai genomen 13-1 hoek-
schop door 13-3 verdediger Sammy 
verkeerd op zijn schoen genomen 
waardoor de bal in zijn eigen doel 
verdween: 2-3. En dit was tevens de 
eindstand. De jongens hebben 
gewonnen, maar de meiden waren 
taaie tegenstanders.

FCA meiden 13-1 bieden goed 
weerstand tegen boys 13-3

Omdat er ervaren voetballers en 
minder ervaren voetballers mee 
doen organiseert RKDES op 
woensdag 2 juni een meidenclinic. 
Zo kunnen alle meiden uit Kudel-
staart nog even oefenen en wat 

trucjes en voetbalregels leren van de 
trainers van RKDES. De meidenclinic 
vindt plaats van 17.30 tot 19.00 uur, 
is gratis en alle meiden in de basis-
schoolleeftijd (groepen 3 tot en met 
8) zijn welkom. Opgeven moet voor 

31 mei via de website www.rkdes.nl
Helaas is publiek niet toegestaan 
tijdens die mooie evenement. Er 
wordt zoveel mogelijk live verslag 
gedaan en ook zullen via de krant de 
uitslagen bekend maken!





20 inderegio.nl • 27 mei 2021NIEUWS

Aalsmeer – De finalisten van de 
HandbalNL League zijn bekend. 
Greenpark Aalsmeer en Kembit Lions 
uit Limburg gaan strijden om de 
landstitel. In drie wedstrijden (best of 
three) gaan de handballers uitmaken 
wie dit jaar de kampioensschaal 
omhoog mag houden. Opnieuw 
Greenpark Aalsmeer of wordt Kembit 
Lions de nieuwe nummer één?

Verlies Bevo
Zaterdagavond 22 mei speelde Bevo 
uit Panningen, nummer drie, de 
inhaalwedstrijd tegen Hurry-Up. 

Deze moest Bevo winnen om kans te 
blijven maken op een finaleplek. De 
handballers uit Panningen verslikten 
zich echter in de nummer vijf en 
moesten Hurry-Up feliciteren. Bevo 
verloor de wedstrijd met 24-28 (rust 
13-19). 
Door dit verlies heeft Bevo zich 
uitgeschakeld voor de finale en zijn 
het Greenpark Aalsmeer en Kembit 
Lions die het tegen elkaar gaan 
opnemen. De finalewedstrijden zijn 
op 5/6 juni, 12/13 juni en 19/20 juni. 
Wellicht mag publiek deze span-
nende duels bijwonen.

Zaterdag tegen Volendam
Overigens is de HandbalNL League 
nog niet ten einde. Aanstaande 
zaterdag 29 mei zijn de laatste 
wedstrijden. Greenpark Aalsmeer 
speelt in en tegen Volendam vanaf 
20.00 uur en Kembit Lions heeft Bevo 
als tegenstander. Voor de finale 
maakt het niet meer uit wie de 
punten pakken, maar uiteraard zijn 
zowel Greenpark als Kembit Lions er 
op gebrand de competitie winnend 
af te sluiten. De wedstrijden zijn te 
volgen via de livestream van 
handbalnl. 

Greenpark Aalsmeer Heren in 
finale HandbalNL League

Aalsmeer - Na 5 maanden gesloten 
te zijn geweest heeft Zwembad De 
Waterlelie woensdag 19 mei haar 
deuren weer geopend voor banen-
zwemmen. Buiten banenzwemmen 
was al langer mogelijk, maar vanaf 
nu kunt u weer zeven dagen per 
week binnen uw banen trekken. U 
moet wel van te voren een tijdsblok 
reserveren en uw entree betalen. Een 
tijdsblok duurt 60 minuten; 45 
minuten zwemmen en 15 minuten 
omkleden. Vanwege de coronamaat-
regelen is banenzwemmen de enige 
activiteit die, naast zwemles, is opge-
start. Zodra de versoepelingen het 
toelaten is Zwembad De Waterlelie er 
klaar voor om ook de andere activi-
teiten te hervatten, zoals diverse 

sportgroepen, Baby & Peuter-
zwemmen en recreatief zwemmen. 
Alle meerbadenkaarten zijn 
verlengd. De sportpassen en Baby & 
Peuterkaarten worden verlengd 
zodra deze activiteiten weer kunnen 
worden opgestart.

Nieuwe website
In de 5 maanden dat het zwembad 
gesloten was, is er niet stil gezeten. 
Er zijn klussen gedaan die anders 
zouden blijven liggen, er is geschil-
derd en het buitenbad is eerder dan 
normaal klaar gemaakt voor banen-
zwemmen. Ook is er een nieuwe 
website gelanceerd waarin het totaal 
aanbod van ESA BV is gebundeld. Op 
www.sportinaalsmeer.nl vindt u alle 

Banenzwemmen in binnenbad 
van De Waterlelie kan weer

BOB IN DE BOVENLANDEN

Aalsmeer - Overal om je heen en zeker in het beboste bovenlandenge-
bied, zie je nu veel watervogels met piepkleine pulletjes. Aan het getsjilp 
van de kleine vogeltjes merk je dat het ook in klein-vogelland een drukte 
van belang is met het grootbrengen van, net uit het ei gekropen, grut. 
Heerlijk om ‘s morgens gewekt te worden door een romantisch 
vogelconcert.

Lieflijk waterkippenpaar
Naast onze slaapkamer, op de omloop van onze woonark, was een mooi 
nestje gebouwd door een lieflijk waterkippenpaar. De waterkipjes 
vonden het niet goed dat wij via hun nestplek naar onze sloep liepen. 
Natuurlijk hadden we het er graag voor over om langs de andere kant te 
lopen. Vanuit onze slaapkamer en ook woonkamer hadden we een 
prachtig gezicht op het  broedende echtpaar. Na vijf eieren gelegd te 
hebben vond moeder het tijd om te gaan broeden. Aan vader de taak om 
het nest constant bij te werken met takjes en zelfs een mondkapje werd 
uit de gracht gevist om het geheel af te maken. Na drie weken zagen drie 
pluizenbolletjes op een zaterdagochtend het levenslicht. Het geluk 
straalde ervan af. Tot…

Grote paniek
We werden de volgende morgen wakker van louter alleen vogelgezang. 
Maar opeens werd de rust verstoord door een kabaal, geschreeuw, 
geplons en gekrijs! Ik sprong uit bed, keek door het raam en ik stond oog 
in oog met een grote gevlekte kat. Hij (of zij) keek mij trots aan met drie 
kuikentjes in zijn bek. Ik sloeg hard op het raam, de kat liet zijn prooi 
vallen en vluchtte weg. Twee mini-waterkipjes lagen verscheurd naast 
elkaar en de derde keek mij angstig aan met een bloedend hoofdje. Ik 
heb haar teruggezet in het nest waar moeder het kleintje weer liefdevol 
onder de vleugels nam. Met nog een paar uit te broeden eieren zou het 
stelletje toch nog een gezinnetje kunnen vormen.

Het lege nest
Het mocht helaas niet zo zijn. Een paar uur na dit drama heeft de kat het 
kleintje alsnog opgehaald. Moeder werd onrustig, raakte van slag en 
zocht naar haar kroost. Wat een verdriet. Een uurtje later zag ik vader 
verdwaasd over de weg heen en weer rennen. Waar ik bang voor was 
gebeurde... een auto maakte een eind aan zijn leven. Of het “bewust” was 
of een ongeluk? Ik zal het nooit weten. Het vrouwtje zwom eenzaam en 
wezenloos rond. Tot overmaat van ramp kwamen een half uurtje later 
twee eksters de overgebleven eitjes in het nest vliegensvlug weghalen. 
Het nest was leeg, de moeder weduwe en kinderloos. Wat er over was van 
het nestje heb ik verwijderd, het was zo’n verdrietig gezicht. De volgende 
morgen werd ik, na een nacht van overpeinzing van de wreedheden van 
de natuur, een beetje 
katerig wakker. Terwijl 
ik van een bakje koffie 
genoot keek ik naar 
buiten. Wat was dit 
voor paringsdans en 
vrolijkheid? Ik kon mijn 
ogen niet geloven! 
Vrouwtje waterkip was 
met een andere man 
aan het flirten en paren 
om voor nieuw nage-
slacht te zorgen. Toen ik 
dat liefdesspel zo 
aanschouwde bedacht 
ik mmm…een listige, 
lustige witwe.

Dramatische reacties? 
bob@bovenlanden.nl

Listige, lustige witwe

Aalsmeer - Op woensdag 2 juni zal 
de gemeenteraad van Aalsmeer in 
gesprek gaan met Dick Benschop, de 
CEO van Schiphol. Aanleiding van 
het gesprek zijn de door Schiphol 
voorgestelde hinderbeperkende 
maatregelen om overlast in de 
omgeving van Schiphol te vermin-
deren. Vanwege de coronamaatre-
gelen zullen niet alle raadsleden 
aanwezig zijn, maar slechts één 
raadslid per fractie. Dit zijn raads-
leden die ook deel uitmaken van de 
klankbordgroep Schiphol van de 
gemeenteraad. Hoewel het gesprek 
onderdeel uitmaakt van het reguliere 
periodiek overleg dat Aalsmeer met 

Schiphol heeft, komt het niet vaak 
voor dat de CEO zelf aanschuift. 
Tevens zal de Luchtverkeersleiding 
Nederland (LVNL) aanwezig zijn.

Vergadering volgen
In verband met het coronavirus is 
publiek helaas niet toegestaan bij 
deze vergadering. Belangstellenden 
kunnen de vergadering echter wel 
rechtstreeks volgen via de website 
van de gemeente (www.aalsmeer.nl) 
vanaf 20.00 uur of achteraf terug-
kijken. Kijk voor meer informatie over 
de door Schiphol voorgestelde maat-
regelen op https://minderhinder-
schiphol.nl/

Gemeenteraad Aalsmeer met 
Dick Benschop in gesprek

Aalsmeer - Dat er deze maand geen 
wijkoverleg in de Hornmeer wordt 
gehouden komt niet door het gebrek 
aan te bespreken onderwerpen, 
maar het bestuur acht het nog niet 
passend om een avond voor de wijk-
bewoners in het buurthuis aan de 
Dreef te beleggen. Het eerstvol-
gende overleg staat gepland op 20 

september en dan kan er gesproken 
worden over de vorderingen van de 
woningbouwplannen voor de Roer-
domplaan, de Meervalstraat en de 
uitvoering van de Woningbouw op 
het VVA-terrein. De uitvoering van 
het Waterfront zal dan waarschijnlijk 
wel afgerond zijn en is er ervaring 
opgedaan met de toegenomen 

Nog geen wijkoverleg Hornmeer

Aalsmeer - De politie ziet de laatste 
tijd een enorme toename van 
aangiftes door phishing sms-
berichten. Eigenaars van mobiele 
telefoons ontvangen een sms, die 
verstuurd lijkt te zijn door een 
pakketbezorger of winkel. Hierin 

wordt verteld dat er binnenkort een 
pakketje wordt bezorgd. Het linkje in 
het sms-je leidt naar de track en 
trace-code van het pakketje. Niet op 
deze app klikken! Door deze link te 
openen wordt er namelijk malware 
op je telefoon geïnstalleerd en wordt 

Nep sms-jes over bezorging pakket

informatie over de activiteiten in 
Zwembad De Waterlelie, alles over 
het sportaanbod in Aalsmeer en 
omstreken en het huren van een 
sportlocatie of vergaderruimte. 

Reserveren en online betalen
De wijze waarop u uw toegang tot 
het zwembad regelt is veranderd. De 
administratie van het zwembad is 
vernieuwd en dat betekent een 
nieuw betaalsysteem dat met de tijd 
meegaat. Door deze ontwikkeling 
kunt u thuis een reservering maken 
en direct online betalen. U kiest 
gemakkelijk een beschikbaar tijds-
blok wanneer het u uitkomt om te 
gaan zwemmen. Natuurlijk kunt u 
nog altijd bij de receptie een reserve-
ring maken en direct betalen voor 
bijvoorbeeld het eerst volgende 
beschikbare tijdsblok of voor een 
later moment. Telefonisch is dit niet 
mogelijk, omdat er direct betaald 
moet worden voor het gereserveerde 
tijdsblok. Meer uitleg hierover is te 
vinden op de nieuwe website van 
ESA B.

Buiten recreatief 
Onder voorwaarden mag er weer 
buiten gerecreëerd worden. Buiten 
recreatief zwemmen hoort daar ook 
onder. Als het mooi weer is kan er 
naast beperkt banenzwemmen ook 
weer worden gespeeld in het 
buitenbad van Zwembad De Water-
lelie. Houd Facebook, Instagram of 
de website in de gaten of het 
buitenbad naast het beperkt buiten 
banenzwemmen ook open is voor 
recreatief zwemmen.

parkeerdruk op de omgeving die 
naar verwachting zal zijn afgenomen 
door de aanleg van de parkeerstrook 
langs de Bachlaan. Andere onder-
werpen die het laatste jaar onvol-
doende aan de orde zijn gekomen 
zijn de verkeersdrukte, veiligheid en 
leefbaarheid. Het bestuur hoopt dat 
in september de corona geen 
verdere belemmering zal zijn om 
elkaar tijdens het wijkoverleg te 
ontmoeten.

internetcriminelen toegang tot de 
telefoon gegeven. Dus, gooi dit 
sms-je direct weg en gebruik de offi-
ciële apps van de bezorgdienst die je 
zelf via playstore/app store download 
en installeert of volg je pakket via het 
bedrijf waar de bestelling is geplaatst.
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Door Jacques de Jonge

Rijsenhout - Mooi stapje in de 
wielercarrière van Owen Geleijn. De 
Rijsenhouter van opleidingsteam 
Jumbo-Visma mocht vorige week als 
stagiair debuteren tussen de profs 
van zijn ploeg. Na vijf dagen op hoog 
niveau koersen in de Ruta del Sol in 
Andalusië eindigde hij als 97ste. Een 
54ste plek in rit vier was zijn beste 
dagresultaat. Geleijn reed in Zuid-
Spanje met teamgenoten Fisher-
Black, Eenkhoorn, Roosen, Pfingsten, 
Tolhoek en Van Hooydonck. De 
debutant begon onfortuinlijk aan de 
wedstrijd. Op de eerste dag kwam hij 
al bij het inrijden ten val en in de 
tweede etappe smakte hij tijdens de 
rit opnieuw tegen de grond. De 
gevolgen bleven beperkt tot schaaf-
wonden. Owen Geleijn liet zich door 
de tegenvallers echter niet ontmoe-
digen en bereikte in de drie reste-
rende etappes ongeschonden de 
finish in groepen met sprinters en 
helpers. Bovendien kon hij gewaar-
deerde steun bieden aan ploegge-
noot Tolhoek, die tweede werd in de 
eindstand. Voor de 21-jarige Geleijn 
was zijn optreden tussen de beroeps-
renners een uitgelezen gelegenheid 
om weer iets sterker te worden en te 
leren. Bovendien heeft hij een goede 
basis kunnen leggen voor het NK 
voor beloften op 20 juni in Drenthe.

Herstart Nils Eekhoff
Liefst zeveneneenhalve week na zijn 
deelname aan de Ronde van Vlaan-
deren is profrenner Nils Eekhoff 
vandaag, donderdag 27 mei, einde-

lijk weer eens van start gegaan in een 
wedstrijd, de vierdaagse Boucle de la 
Mayenne. De race in de streek ten 
zuidwesten van Parijs eindigt 
komende zondag in Laval. Eekhoff is 
op pad met Team DSM-ploegge-
noten Jasha Sütterlin, Mark Donovan, 
Cees Bol, Casper Pedersen en Joris 
Nieuwenhuis. Het licht heuvelachtige 
parcours is op maat gemaakt voor de 
sprinters in het peloton. Team DSM 
rekent op snelle man Cees Bol. 
Andere uitgesproken kanshebbers 
op ritwinst zijn Arnaud Démare, 
Pierre Barbier, Arvid de Kleijn en 
Bryan Coquard. Eekhoff overbrugde 
de afgelopen periode zonder 
wedstrijden met zijn gebruikelijke 
trainingsrondjes in de duinstreek, 
oefende met de sprintersploeg van 
Team DSM in Limburg en trok deze 
maand met enkele ploeggenoten op 
eigen initiatief naar de bergen 
rondom Andorra voor een geslaagde 
hoogtestage van drie weken. Na de 
Boucles de la Mayenne wacht Nils de 
komende maand een gevuld 
wedstrijdprogramma: zaterdag 5 juni 
in België Dwars door het Hageland 
op deels onverharde paden, van 9 tot 
en met 13 juni de Belgium Baloise 
Tour en op zondag 20 juni het natio-
naal kampioenschap op en om de 
VAM-berg in Drenthe. Ook staat hij 
bij zijn ploeg nog op de kandidaten-
lijst voor deelname aan de Ronde 
van Frankrijk. De Tour gaat op 26 juni 
in Bretagne van start. Team DSM 
maakt binnenkort bekend of de 
23-jarige renner uit Rijsenhout als 
debuut mee mag naar het grootste 
wielerevenement van het jaar.

Profdebuut wielrenner Owen 
Geleijn: vallen en opstaan

Owen Geleijn ligt op de grond na een val met een renner van Team Burgos in de 

tweede rit van de Ruta del Sol. Beeld: Eurosport/@Team Jumbo-Visma

Door Janna van Zon

Rijsenhout – Sinds kort sieren op de 
muur van het clubgebouw van 
IJsclub De Blauwe Beugel vrolijk in 
het blauw geklede schaatsers. De vijf 
bij twee en halve meter grote muur-
schildering is ontworpen en gemaakt 
door de Kudelstaartse graffiti kunste-
naar Sander Bosman. 
IJsclub De Blauwe Beugel heeft 
inmiddels wel een mythische klank in 
Aalsmeer, in ieder geval een lange 
geschiedenis met mooie verhalen, 
want wie heeft daar niet leren 
schaatsen? In 1929 opgericht en 
uitgegroeid tot een begrip dat verder 
reikt dan de regio. Ondanks dat er de 
laatste tijd maar weinig ijs is – dit jaar 
kon er één dag op de eigen landijs-
baan geschaatst worden – is het toch 
een zeer actieve club. “Onze grote 
kracht is de individuele benadering. 
Wij delen de groepen zo in dat iedere 
sportliefhebber hier kan trainen op 

eigen niveau.” Naast het wedstrijd 
schaatsen zijn er nu ook looptrai-
ningen en kunnen de sporters zich 
verder bekwamen in het wielrennen 
en skeeleren. 

Eigen gezicht 
Het was Ed Vink algemeen 
bestuurslid en vice voorzitter van de 
IJsclub De Blauwe Beugel die het 
gebouw dat dienst doet als kleed-
ruimte en kantine wat meer ‘een 
eigen gezicht’ wilde geven. De 
bekladde muur maakte een armoe-
dige indruk die niets te maken had 
met alle sportieve activiteiten die 
rond en in het gebouw plaats vinden. 
Dat moest dus anders worden maar 
hoe?  Jeroen Bosman wist meteen 
iemand die daar wel voor kon 
zorgen; zijn neef Sander van Lak aan 
Alles! De in de grafftitiwereld 
bekende kunstenaar maakte wat 
schetsen die werden goedgekeurd, 
er werd een gulle sponsor gevonden 

en zo kon Sander enkele maanden 
later aan de slag. De muur werd 
bewerkt met een speciale grondlaag 
en vervolgens kwamen de spuit-
bussen er aan te pas. Het is telkens 
weer een feest om Sander aan het 
werk te zien. In kalme beweging 
worden letters – of zoals nu – de 
figuren zo verbeeld dat het levende 
wezens lijken die kracht uitstralen en 
plezier hebben in hun sport. Tijdens 
zijn werk kan Sander altijd rekenen 
op veel bekijks, dat was nu niet 
anders. Er kwamen veel positieve 
reacties van sporters en honden-
uitlaters. Het eindresultaat is 
misschien nog wel mooier geworden 
dan men zich had voorgesteld. Het is 
een zeer geslaagde eerste aanzet om 
het totale park – waarvan de Blauwe 
Beugel deel uit maakt – meer allure 
te geven. Door de muurschildering 
van Sander Bosman heeft het 
gebouw in ieder geval een monu-
mentale uitstraling gekregen.

Muurschildering op clubgebouw 
IJsclub De Blauwe Beugel

Ook dit jaar geen Dorpentocht!

Wachten voor de open Aalsmeerderbrug. Foto: Frans Goossens

Amstelland - De provincie wil dat 
Noord-Hollanders kunnen doorlopen 
en fietsen. Om slim, veilig en schoon 
te kunnen blijven verplaatsen, zorgt 
de provincie ervoor dat vervoer-
wijzen waar spierkracht voor nodig 
is, zoals fietsen en lopen, een vaste 
plek krijgen in de plannen voor het 
verkeer in Noord-Holland.  
De drukte op de Noord-Hollandse 
wegen neemt de komende jaren toe. 
Met als gevolg: files, volle bussen en 
treinen en meer uitstoot van CO2. 
Dat kan en wil de provincie niet 
alleen oplossen met meer auto-
wegen. Actieve manieren van 
verplaatsen, zoals lopen en fietsen, 
gaan daarom een steeds grotere rol 
spelen in de bereikbaarheid van 
Noord-Holland.  
Dat doet de provincie door fietsen en 
lopen een vast (financieel) onderdeel 
te maken van openbaarvervoer-, 
weg- en fietsprojecten en regionale 
fietsverbindingen te verbeteren 
tussen steden, werklocaties en 
onderwijsinstellingen.
Ook wordt doorfietsen mogelijk 
gemaakt op afstanden van 15 à 20 
kilometer, kunnen OV-reizigers 
makkelijker van en naar het open-
baarvervoerknooppunt reizen en 

worden recreatieve routes versterkt, 
zoals wandelnetwerken en landelijke 
fietsroutes. De plannen staan in het 
conceptdocument ‘Actieagenda 
Actieve Mobiliteit’.  

Steeds actiever 
Door de coronacrisis fietsen en 
wandelen Nederlanders meer en 
26% van de fietsers en 23% van de 
wandelaars geeft aan dat na corona 
te blijven doen (bron: KiM 2020). Je 
actief voortbewegen is gezond en 
zorgt voor een schonere leefomge-
ving doordat minder CO2 wordt 
uitgestoten. De provincie wil het 
aantal fossiele brandstofkilometers 
beperken om klimaatverandering 
tegen te gaan en stimuleert de 
ontwikkeling en het gebruik van 
schonere vervoermiddelen en slim-
mere verkeerssystemen. Daarom wil 
de provincie fietsen en wandelen 
blijven stimuleren door aan te sluiten 
bij bestaande campagnes, maar ook 
door te investeren in voorlichting 
voor jongeren en ouderen. Niet 
alleen het aantal gebruikers neemt 
toe, ook het type vervoermiddel 
neemt toe. Zo zijn de elektrische fiets 
of speed pedelec ingeburgerd op het 
fietspad. Het is dan ook belangrijk 

Provincie: Fietsen, lopen, steppen, 
skeeleren en weer doorgaan

om de verkeersveiligheid te verbe-
teren op de lokale wandelpaden, 
fietspaden en wegen.  
 
Veranderingen 
Om een goed netwerk te maken van 
wandel- of fietspaden, werkt de 
provincie samen in de regio met 
gemeenten, inwoners en betrokken 
organisaties. Gezamenlijk wordt 
ingespeeld op veranderingen, zoals 
in de manier waarop mensen zich 
bewegen, keuze voor vervoersmiddel 
en aantal reizigers. Daarom wisselt 
de provincie kennis, data en infor-
matie uit met haar omgeving. 

Regionaal en landelijk 
De plannen zoals die omschreven 
worden in het document ‘Actie-
agenda Actieve Mobiliteit’ worden 
nog voorgelegd aan de Provinciale 
Staten. Naast de actieagenda werkt 
de provincie met de Vervoerregio 
Amsterdam en provincie Flevoland 
ook aan het Regionaal Toekomst-
beeld Fiets. Deze maakt weer onder-
deel uit van het Nationaal Toekomst-
beeld Fiets (NTF) waarin de fietsam-
bities staan van het Rijk, decentrale 
overheden en maatschappelijke 
partijen. Het doel is om te zorgen 
voor 20% meer fietskilometers in 
2027 ten opzichte van 2017 door te 
investeren in een landelijk dekkend 
netwerk van fietspaden. 

Amstelland – Na het jaar 2020 
zonder Dorpentocht hielden de 
mensen van Stichting Dorpentocht 
toch nog goede hoop dat de 43e 
editie van de fietstocht op zondag 6 
juni 2021 verreden zou kunnen 
worden. Intussen is het wel zeker dat 
ook 2021 een jaar zonder Dorpen-
tocht wordt. Het bestuur betreurt 

dat zeer. De routebeschrijving voor 
de 43e fietstocht blijft noodge-
dwongen weer een jaar op de plank 
liggen.  Toch vraagt de Stichting 
Dorpentocht om de datum 5 juni 
2022 straks in de nieuwe agenda te 
omcirkelen en wenst iedereen een 
mooie zomer met toch veel indivi-
dueel fietsplezier. 








