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Tja, Aalsmeer zit momenteel behoor-
lijk op slot. Niet alleen voor automo-
bilisten, zo blijkt, maar ook voor fiet-
sers. Her en der staan sinds de slui-
ting van het Spoorlijnpad en het nog 
niet afgemaakte fietspad langs de 
Kasteleinweg borden met verwij-
zingen. Gele borden met een 7, een F, 
een 2 of een plaatje van een fietser. 
Voor een inwoner al een puzzel, laat 
staan voor een bezoeker aan 
Aalsmeer. 

Spoorlijnpad
Over het opheffen van het Spoor-
lijnpad is het laatste woord nog niet 
gezegd. Er kan nog getekend worden 
voor de petitie om deze belangrijke 
fiets- en voetgangersverbinding 
terug te krijgen, na het doortrekken 
van de Burgemeester Hoffschol-
teweg, middels het liefst een fiets-
brug. In de raadsvergadering van 
afgelopen donderdag 27 mei zijn 
door de fracties Absoluut Aalsmeer 
en CDA vragen gesteld aan de betref-
fende wethouder Robert van Rijn. De 
beslissing om het Spoorlijnpad weg 
te halen is al genomen in 2014. Toen 
kwam er slechts een enkel bezwaar, 
de petitie nu is inmiddels al door 
bijna 1.500 inwoners en gebruikers 
getekend. De wethouder gaf aan de 
petitie te zien als een duidelijk 
signaal, maar er is meer nodig dan 
handtekeningen. Geld met name, 
want wat kost een fietsbrug of een 
ander soort verbinding tussen de 

Stommeerkade en het Baanvak? De 
wethouder deed de toezegging 
verschillende varianten te zullen 
gaan onderzoeken en hierbij een 
kostenplaatje te presenteren. Vervol-
gens moet dan natuurlijk wel een 
financiële dekking gevonden 
worden. 

Burgemeester Kasteleinweg
In kannen en kruiken wat betreft de 
financiën is de herinrichting van de 
Burgemeester Kasteleinweg. Over de 
voortgang en de beslissingen qua 
volgorde van aanleggen en afslui-
tingen zijn de meningen veelal 
behoorlijk negatief. Ondanks dat de 
kruising met de Dorpsstraat nog niet 
klaar is, heeft aannemer Dura 
Vermeer (in opdracht van de 
provincie) toch besloten om vanaf 31 
mei aan te vangen met de realisatie 
van de definitieve rotonde bij de Van 
Cleeffkade en Oosteinderweg. Deze 
week wordt een damwand gemaakt 
en kan verkeer niet van en naar het 
Centrum via de Van Cleeffkade. 
Verkeer rechtdoor over de Kaste-
leinweg is wel mogelijk, evenals de 
Oosteinderweg op- of afrijden. Vanaf 
zaterdag 5 juni wordt het weer 
anders. Verkeer kan dan over de 
tijdelijk aangelegde weg van en naar 
de Van Cleeffkade, maar de Oostein-
derweg zit ‘op slot’ en rechtdoor over 
de Kasteleinweg is ook geruime tijd 
niet mogelijk (volgens planning tot 
23 juli). 

Dorpsstraat in vier richtingen
De aankondiging van de werkzaam-
heden vorige week in deze krant 
deed een stortvloed van klachten 
geven bij de provincie. “Aalsmeer 
wordt echt onbereikbaar.” Om toch 
van Oost naar West en van Zuid en 
Noord te kunnen is een tijdelijke 
oplossing bedacht: Bij de Dorpsstraat 
wordt een tijdelijke rotonde gemaakt 
van betonnen barriers. Het verkeer 
kan vanaf zaterdag dan vanuit alle 
vier de richtingen oversteken. De 
kruising gaat open voor al het (lang-
zame) verkeer. Een luid gejuich heeft 
de tegemoetkoming niet gekregen, 
wel een lichte zucht van verlichting. 
Natuurlijk niet bij de bewoners rond 
de Lijnbaan. Zij preferen een 
verkeersregelaar om al het verkeer 
dat wordt verwacht van A (Oostein-
derweg) naar B (Kasteleinweg) in 
goede banen te leiden. Het geduld 
van Aalsmeer(ders) wordt nog enkele 
maanden behoorlijk op de proef 
gesteld! Blijf vooral de werkzaam-
heden volgen, er kan zo maar weer 
wat veranderen... Deze worden 
actueel gehouden op Hovasz.nl en 
via de facebookpagina regio 
Amstelland-Meerlanden.

Aalsmeer behoorlijk op slot: 
“Wij zoeken een route”
Aalsmeer - “Wij zoeken een route.” Twee fietsers staan vertwijfeld bij de 
Stommeerkade. Ze kijken naar de werkzaamheden op de Burgemeester 
Kasteleinweg en vervolgens nog maar eens op de routekaart, die op het 
stuur is bevestigd. “Waar moeten wij heen? Er staan zoveel borden...”
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KERKDIENSTEN
ZONDAG 6 JUNI

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Dienst in Oosterkerk, Oostein-

derweg 269. Zondag 16u. 
Samenkomst met Maurice 
Lubbers. Aanmelden via: www.
cama-aalsmeer.nl.

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. 

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

Diensten om 10u. en 16.30u.
Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeer-

derweg 751, Rijsenhout. Zondag 
10u. Dienst Feestweek Rijsen-
hout met ds. J.A.C. Weij.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. 

Dienst met ds. Paul F. Thimm via 
dgaalsmeer.nl. Collecte: St. 
Vrienden van Mikondo.

. 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. E. 
Jansen. Zie: http://pgAalsmeer.
nl/kerkdienstgemist/.

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag 

10u. Dienst met dhr. A. van 
Heusden uit Driebergen. Orga-
nist: Rogier Postma. Aanmelden 
via hervormdaalsmeer.nl. 

-  Oosterkerk, Oosteinderweg 269. 
Zondag om 10u. Dienst met ds. 
M.J. Zandbergen. Organist: 
Johan v/d Zwaard. Aanmelden 
via www.hervormdaalsmeer.nl. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10.30u. Samenkomst via 
livestream. Spreker: Paulien 
Vervoorn. Om 19u. Jongeren-
dienst Baan7. Info: www.leg.nl.  

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 

Zaterdag 17u. Woordcommunie-
viering met B. Dullens in Kloos-

 
 terhof. Karmelkerk: Zondag 

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

 www.rkkerkaalsmeer.nl. Om 14u. 
Poolse dienst met Andrzej. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag 

geen dienst. Online: YouTube 
OKKN Vieringen.

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

Heilige Liturgie. Voorganger: 
Father Ion.

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. FF zingen dienst. 
Info: www.kerkdienstgemist.nl.

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

Kozijn uit Aalsmeer. Te volgen 
via https://sow-kudelstaart.nl. 

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

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

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maandag 

in gebouw Irene, Kanaalstraat, 
Centrum. 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 - De onlinediensten van 
de Doopgezinde Gemeente worden 
opge�eurd door zangers, zange-
ressen en voorlezers uit de Bijbel. 
Lijkt het u/jou ook leuk om mee te 
helpen aan een dienst op deze 

Aalsmeer - Ruud Spring in ‘t Veld is 
bijna 53 jaar en woont met zijn vrouw 
Claudia en hond Senna in Aalsmeer. 
Sinds 1998 heeft Ruud MS oftewel 
Multiple Sclerose. Dit is een auto 
imuumziekte die ervoor zorgt dat 
signalen vanuit de hersenen niet 
meer aankomen waar ze zouden 
moeten aankomen. Hierdoor 
verdwijnt de aansturing van bijvoor-
beeld armen en benen, waardoor je 
langzaam aan dus verlamd raakt en 
steeds minder zelf kunt doen. Nu zo’n 
23 jaar heeft Ruud MS. “In de begin-
jaren merkte ik er nog vrij weinig van 
en had behalve wat tintelingen in 
mijn handen niet zoveel andere 
klachten. In de loop der jaren is het 
echter steeds slechter gegaan”, vertelt 
hij.  Tot vorig jaar januari kon Ruud 
zich ondanks dat hij toen al niet meer 
kon lopen zich toch nog redelijk zelf-
standig redden. Voor binnen had hij 
een kleine scootmobiel en kon zelf-
standig vanuit zijn scootmobiel op de 
bank gaan zitten. Ook had hij een 
speciaal bed waarmee hij zelf in en 
uit bed kon komen. Voor buiten had 
Ruud een grote scootmobiel 
waarmee hij regelmatig op pad ging 
buiten en de hond nog kon uitlaten. 
Of boodschappen doen. “Dit gaat nu 
allemaal niet meer. Vorig jaar januari 
veranderde alles voor mij in de 
slechte zin”, vervolgt hij z’n verhaal. 
“In de avond stapte ik in bed en toen 
in ik de morgen op wilde staan, kon ik 
vervolgens niets meer bewegen. 
Vanaf dat moment heb ik overal hulp 
bij nodig. Zoals het aan- en uitkleden, 
douchen, naar de wc gaan, in en uit 
bed en sinds die tijd maak ik ook 
gebruik van een elektrische rolstoel. 
Deze is helemaal op mij aangepast 
met een speciaal op maat gemaakte 

stoel. Hij kan omhoog, omlaag 
kantelen, etc. Maar helaas is zo’n luxe 
rolstoel toch geen vervanging van 
een beetje zelfstandigheid.
Om hopelijk het proces stop te zetten 
en misschien een klein beetje herstel, 
zodat ik weer wat meer zelfstandig-
heid krijg, wil ik naar Moskou voor 
een stamceltherapie behandeling.” 
Deze behandeling wordt nu in Neder-
land alleen aan leukemie patiënten 
gegeven en krijgt men deze behan-
deling ook vergoed. Maar voor MS is 
dit nog geen gangbare behandeling 
in Nederland. En daarom moet men 
hiervoor uitwijken naar het buiten-
land. Ruud: “In verschillende landen 
wordt deze behandeling gegeven, 
maar ik heb gekozen voor Moskou 
vanwege de lange ervaring daar met 
deze behandeling. Ik heb altijd goed 
voor mijzelf kunnen zorgen en heb 
zoveel mogelijk zelf bekostigd, ook 
voorzover dit niet vergoed wordt 
door de verzekeraar of een PGB of de 
gemeente. Echter voor deze behan-
deling is alles bij elkaar, behandeling 
en verblijf daar, veel geld nodig, dat 
wij niet zo een, twee, drie bij elkaar 
kunnen krijgen. Daarom hebben wij 
een crowdfunding actie op touw 
gezet. Om hopelijk een deel van het 
benodigde bedrag bij elkaar te 
krijgen. Wij hopen dat jullie ons 
daarbij willen helpen, zodat wij in 
november naar Moskou kunnen voor 
deze laatste strohalm.” Ruud en 
Claudia hopen op (�nanciële) mede-
werking van inwoners, zodat Ruud 
hopelijk weer een wat zelfstandiger 
leven kan gaan leiden. Kijk voor meer 
informatie en doneren op 
https://www.doneeractie.nl/
stamceltherapie-in-moskou-tegen-
ms/-51214

Crowdfunding actie voor MS-
patiënt Ruud Spring in ‘t Veld

Rijsenhout – Met ingang van 
maandag 7 juni gaat dorpshuis De 
Reede open voor vier ochtenden in 
de week. Alleen ’s morgens van 
maandag tot en met donderdag van 
half 10 tot 12 uur. Inwoners zijn 
welkom in de werfzaal voor de 
inloop ko�eochtend. Dinsdag is ook 
de wandelclub weer opgestart en 
kunnen liefhebbers klaverjassen. 
Verder is op woensdag koersballen 
weer mogelijk en gaat de sjoelclub 
op woensdagmorgen weer sjoelen. 

Woensdagavond is De Reede open 
van 19.30 tot 22.00 uur voor tafel-
tennis en darten. De entree is gratis, 
maar alle bezoekers dienen wel de 
ko�e en de drankjes aan de bar af te 
rekenen. 
Verkouden, hoesten of grieperig? 
Dan thuis blijven (en laten testen). 
Het activiteitenprogramma is voor-
lopig tot eind augustus. De organi-
satie, Zorgzaam Rijsenhout, hoopt 
dat in september dorpshuis De 
Reede weer helemaal open gaat. 

Activiteiten in dorpshuis De Reede 
tijdens zomeropenstelling

Ophalen oud papier 
in Kudelstaart
Kudelstaart - Aanstaande vrijdag-
avond 4 juni vanaf 19.00 uur haalt 
carnavalsvereniging De Pretpeurders 
samen met Tennis Vereniging Kudel-
staart met zes grote kraakwagens 
van de �rma Nijssen uit Nieuw-
Vennep het oude papier op in Kudel-
staart. Gaarne de papiercontainer of 
dozen papier op tijd plaatsen op de 
plaats waar ook de vuilcontainers 
verzameld dienen te worden. Met de 
opbrengst van het oude papier 
steunt de Stichting Supporting 
Kudelstaart �nancieel alle Kudel-
staartse verenigingen en instel-
lingen. Dus, verzamel het papier 
(geen melk- en frisdrankpakken) voor 
de eerste vrijdagavond van de 
maand. Kijk voor alle datums, nieuws 
of een aanvraag voor een �nanciële 
bijdrage op Facebook of ga naar 
www.stichtingsupportingkudel-
staart.nl 

Aalsmeer - ‘Blijf voor ons bidden!’ 
Dat is keer op keer wat de vervolgde 
kerk vraagt. Door mee te doen aan 
de Nacht van Gebed bid je, samen 
met andere christenen, een nacht 
lang voor de vervolgde kerk. Met 
opzet ’s nachts, als teken van verbon-
denheid, omdat veel vervolgde chris-
tenen alleen in het donker of in het 
geheim kunnen samenkomen. Zo 
staat u/jij naast hen in hun dagelijkse 
strijd. Dit jaar vindt de interkerkelijke 
Nacht van Gebed plaats in de nacht 
van vrijdag 4 op zaterdag 5 juni van 
22.00 tot 06.00 uur in de Dorpskerk 
aan de Kanaalstraat 12. Vanaf 21.30 

uur is de kerk open. Een spreker van 
Open Doors zal de samenkomst 
openen. Hij vertelt uit eigen ervaring 
over de situatie van vervolgde chris-
tenen in een land waar hij zelf met 
Open Doors is geweest. De rest van 
de nacht wordt geleid door gemeen-
teleden uit diverse kerken. Het 
bidden vindt plaats in tijdsblokken. 
Na een kort �lmpje over een zus of 
broer in een land bidden de aanwe-
zigen in kleine groepjes. Tussendoor 
is er muziek, eten en drinken. Wil je 
liever thuis meedoen? Dat kan ook. 
Op opendoors.nl kan je zelf al het 
materiaal bekijken.

Nacht van Gebed in Dorpskerk

manier? Stuur dan een mail voor 
meer informatie naar franka@dgaals-
meer.nl. Perfect hoeft de voordracht 
overigens echt niet te zijn. “Authen-
tiek is altijd mooier”, benadert 
Franka Riesmeijer.

Zangers en sprekers gezocht bij DGA
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Dé vioolspecialist

DINSDAG 2 JUNI:
*  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.

4 OP 5 JUNI:
* Nacht van het Gebed in Dorps-

kerk, Kanaalstraat. Van vrijdag 
22u. tot zaterdag 06u.

ZATERDAG 5 JUNI:
*  Crash Museum in Fort bij Aals-

meer open van 10 tot 16u. 
Reserveren verplicht.

*  Klaverjassen bij buurtvereniging 
Hornmeer in buurthuis, Dreef 1 
vanaf 14u. Zaal open: 13.30u.

*  Pubquiz op het terras van De 
Zwarte Ruiter, Dorpsstraat vanaf 
13u. Aanmelden verplicht. 

*  Opening 93e seizoen van Het 
Oosterbad, Mr. Jac. Takkade 1 
om 13u. Zwembad open tot 17u.

*  HandbalNL League: Start �nale 
best of three: Greenpark Aals-
meer tegen Kembit Lions in 
Sittard vanaf 16.30u. 

5 EN 6 JUNI:
*  Midgetgolfbaan in Beethoven-

laan open. Zaterdag, zondag en 
woensdag van 13 tot 17u. Reser-
veren: 0297-340433.

*  Flower Art Museum vanaf 
zaterdag weer open. Iedere 
woensdag tot en met zondag 13 
tot 17u. Reserveren: www.
�owerartmuseum.nl/reserveer. 
Kudelstaartseweg 1.

7 EN 9 JUNI:
*  Info-avonden over nieuwe wijk 

Hoofdweg-Zuid. Maandag voor 
inwoners en woensdag voor 
ondernemers. Aanmelden via:

projecten.aalsmeer@amstelveen.n

VANAF 7 JUNI:
* Ko�e-inloop in De Reede, Rijsen-
hout van maandag tot en met 
donderdag van 9.30 tot 12u. 
Dinsdag ook wandelen en klaver-
jassen. Woensdag koersballen en 
sjoelen. Avond 19.30 tot 22u. 
Darten en tafeltennissen.

DINSDAG 8 JUNI:
* Darten in buurthuis ‘t Middel-
punt, Wilhelminastraat. Elke 
dinsdag vanaf 19.45u. Deelname 
2,50 euro.

WOENSDAG 9 JUNI:
* Buitenspeeldag voor schooljeugd 
groepen 3 t/m 8 bij De Bloemhof, 
Hornweg 187 van 15 tot 17u. 
Aanmelden verplicht.

ZATERDAG 12 JUNI:
* Nationale voetbaldag in Kudel-
staart. Zie: www.rkdes.nl
* The New Conrad Miller Trio live in 
groot Bacchus, Gerberastraat. 
Optredens om 19.30 en 21.30u.

12 EN 13 JUNI:
* Lezingen over Fokker fabriek in 
oorlogsjaren in Crash Museum. 
Zaterdag en zondag om 10.30u. en 
om 12.30u. Reserveren verplicht.

ZONDAG 13 JUNI:
* Aalsmeer Roest Niet, toertocht 
historische voertuigen. Start: 9u. 
bij The Beach, Oosteinderweg 
247a. Finish vanaf ong. 14.30u.

AGENDA

Er mag weer recreatief gesport 
worden. Staat midgetgolfen op uw/
jouw doelijstje? Ga een hole in one 
maken op de baan in de Hornmeer. 

Door Janna van Zon

Aalsmeer - Sander Bosman is in de 
gra�ti wereld beslist geen onbe-
kende. Geboren en getogen in Aals-
meer is zijn fascinatie voor deze scene 
- die een aantal decennia geleden nu 
niet echt heel erg geliefd was in de 
kunstwereld en zeker niet bij de 
bevolking - groot. Toen hij zichzelf oud 
genoeg achtte, trok hij naar 
Amsterdam, ging nog weer later naar 
Berlijn en New York waar hij zijn graf-
�ti handschrift achter liet. Het was een 
mooie tijd met bijzondere contacten 
en onvergetelijke avonturen. Waarover 
hij ook boeiend kan vertellen. Inmid-
dels is zijn kunst te zien op een aantal 
muren en Kunstkasten in Kudelstaart 
en Aalsmeer. Bovendien is hij een veel 
gevraagd docent. 

Opgroeien met kunst
Jongeren van nu hebben het geluk 
dat zij de kans krijgen om over de 
geschiedenis en de vaardigheden van 
gra�ti te leren. Dat er in Aalsmeer een 
Cultuurpunt is en scholen zijn die hun 
leerlingen de kansen geven zich 
vertrouwd te maken met deze kunst-
stroming. Opgroeien met kunst dat 
gun je iedere jongere! Kunst is 
creëren, maar ook veel meer dan dat. 

Kunst opent de blik naar de wereld, 
naar andere culturen. Het is prachtig 
dat een ‘verguisd’ medium uiteindelijk 
zo aan populariteit heeft gewonnen 
dat het niet meer weg te denken is uit 
het straatbeeld. Er schitterende 
boeken zijn en documentaires waar je 
een duidelijk overzicht krijgt en veel 
achtergrond informatie waardoor 
bewondering alleen maar groeit. 
Sander lijkt ogenschijnlijk verbaasd 
dat hij een zo graag gevraagde docent 
is. Rustig en beschouwend weet hij 
precies de juiste toon te vinden om 
jongeren te enthousiasmeren, nieuws-
gierig te maken en een gretigheid om 
willen te leren. 

Geen winterslaap 
Ietwat lachend geeft Sander aan geen 
‘winterslaap’ te hebben gehouden 
integendeel. Tot zijn grote vreugde 
heeft hij de afgelopen jaar lekker 
kunnen werken. Waren er meerderen 
opdrachten en doceerde hij leerlingen 
van het Amstelveen College. Dat werd 
zo een succes dat mede door 
docenten is gevraagd of hij niet een 
aantal muren wilde voorzien met zijn 
kunst. Natuurlijk gaf Sander daar 
gehoor aan. Maar dan moesten het 
wel muren worden met zijn hand-
schrift. Want zoveel is wel duidelijk dat 

er een groot verschil bestaat tussen 
street-art (maatschappelijke verbeel-
dingen van onder andere mensen en 
dieren) en gra�ti (sierlijke in elkaar 
vervlochten letters). Iedere gra�ti 
kunstenaar heeft zijn eigen stijl en 
onderscheid zich op deze wijze van 
zijn collegae. En dát was wat Sander 
wilde laten zien.

Verbindende factor 
Het is een groot succes geworden en 
zo heeft Sander gezorgd voor kunst 
op de werkvloer die docenten inspi-
reert en een dynamische omgeving is 
voor leerlingen. Zijn muren en lessen 
leveren een verbindende factor tussen 
docent en leerling. 
‘Lak aan Alles’ is zijn handelsmerk 
geworden. Maar heeft wel een 
dubbele betekenis. Niet alleen maar 
maling hebben aan anderen, maar 
ook geloven in dat waar je goed in 
bent en dat doorgeven aan anderen. 
Wanneer Sander aan het werk is levert 
dat altijd veel bekijks op. De lucht, het 
geluid van de spuitbussen al die 
verschillende tinten die muren voor-
zien van kleur en �eur. Sander is een 
geweldige ambassadeur en daar kan 
Aalsmeer blij mee zijn. 
Zie de website van Sander: 
www.lakaanalles.nl

Kunst op de werkvloer: Docenten en 
leerlingen inspireren et graffiti

Aalsmeer - Op 29 mei is de Roland 
Holst Prijs voor poëzie uitgereikt aan 
Saskia de Jong, voormalig inwoon-
ster van Aalsmeer. De jury, bestaande 
uit Obe Alkema (voorzitter), Asha 
Karami en Bernke Klein Zandvoort, 
over de winnares: “Saskia de Jong 
(1973) schrijft compromisloze 
bundels, associatief van aard en 
tegelijk goed gecomponeerd, en 
werkt aan een activerend en inspire-
rend oeuvre:, aldus de jury.

De driejaarlijkse oeuvreprijs voor 
poëzie is uitgereikt op zaterdag 29 
mei in de Ruïnekerk in Bergen (NH) 
en was vanwege de coronamaatre-
gelen niet live, maar te volgen via 
een livestream. Naast het stipendium 
van 10.000 euro ontving winnares 
Saskia een bronzen penning, vervaar-
digd door kunstenaar Geer Roobeek.
De hele livestream is overigens 
terugzien via de youtubelink: https://
youtu.be/SOGfCKujP4w

Roland Holst oeuvreprijs voor 
poëzie voor oud-Aalsmeerse

Aalsmeerderbrug - De vrijwilligers 
van het Crash Luchtoorlog- en Verzets-
museum ’40-’45 popelen om weer 
bezoekers in het museum te mogen 
rondleiden. De heropening van het 
museum, dat dit jaar 30 jaar bestaat, is 
op zaterdag 5 juni. De vaste collectie is 
verdeeld in een aantal thema’s: 
Meidagen met de gedeeltelijke recon-
structie van de Fokker D.XXI; de Lucht-
oorlog met resten van Mosquitos, een 
Mustang, een Spit�re en een Focke 
Wulf; Bezetting, verzet en onderduiken 
met een gedeelte over geheima-
genten en maquettes van onderduik 
locaties. Communicatie wordt belicht 
in de radiokamer met werkende appa-
ratuur uit de Tweede Wereldoorlog. 
Daarnaast is de tijdelijke expositie: ‘De 
Vergeten Oorlog’, over de oorlog in 
Nederlands-Indië van 1942 tot en met 
1945 nog steeds te bewonderen.

Crash Mess
Tegelijk met de opening mag de ‘Crash 
Mess’ weer open waar bezoekers met 
een lekker kopje ko�e, thee of fris-
drank hun bezoek kunnen starten of 

onderbreken. De openingstijden zijn 
verruimd, zodat bezoekers per tijdslot 
meer tijd hebben. 

Lezing over Fokker fabriek
Op zaterdag 12 en zondag 13 juni 
verzorgt Peter de Raaf lezingen in het 
Crash Museum over de Fokker fabriek 
in de oorlogsjaren. In 1919 vestigde 
Anthony Fokker zich in de vrijgekomen 
gebouwen aan de Papaverweg in 
Amsterdam. Het was het begin van 
een lang en roemrijk avontuur. Fokker 
werd een van de grootse vliegtuigbou-
wers ter wereld en deed baanbrekend 
werk in de civiele luchtvaart. Hij over-
leed in 1939 na een kortstondige 
ziekte. Direct na de capitulatie in mei 
1940 moest de Fokker fabriek voor de 
bezetter werken. Gedurende de 
oorlogsjaren werd er volop geprodu-
ceerd. In 1943 besloten de gealli-
eerden de fabriek te bombarderen. 
Helaas kwamen de meeste bommen 
terecht op de burgerbevolking in 
Amsterdam Noord in plaats van op de 
Fokker fabriek. Veel Amsterdammers 
lieten daarbij het leven of raakten 

Crash Museum opent deur weer! gewond. Peter houdt deze lezing 
zaterdag en zondag twee keer, de 
eerste om 10.30 uur en de tweede om 
12.30 uur. Toegang tot de lezing is 
gratis voor bezoekers aan het 
museum. Per lezing kan een beperkt 
aantal toehoorders worden toege-
laten, dus geef snel op. Belangstel-
lenden zijn, na reservering elke 
zaterdag welkom van 10.00 tot 16.00 
uur. De tijdsloten zijn van 10.00 tot 
12.00 uur, van 12.00 tot 14.00 uur en 
van 14.00 tot 16.00 uur. Een reserve-
ring is voor maximaal vier personen, 
met uitzondering van kinderen tot en 
met 12 jaar en personen van eenzelfde 
huishouden. Als gevolg van de beper-
kingen ingevolge de corona richtlijnen 
moeten bezoekers 1,5 meter afstand 
houden en een mondkapje dragen. 
Aanmelden voor een bezoek en/of 
voor bijwonen van de lezing kan via de 
website op www.crash40-45.nl/
kaarten-reserveren/. Kijk voor meer 
informatie en het werk van het Crash 
Luchtoorlog en Verzetsmuseum ’40- ‘45 
op de website www.crash40-45.nl of 
raadpleeg Instagram of Facebook. Het 
Crash museum is gevestigd in Fort bij 
Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk 460.







ordening (APV) de volgende ontheffing is verleend.
•	 Westeinderplassen	 (Z21-006724)	 Groepskamperen	 op	

scoutingeilanden	van	1	april	tot	1	november	2021,	verzon-
den	27	mei	2021

•	 Westeinderplassen	 (Z21-034036)	 Groepskamperen	 op	
scoutingeilanden	van	1	mei	t/m	31	augustus	2021,	verzon-
den	27	mei	2021

•	 Eiland	W	‘het	U-tje’	(Z21-066416)	Zomerkamp	van	20	tot	30	
juli	2021,	verzonden	27	mei	2021

Tegen	de	afgifte	van	deze	ontheffing	kunt	u	bezwaar	maken.	
Hoe	u	dat	moet	doen	leest	u	in	het	groene	kader	aan	de	onder-
kant	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	mili-
eu)	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

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
3 juni 2021

-		 Primulastraat	41,	1431	TG,	(Z21-039486),	het	plaatsen	van	
een	dakkapel	aan	de	voor-	en	achterzijde	van	de	woning	

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het	college	van	burgemeester	en	wethouders	maakt	bekend	
dat	de	volgende	aanvraag/aanvragen	omgevingsvergunning	
is/zijn	ingetrokken:
-		 Rietwijkeroordweg	 naast	 nr.	 6b	 (kad.perc.	 A	 3341),	 (Z21-

020975),	het	bouwen	van	een	bedrijfsgebouw,	het	vergro-
ten	van	een	bestaande	brug	en	het	realiseren	van	terrein-
verharding	d.m.v.	asfalt	Verzonden:	31	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	 134	 ws8,	 1431	 AS,	 (Z21-031482),	 het	 plaatsen	

van	een	bestaande	woonark	afkomstig	uit	een	andere	ge-
meente	op	de	ligplaatslocatie	Uiterweg	134	ws10	.Verzon-
den:	31	mei	2021

-		 Stommeerweg	 123,	 1431	 EV,	 (Z21-024939),	 het	 dichtma-
ken	van	de	onderzijde	van	de	veranda	aan	de	rechterkant	
waardoor	 een	 berging	 wordt	 gecreëerd.	 Verzonden:	 28	
mei	2021

-		 Uiterweg	24,	1431	AN,	(Z21-024921),	het	plaatsen	van	een	
dakkapel,	het	vervangen	van	de	topgevel-kozijnen	en	het	
wijzigen	 van	 het	 metselwerk	 in	 stucwerk	 en	 rabathout.	
Verzonden:	22	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:
-		 Clusiusstraat	26,	1431	KS,	 (Z21-027607),	het	plaatsen	van	

een	dakkapel	aan	de	voorzijde	van	de	woning.	Verzonden:	
31	mei	2021

-		 Oosteinderweg	 achter	 nrs.	 545A-545C	 (kad.	 percelen	 A	
3470	 en	 A	 3551),	 (Z20-088530),	 het	 uitbreiden	 van	 be-
staande	bedrijfsgebouwen.	Verzonden:	28	mei	2021

-		 Helling	 27,	 1431	 BR,	 (Z21-020492),	 het	 plaatsen	 van	 een	
dakopbouw.	Verzonden:	27	mei	2021

 
BESLUITEN VERGUNNINGVRIJ *
Het	college	van	burgemeester	en	wethouders	maakt	bekend	
dat	uit	de	beoordeling	van	de	aanvraag	is	gebleken	dat	voor	
de	opgegeven	werkzaamheden	op	grond	van	artikel	2.1	van	
de	Wet	 algemene	 bepalingen	 omgevingsrecht	 geen	 omge-
vings-vergunning	is	vereist.	Tegen	dit	besluit	kunt	u	bezwaar	
maken.	Hoe	u	dat	kunt	doen	leest	u	in	het	groene	kader	aan	de	
onderkant	van	deze	advertentie:
-	 Citroenvlinderstraat	50,	1432	MG,	(Z21-025586),	het	plaat-

sen	van	een	dakkapel	aan	de	voorzijde	van	de	woning	

EVENEMENTEN

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

COLLECTES

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

DRANK EN HORECAVERGUNNING AANVRAGEN 

De	burgemeester	maakt	bekend	dat	op	grond	van	artikel	3	van	
de	drank-	en	horecawet	de	volgende	drank-	en	horecavergun-
ning	is	aangevraagd:
•	 Kudelstaartseweg	22	(Z21-039987)	On	The	Rock	B.V.,	ont-

vangen	21	mei	2021

INGETROKKEN AANVRAGEN

Het	college	van	burgemeester	en	wethouders	maakt	bekend	
dat	de	volgende	aanvraag	is	ingetrokken:
•	 Beethovenlaan	 120	 (Z21-029771)	 Schoolvoetbaltoernooi	

FC	Aalsmeer	van	7	 t/m	11	 juni	2021,	 ingetrokken	26	mei	
2021

ONTHEFFING NACHTVERBLIJF IN  
OPENBARE RUIMTE

Het	college	van	burgemeester	en	wethouders	maakt	bekend	
dat	op	grond	van	artikel	2:47a	van	Algemene	Plaatselijke	Ver-

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	.

WILT U EEN MELDING MAKEN VAN IETS IN DE OPENBARE 
RUIMTE DAT GEMAAKT OF OPGERUIMD MOET WORDEN?
U	kunt	een	melding	maken	via	de	website	aalsmeer.nl/fixi	of	
de	Fixi-app.	Fixi	is	het	systeem	waarmee	de	gemeente	Aals-
meer	meldingen	over	de	openbare	ruimte	behandelt	en	op-
lost.	U	geeft	de	locatie	aan	van	de	melding,	geeft	een	korte	
beschrijving	en	voegt	eventueel	een	foto	toe.

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

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

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het	college	van	burgemeester	en	wethouders	maakt	bekend	
dat	de	volgende	aanvragen	voor	 een	omgevingsvergunning	
zijn	ontvangen.	De	bijbehorende	documenten	 kunt	u	 inzien	
bij	 de	 balie	 Bouwen	 en	Vergunningen	 in	 het	 gemeentehuis.	
Reageren	op	de	aanvraag	is	mogelijk.	U	kunt	een	reactie	sturen	
naar	info@aalsmeer.nl	onder	vermelding	van	het	dossiernum-
mer.	 In	 een	 later	 stadium	kan	 eventueel	 een	 zienswijze,	 een	
bewaarschrift	of	een	beroepschrift	worden	ingediend.
-	 Gloxiniastraat	13,	1431	VG,	 (Z21-041117),	het	verplaatsen	

van	de	toegangsdeur	en	het	plaatsen	van	nieuwe	kozijnen	
in de voorgevel 

-		 van	Cleeffkade	3,	1431	BA,	(Z21-040670),	het	in	de	origine-
le	staat	terugbrengen	van	de	zijgevel	door	het	dichtmetse-
len	van	deur	en	luik	

-		 Werven	9,	1431	CP,	 (Z21-040340),	het	vervangen	van	het	
tuinhuis/schuur	

-		 Linnaeuslaan	 2,	 1431	 JV,	 (Z21-040201),	 het	 aanbrengen	
van	gevelreclame	

-		 Goudenregenstraat	3,	 1431	RR,	 (Z21-040176),	het	maken	
van	een	dakopbouw	

-		 Uiterweg	306	ws1,	1431	AW,	(Z21-040090),	het	maken	van	
een schuur 

-		 Uiterweg	27B	(	kad.	perceel	H	3071),	(Z21-040008),	het	re-
noveren	en	vergroten	van	een	bestaand	boothuis	

-		 Uiterweg	395,	1431	AL,	(Z21-039797),	het	dempen	en	rea-
liseren/compenseren	van	water	

-		 Cyclamenstraat	35,	1431	RZ,	(Z21-039675),	het	vervangen	
van	de	bestaande	kozijnen	door	kunststof	kozijnen	

IVN: Slootjesdagen voor jeugd
Regio -	Ga	op	zoek	naar	larven	van	
een	waterjuffer,	Amerikaanse	rivier-
kreeft	of	de	geel	gerande	watertor,	
ontdek	wie	er	zonder	ijs	kan	schaatsen	
en	vang	de	snelste	zwemmer	van	de	
sloot!	Het	kan	allemaal	tijdens	de	jaar-
lijkse	IVN	Slootjesdagen	van	11	tot	en	
met	13	juni.	Kinderen	tussen	de	4	en	

12	jaar	kunnen	dan	samen	met	hun	
(groot)ouders	waterdiertjes	vangen.	
Natuurlijk	coronaproof	georganiseerd	
en	onder	begeleiding	van	een	IVN	
Natuurgids.	Ook	in	Uithoorn	wordt	
meegedaan	aan	de	Slootjesdagen.	
Tijdens	de	IVN	Slootjesdagen	kunnen	
kinderen	aan	de	slag	met	een	

schepnet.	Neem	een	eigen	schepnet	
mee	of	gebruik	er	een	van	de	IVN.	De	
activiteit	duurt	ongeveer	een	half	uur.	
Deelnemers	worden	meegenomen	in	
de	bijzondere	onderwaterwereld	van	
de	sloot	op	vrijdag	11	en	zaterdag	12	
juni	in	Uithoorn,	beide	dagen	van	
13.00	tot	16.00	uur.	Aanmelden	kan	
per	mail:	slootjesdagen@ivn-drvu.nl.	
Vermeld	je	naam,	leeftijd	en	welke	

waterdiertjes	je	het	liefst	wilt	vangen.	
Voor	meer	informatie	kan	contact	
opgenomen	worden	met	Rob	Idema	
via	06-51162629.

Waterkwaliteit onderzoeken
Waterdiertjes	vangen	is	niet	alleen	
leuk	om	te	doen,	tijdens	de	Slootjes-
dagen	help	je	ook	mee	de	waterkwali-
teit	te	onderzoeken	met	behulp	van	

citizen	science.	Iedereen	kan	de	waar-
nemingen	vastleggen	op	het	speciale	
telformulier	en	invoeren	via	
http://www.waterdiertjes.nl.	Je	ziet	
dan	gelijk	wat	de	score	van	jouw	sloot	
is!	Met	deze	resultaten	brengen	
wetenschappers	van	het	Nederlands	
Instituut	voor	Ecologie	(NIOO-KNAW)	
in	kaart	hoe	gezond	Nederlandse	
sloten	zijn.	
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50
Marco, Rens, Lars, 
Esmee & Ramon

Marco, Rens, Lars, 
Esmee & Ramon

Namens het personeel

MARGREETH 
60 jaar!

MARGREETHMARGREETHMARGREETHMARGREETH
60 jaar!60 jaar!
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p hoera 3 JUNI

Liefs,
Martin, Coen, Desirée, Jasmijn, 

Julian, Bart en Kim

Hoera

Opa & Oma
Co, Jacqueline, Didier & Chevany

Cynthia, Kyran & Mikai
Alie

Marielle & Marnix
Jose & Vincent

Audrey & Lennart
Peet & Cindy

Edwin & Chantal

Gefeliciteerd!
50 jaar

HERMAN

* Gevraagd:
Oudijzer o.a.  radiators,kachels, 
�etsen, accu’s, hekken, metalen 
kasten, witgoed en div. metalen.  
Tel. 06-23955521
* Te koop:
Vouwwagen Trigano i.g.st. met 
 toebehoren €950,-. Tel. 0297-329180
Te koop:
Jonge grasparkieten, div. kleuren 
p.st. €5,-. Tel. 06-28147051

Han
60 jaar 

GEFELICITEERD 
van je vrienden
en vriendinnetjes 

Hartelijk gefeliciteerd
Sjaak Meintje
Patrick Janine Carly
Peter Natascha Jari Noud

4040
Linda

Huisartsenpraktijk Weve  
DE PRAKTIJK IS GESLOTEN VAN 

MAANDAG 14 JUNI T/M VRIJDAG 25 JUNI

DE WAARNEMING IS OP WOONWIJK INGEDEELD:

Aalsmeer ten zuid-westen van de N196 (de Poelzijde)
en Kudelstaart
J.J. Goede/J.K. Stam 
Drie Kolommenplein 1c tel. 0297-324489

Aalsmeer ten noord-oosten van de N196 (de 
Amstelveenzijde), Zorgcentrum Aelsmeer, Amstelveen, 
Uithoorn, De Kwakel en de Haarlemmermeer
Huisartsenpraktijk Zwarteweg, dr. M. Kusse
Zwarteweg 123 tel. 0297-327717

De afspraken met de praktijkondersteuners 
gaan gewoon door.

De receptenlijn is in deze periode niet in gebruik.

Voor spoedgevallen buiten kantooruren belt u: 
Huisartsenpost Amstelland tel. 020-4562000

Hoera,
Agnes en Piet 

de Breuk
Al....

50 jaar getrouwd!

4 juni

Liefs van de kinderen 
en kleinkinderen!

Gefeliciteerd!
50 jaar getrouwd!

Gefeliciteerd!

Aalsmeer  •  Amstelveen  •  Mijdrecht  •  Heemstede

Kijk ook op: www.bakkerijvooges.nl

Sinaasappelcake           

Gehaktstok 

Van     
WE STAAN GRAAG VOOR U KLAAR!

Kom   a   

Ons heerlĳ ke seizoenscake met sinaasappelsmaak.
Lekker fris en luchtig. 

De vertrouwde uienstok maar dan met pittig gekruid 
rundergehakt, uitjes en overjarige kaas. 

€4,50

€4,25

van €5,50 voor

voor

Zijdstraat 15 
0297-342178

• fairtrade • duurzaam
• smaakvol • voor elk budget www.wereldwinkelaalsmeer.nl

De hele maand juni 
15% korting op alle fairtrade 

sieraden (incl. zilver) én sjaals

DIVERSE SOORTEN SPIEZEN

O.A.  GAMBA, ZALM EN TONIJN

MAAR OOK:
ZEEBAARS, DORADE, FOREL, 

ZALMMOOT, TONIJNSTEAK, 

GROTE GAMBA’S EN KABELJAUW. 

MAAK HET COMPLEET MET ONZE 

VERSCHILLENDE VISSCHOTELS

HET IS WEER BBQ WEER

Ophelialaan 97 Aalsmeer | Tel. 0297-327453
www.vishandelveerman.nl

VERSCHILLENDE VISSCHOTELS

0297 761 609  |  06 242 455 35
dewahandelsonderneming@gmail.com

AALSMEER/AMSTELVEEN
GRATIS HAAL EN BRENGSERVICE

AUTO’S GEVRAAGD
DIRECT GELD EN 
VRIJWARING
WIJ WERKEN 
OP AFSPRAAK

WIJ ZIJN RDW ERKEND

Mr Jac Takkade 3Y
1432 CA Aalsmeer

CARS

Reeker 
Wonen
Bel: 340828

* Gevraagd:
Oldtimer motor�etsen/ brommers/
crossers. Opknappers, alle merken. 
Tel. 06-81694890 of
ruud_vanlent@hotmail.com

* Gevraagd:
Oud ijzer, metalen , koperwaren, 
verwarmingsketels, �etsen, motoren, 
accu’s en boten. Ontruimen van 
opstallen. Tel. 0297-329180
Te koop:
2 Grote plantenbakken ø 1.80 mtr hg 
50 cm €40,-. Bureaustoel + ladenkast 
€20,-. 
Tel. 0297-329180
Gratis af te halen:
Tegels. Tel. 0297-320532

* Gevraagd:
Voor Sams kledingactie t.b.v. St. 
Mensen in Nood: draagbare, schone 
kleding, schoenen, dekens en linnen-
goed (geen kussens en dekbedden). 
Naaimachines (trap, hand, elektr.), 
brei- en lockmachines voor 3e 
wereldprojecten. Het hele jaar inle-
veren bij Ria Amsing, Karekietstraat 
11, Aalsmeer. 
Tel. 0297-341032
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Door Janna van Zon

Aalsmeer - Ach, wat had iedereen 
naar zaterdag 29 mei verlangd; 
eindelijk zon en warmte! Voor het 
team van de Geluksroute leek het 
wel een doekje voor het bloeden, 
omdat de eerste Geluksroute in Aals-
meer - dit afgelopen weekend 
gepland - vanwege de corona-situ-
atie helaas niet kon doorgaan. Nu 
was er een letterlijk en �guurlijk 
zonnige en warme inspirerende 
bijeenkomst voor het team waar de 
vraag centraal stond; waarom wil je 
geluksbrenger worden? De 
antwoorden waren zo verschillend, 
verrassend en waardevol dat de 
middag geheel voldeed aan de 
verwachting.

De mier en de eekhoorn
Marike van IJssel is de bedenker van 
de Geluksroute. Negen jaar geleden 
gestart in Leiden (de woonplaats van 
Marike). Inmiddels is de ‘olievlek’ 
verspreid over vele plaatsen in 
verschillende provincies. Zij introdu-
ceerde en presenteerde zich tijdens 
de inspiratiemiddag met een 
prachtig hoofdstuk uit ‘De mier en de 
eekhoorn’, geschreven door Toon 
Tellegen. Het werden vijf aandach-

tige luisterminuten met een mooie 
de�nitie over wat geluk is. Een 
hoofdstuk dat na een �loso�sch 
gesprek eindigde met de woorden: 
“Ja, de verbondenheid tussen de 
mier en de eekhoorn had niet mooier 
weergegeven kunnen worden.” 

Een mooie droom
Dat een traumatische gebeurtenis de 
mens veel bewuster maakt hoe kost-
baar het leven is, zal velen bekend 
voorkomen. Het leidt ook vaak tot 
een totale omwenteling. Dat telde 
ook voor Marike - docente aan de 
Universiteit - zij durfde op een 
gegeven moment toe te geven dat 
daar haar hart niet meer lag. Zij wilde 
op een andere wijze haar kunde, 
liefde en passie delen. Maar loslaten 
is geen eenvoudige proces. Het was 
een droom, een visioen die haar de 
stap deed zetten. Zomaar zitten op 
een terrasje en een mooie ontmoe-
ting hebben. “Waar het omgaat is de 
dát wat er ontstaat in de uitwisseling. 
Het gaat niet om voort wat hoort 
wat. De Geluksroute is geen concept, 
geluk gaat om het wonder van het 
leven, nieuwsgierig zijn, het 
verlangen van elkaar ontmoeten, 
ergens voor in vuur en vlam kunnen 
raken, elkaar niet weg willen denken.” 

Brengers en plukkers 
Na de eerste Geluksroute in 2012 
haakten zoveel mensen aan die 
Marike niet kende. “Het begon te 
zinderen en er kwamen geluksbren-
gers en geluksplukkers met zoveel 
mooie voorbeelden en ideeën waar 
ik heel blij van werd. Energie geven 
en krijgen, is dat wat ik geef wel 
genoeg? Het kan met zoveel kleine 
dingen. Zo vertelde een eigenaar van 
een hond mij: ‘Ik word zo blij van 
mijn hond en daar wil ik graag over 
vertellen‘. De Geluksroute is niet 
meer en niet minder dan het door-
geven waar jijzelf oprecht blij van 
wordt.”

Tijd- en leeftijdloos
Tijdens deze middag - gehouden in 
de KunstKas van Trudy en Tobias 
Rothe - hadden Ingrid en Sanna van 
Aalsmeer Art Centre, Simone en 
Nicolette, Trudy en Thing-I ieder hun 
eigen verhaal. Later schoven Pascal 
en Alexander van de Ronde Tafel aan. 
Vele jaren jonger, maar het verschil in 
leeftijd viel tijdens de gesprekken 
geheel weg. Geluk doorgeven is 
immers tijdloos en leeftijdloos. 
Komende weken meer verhalen in de 
Meerbode. Voor meer informatie: 
geluksroute@gmail.com 

Marike van IJssel: “Geluk brengen 
gaat niet om voort wat hoort wat”

Aalsmeer - Tuinbouwmuseum de 
Historische Tuin en het Flower Art 
Museum in Aalsmeer zijn vanaf 
zaterdag 5 juni weer volledig open. 
Door de recente versoepelingen in 
het coronabeleid kunnen de musea 
zowel hun binnen- als buitenruimtes 
openstellen. 

Nieuwe presentatie
Museum de Historische Tuin is al 
sinds 19 mei open, maar moest 
aanvankelijk de binnenruimtes nog 
gesloten houden. Daar komt vanaf 
zaterdag verandering in en dat is 
goed nieuws, want juist binnen is de 
afgelopen maanden het nodige 
veranderd. De ruime tentoonstel-
lingskas is door Hans Alderden en 
Paulien Pannekoek van een nieuwe 
presentatie voorzien, waarin het 
verhaal van de Aalsmeerse tuinbouw 
wordt verteld aan de hand van vele 
objecten en foto’s. Deze overzichte-
lijke tentoonstelling vormt de ideale 
inleiding van een bezoek aan het 
‘levende museum’ buiten. Een andere 
vernieuwing betreft het museum-
winkeltje in de entreehal. Hier is extra 
ruimte gecreëerd voor eigen 
producten en cadeauartikelen. In 
combinatie met het ruime aanbod 
bloemen en planten in de 
verkoopkas is ook dit een bezoek 
meer dan waard. De veilingzaal gaat 
eveneens open, hier wordt een 
nieuwe �lm vertoond over het 
museum. De Historische Tuin aan het 
Praamplein is open van dinsdag tot 
en met zondag, alle dagen van 10.00 
tot 16.30 uur. Bezoekersregistratie 
vindt plaats aan de kassa en in de 
binnenruimtes is het dragen van een 
mondkapje verplicht. Meer info: 
www.historischetuinaalsmeer.nl.

Bloemen in de kunst
Ook het Flower Art Museum is vanaf 

zaterdag eindelijk weer open. In het 
museum, gevestigd in de voormalige 
pompkelder aan de Kudel-
staartseweg, staat het thema 
bloemen en natuur in de kunst 
centraal. De lopende tentoonstel-
lingen zijn verlengd tot en met 27 
juni en kunnen dus nog deze maand 
worden bezocht. 
‘Poetry in Wax’ is een solotentoon-
stelling van Suus Suiker. Haar impres-
sionistische schilderijen zijn weelde-
rige odes aan de schoonheid en 
kracht van de natuur. Zij combineert 
verschillende technieken, waaronder 
het werken met warme bijenwas, 
inkt, krijt en olieverf. 
‘Bloemendroom’ is een tentoonstel-
ling in samenwerking met Special 
Arts Nederland. Voor deze expositie 
zijn kunstenaars met een beperking 
uitgenodigd hun droom in bloemen 
tot uiting te brengen. De circa 80 
geselecteerde kunstwerken bieden 
een blik in de ziel van de makers en 
vormen een kleurrijk en expressief 
geheel. Het Flower Art Museum is in 
juni open van woensdag tot en met 
zondag, alle dagen van 13.00 tot 
17.00 uur. Een tijdslot reserveren kan 
via www.�owerartmuseum.nl. Ook 
hier is het dragen van een mond-
kapje in de binnenruimte verplicht.   

Combiticket
De musea kunnen los worden 
bezocht maar ook samen. Aan de 
kassa is een combiticket verkrijgbaar 
voor slechts 10 euro per persoon. Een 
bloemrijke aanrader voor een dagje 
uit en uitstekend te combineren met 
een vaartocht van Westeinder Rond-
vaart (aanlegplaats bij de Historische 
Tuin), een bezoek aan Het Tuinhuis 
en een wandel- of �etstocht door de 
omgeving. Meer informatie is te 
vinden op de websites van de musea 
en op www.visitaalsmeer.nl.

Aalsmeerse bloemenmusea 
gaan weer volledig open

Tuin Kudelstaartseweg in bloei 
Kudelstaart - De tuin van (schoon)
moeder Annie aan de Kudel-
staartseweg 169 staat in volle bloei 
en is het aanzien meer dan waard. 
Pieter Pepping zorgt voor het onder-
houd en gezien het resultaat met 
succes. “Mijn schoonvader is zes jaar 
geleden overleden en ik beloofde 
zijn tuin te onderhouden en dat gaat 
mij goed af. En als ik vragen heb, kan 
ik altijd terecht bij de buurman.” 
Velen zullen de tuin herkennen langs 
het �etspad naast de Kudel-
staartseweg. De tuin bestaat al liefst 
40 jaar. Pieter hoopt hier nog een 
tijdje te kunnen en mogen tuinieren. 
Hij heeft er plezier in gekregen en 
steeds groenere vingers... De lente-
tuin-wedstrijd van Groei & Bloei is 
weliswaar voorbij, geen groenbon 
voor Pieter, maar deze ‘blikvanger’ 
verdient wel een plaatsje in de krant. 
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Aalsmeer – Donderdag 27 mei, bij 
de eerste fysieke raadsvergadering 
sinds de tweede corona lockdown, is 
een oud paneel dragende de tekst 
‘Hoord de weerpartij’ boven de 
ingang van de raadzaal van Aalsmeer 
opgehangen.

Terug in de tijd…
Tijdens een vergadering van de 
gemeenteraad enkele maanden 
geleden, stapte raadslid Dick Kuin 
even uit de beraadslagingen. Hij 
neemt fysiek afstand van de vergade-
ring die vanwege de coronamaatre-
gelen op dat moment in de Burger-
zaal plaatsvindt. Hij loopt naar het 
ko�eapparaat op de eerste verdie-
ping in de gang achter de raadzaal 
en ziet daar een houten plaat liggen 
met losliggende stukjes hout erbij.  
Hij ziet dat het een houten plank met 
een lijst is waar op de voorzijde 
‘Hoord de Weerpartij’ is geschilderd. 
Op de achterzijde is een strookje 
papier geplakt met de woorden ‘In 
1920 overgeschilderd door Th. Hoog-

enboom uit Kudelstaart’. Raadslid 
Kuin ziet dat het bord oud is en 
herinnert zich dat hij het eerder heeft 
gezien. Dat was voor de verbouwing 
van het Raadhuis. Na overleg met de 
gri�er neemt Dick Kuin het paneel 
mee naar huis om het te restaureren. 
Het gerestaureerde paneel is nu weer 
op de plek boven de ingang van de 
raadzaal gehangen, de plek waar het 
vele jaren te lezen was. Aan Dick Kuin 
werd de eer gegeven om samen met 
burgemeester Gido Oude Kotte het 
bord te onthullen. “Het historische 
paneel met een nog immer actuele 
tekst heeft zijn plek weer terug in het 
Aalsmeerse huis van de democratie. 
In ere hersteld en prachtig gerestau-
reerd. Mijn dank gaat uit naar de heer 
Kuin voor dit stukje vakwerk”, aldus 
burgemeester Gido Oude Kotte. 
Onder het strookje papier van Th. 
Hoogenboom heeft het raadslid een 
nieuw strookje papier geplakt met de 
tekst: ‘In 2021 schoongemaakt en 
gerepareerd door D.Kuin uit 
Kudelstaart’.  

Zoektocht
Op verzoek van de burgemeester 
heeft Dick Kuin ook uitgezocht waar 
het paneel vandaan komt en wat het 
precies betekent. Hij startte zijn zoek-
tocht bij de Stichting Oud Aalsmeer 
waar hij in de archieven ‘Oud Nuus’ 
nummer 141 uit december 2005 
vond, waarin Jan Willem de Wijn de 
tekst op het paneel doortrekt naar de 
verkiezingen van 2006. Ook haalt hij 
de dorpsbeschrijver aan die het in 
1799 al noemt. Verder zoekend komt 
hij uit bij het door de Stichting Oud 
Aalsmeer uitgegeven boek ‘Aelsmeer. 
Een beknopte geschiedenis van een 
opmerkelijk dorp’. Op pagina 62 komt 
hij een foto van het paneel tegen 
met een zelfde verwijzing naar de 
dorpsbeschrijver van Ollefen in 1799. 
In ‘Gouden Banden’ een boekwerk 
van W. Du Pon, uitgegeven bij het 75 
jarig bestaan van Drukkerij Mur in juli 
1965, wordt de dorpsbeschrijver van 
Ollefen aangehaald, maar het paneel 
wordt daar niet genoemd. In de 
archieven van Van Ollefen vindt Dick 
Kuin ‘De Nederlandsche Stad- en 
Dorp- beschrijver door L. van Ollefen’, 
deel IV,  Kennemerland, met als jaar-
telling 1796. Op pagina tien van de 
dorpsbeschrijver  is het volgende te 
lezen: “Als er gepleit wordt hangt 
men van buiten voor de binnen-
glazen der raadkamer, in een redelijk 
ruimen gang uitkomende, een 
bordjen op ’t welk met een houten 
penceel fraai geschreven staat, 
Hoord de Weerpartij – zeker geene 
kwade vermaning!” Dat van Ollefen 
dit in 1796 schrijft, houdt dan ook in 
dat het paneel zelf waarschijnlijk nog 
ouder is.

Historisch paneel ‘Hoord de 
Weerpartij’ in ere hersteld

Raadslid Dick Kuin en burgemeester bij het historische paneel ‘Hoord de Weerpartij’.

COLUMN MIRANDA BREUR

Aalsmeer - Vorige keer ging mijn column over hoe je het leven moet 
vieren, dat men de dagen moet plukken en hoe wij ons door corona niet 
uit het veld hebben laten slaan. Natuurlijk hangt of staat alles met hoe 
gezond je daarbij blijft. Daar ben ik me terdege van bewust. Gezondheid 
staat altijd op nummer een. Ik ben mijn zus en andere dierbaren verloren 
aan kanker. Mijn lief moest vorig jaar afscheid nemen van zijn vrouw door 
dezelfde ziekte en zijn dochter werd drie jaar eerder weggerukt uit een 
zeer liefdevol gezin met, gelukkig, nog twee gezonde jongens. Ik (maar 
vooral hij!) weet dus als geen ander dat het leven maar zeer betrekkelijk is 
en dat je eruit moet halen wat erin zit. We carpediemen ons daarom suf. Ik 
weet, dat is geen werkwoord, maar bij deze bombardeer ik hem tot één. 
Inmiddels hebben we een buitenland reisje durven boeken. En dat kon 
alleen door vaccinatie of om ons steeds te laten testen. We kozen (na best 
wel nagedacht te hebben) voor het eerste. De prik der prikken waar 
iedereen van op z’n kop staat, zowel nega- als positief. Lekker doen wat je 
goed dunkt, dat is mijn motto. ‘Leven en laten leven’ is ook een mooie en 
de laatste : ‘bemoei je met je eigen zaken’ behoort tevens tot mijn lijf-
spreuken. Ik verhaalde over romantische overnachtingen die wij in coro-
natijd hebben beleefd, maar kwam daarbij tot de ontdekking dat ik het 
beste paard van stal (om toch maar in gezegdes en spreekwoorden te 
blijven) was vergeten, namelijk; Bed & Breakfast Enjoy in het gezellige 
Appelscha aan de rand van het Drents-Friese Wold. De B&B is van een 
kennis van mij uit Aalsmeer. Fieke. Zij en haar man Peter hebben het 
spreekwoordelijke (daar was ik weer) roer omgegooid en hebben een 
huis aangeschaft met eraan vast een prachtig (door hun zelf ) verbouwde 
accommodatie met eigen opgang, terrasje, luxe bad- en ruime slaap-
kamer. Aan alles is gedacht; de inrichting klopt en Fieke heeft ons volledig 
in de watten gelegd met een uitgebreid ontbijt en een lekkere maaltijd. 
Er waren badjassen, kaarsjes om het gezellig te maken, ko�e- en theefa-
ciliteiten en een gevulde koelkast. Als je een hond hebt zou die ook mee 
mogen. De gastvrouw, zelf hondenliefhebster en in het bezit van twee 
rakkers, zet dan een mand en voerbak voor je diertje klaar. Geen enkel 
probleem. In de omgeving is verder genoeg te beleven. We kwamen 
langs een klimbos, zagen mountainbikepaden en beliepen wandelroutes. 
De stad Assen is niet ver en daar hebben we, ondanks het feit dat de zon 
uitbundig scheen maar de terrassen nog potdicht waren, lekker rondge-
struind. Ik kocht er mijn wasmachine en droger ineen voor mijn nieuwe 
huisje. Een tweedehandsje, maar de Drentse witgoedmeneer kwam zo 
betrouwbaar op ons over dat we het gevaarte hebben meegenomen in 
de luxewagen van vriendlief. En ik moet zeggen, geen miskoop. Het ding 
doet precies wat ie moet doen; wassen en drogen. In een tweedehands 
winkel die ernaast gelegen lag zijn we ook even loos gegaan. Wat kan je 
toch blij worden van spullen die een tweede kans verdienen. Ook via 
Marktplaats kocht ik namelijk een groot gedeelte van mijn inboedel. Ik 
moet tenslotte roeien met de riemen die ik heb. Oké, dit was de laatste 
hoor voor vandaag. Nou ja nog eentje dan. Een Engelse: Enjoy the little 
things in life, for one day you may look back and realize they were the big 
things. Oftewel: Geniet van de kleine dingen in het leven, want op een 
dag zul je terugkijken en bese�en dat het de grote dingen waren. Oh, en 
boek als het je lukt ooit de fantastische B&B van Fieke en Peter. Zij 
snappen het werkwoord carpediemen. Enjoy!

Enjoy!

Aalsmeer - De vlaggetjes al opge-
hangen, de juichcape aangeschaft 
en het wedstrijdschema op de deur 
geplakt? Waarvoor? Het EK voetbal 
natuurlijk! Van 11 juni tot en met 11 
juli wordt er gevoetbald om de titel 
Europees Kampioen en na twee 
maal afwezigheid is Nederland er 
dit jaar weer bij. Het EK wordt in elf 
landen gespeeld en natuurlijk is ook 
Nederland gastland. De eigen 
wedstrijden mag Oranje spelen in 

de Johan Cruij� Arena in 
Amsterdam. Nederland zit in poule 
C en heeft als tegenstanders 
Oekraïne (op 13 juni), Oostenrijk (op 
17 juni) en Noord-Macedonië (op 21 
juni). De eerste twee wedstrijden 
beginnen om 21.00 uur en derde en 
laatste om 18.00 uur. Natuurlijk zijn 
Nederlanders optimistisch en wint 
Oranje deze poule en plaatst zich 
voor de achtste, halve of misschien 
dé �nale. Met de Nieuwe Meerbode 

kunnen lezers ‘scoren’ voor mooie 
prijzen. Het is inmiddels al heel wat 
jaartjes geleden, maar de voorspel-
rebus (met foto’s van onderne-
mingen die op een ludieke manier 
de uitslag van de eerste wedstrijd 
voorspellen) kan menigeen zich 
vast nog wel herinneren. Als bedrijf 
deelnemen aan de voorspel-rebus? 
Het kan nog net, neem snel contact 
op met Brigitte Wels via 
verkoopaalsmeer@meerbode.nl. 

Tot slot nog wat EK nieuws: 
De openingswedstrijd is tussen 
Turkije en Italië in Rome op 11 juni , 
op 26 juni is de Johan Cruij� Arena 
vanaf 18.00 uur één van de stadions 
waar een achtste �nale wordt 
gevoetbald. 

De achtste �nales zijn van 26 tot en 
met 29 juni, de beide halve �nales 
(6 en 7 juli) en de �nale (zondag 11 
juli) worden gespeeld in Londen.

Doe als bedrijf mee aan de EK voorspel-rebus

Aalsmeer - Voor de maanden juni tot 
en met september is Tafeltje Dek Je 
dringend op zoek naar nieuwe vrij-
willigers voor het rondbrengen van 
de maaltijden. Vooral op de dinsdag, 
donderdag en zaterdag is er een 
tekort. Vrijwilligers zijn dus van harte 
welkom. Door éénmaal in de vier 
weken op drie dagen een uur 
beschikbaar te zijn, kunt u anderen 
op een geweldige manier van dienst 

zijn. De vrijwilliger ontvangt een 
autovergoeding van 3,50 euro per 
bezorgdag en is tijdens het rond-
brengen van de maaltijden verzekers. 
Werkt u/jij mee om deze onmisbare 
voorziening veilig te stellen? Voor 
vragen of (liever) aanmelden als vrij-
williger kan contact opgenomen 
worden met Sandra de Jong via 
sdejong@zorgcentrumaelsmeer.nl of 
bel 0297-326050.

Tafeltje Dek Je is dringend op 
zoek naar vrijwilligers
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Aalsmeer - OCAP heeft een nieuw 
aangelegde CO2 leiding naar het 
glastuinbouwgebied PrimA4a in 
gebruik genomen. De eerste kassen 
in het gebied zijn op deze leiding 
aangesloten en kunnen nu stoppen 
met het verstoken van aardgas om 
aan de noodzakelijke CO2 te komen. 
In plaats daarvan kunnen ze nu de 
CO2 hergebruiken die is afgevangen 
bij de industrie in het Rotterdamse 
havengebied. 
Met dat hergebruik realiseren de 
glastuinbouwbedrijven in het gebied 
op termijn een reductie van ruim 20 
kiloton CO2-uitstoot per jaar en 
besparen ze de stook van circa 12 
miljoen m3 aardgas.

Verlenging 
Vanwege de milieuvoordelen stelden 
zowel de provincie Noord-Holland als 
de gemeente Haarlemmermeer een 
subsidie van respectievelijk vier en 
ruim drie miljoen euro beschikbaar. 
De provinciale subsidie is zowel voor 
de nu gerealiseerde leiding, als voor 
de verlenging daarvan naar het glas-
tuinbouwgebied De Kwakel-Kudel-
staart in de gemeenten Uithoorn en 
Aalsmeer. 
Deze verlenging zal naar verwach-
ting in 2022 gerealiseerd worden. 
Greenport Aalsmeer heeft zich de 
afgelopen jaren volop ingezet om 
deze uitbreiding mogelijk te maken.

Essentieel
Voor glastuinbouwbedrijven is CO2 
essentieel om hun gewassen te laten 
groeien. Als ze niet over externe CO2 
kunnen beschikken, zijn ze 
gedwongen om hun warmteketels te 
stoken voor de groei van de 
gewassen. Dat betekent in de praktijk 
dat er in de zomer wordt gestookt, 

als de planten het meest groeien, 
terwijl de warmte niet wordt 
gebruikt. OCAP vangt al ruim 15 jaar 
CO2 af bij onder meer Shell en Alco 
Energy in het Rotterdamse havenge-
bied en levert deze via een pijplei-
ding aan diverse tuinbouwgebieden. 
Dat resulteert in een jaarlijkse bespa-
ring van 600.000 ton CO2 die de glas-
tuinders anders zouden moeten 
produceren door zo’n 330 miljoen 
m3 aardgas te verstoken.

Verduurzaming
Ilse Zaal, gedeputeerde Landbouw 
en Economie bij de provincie Noord-
Holland, is trots dat de CO2 leiding in 
PrimA4a nu in gebruik genomen is. 
“Met deze CO2-leiding hebben we 
een belangrijke randvoorwaarde 
ingevuld voor de verduurzaming van 
de glastuinbouw. Het is prachtig dat 
de glastuinbouw het restproduct 
CO2 van de industrie op deze wijze 
nuttig kan toepassen voor de teelt 
van onze bloemen, planten en 
groenten.” 
Wethouder Mariëtte Sedee van 
gemeente Haarlemmermeer felici-
teert de aangesloten glastuinbouw-
bedrijven en OCAP met de realisatie 
van dit project. “Er is jaren over dit 
project gesproken en het is mooi dat 
het nu eindelijk gerealiseerd is. Dit 
project draagt substantieel bij aan 
CO2-reductie en verduurzaming.” 

Randvoorwaarde
Jeroen Larrivee, consultant energie-
transitie glastuinbouw bij Greenport 
Aalsmeer: “Met deze CO2 voorziening 
is de basis gelegd voor verduurza-
ming van de glastuinbouw in Green-
port Aalsmeer. De opgave in deze 
greenport is om ongeveer 190 
miljoen m3 aardgasequivalent te 

verduurzamen. Het CO2-net van 
OCAP levert hierin een substantiële 
bijdrage en is een belangrijke rand-
voorwaarde voor de ontwikkeling 
van duurzame warmtebronnen.”

Besparing op gasverbruik
Voor bloemenkweker Jaap Vreeken 
in Rijsenhout, is de aansluiting op de 
OCAP-leiding een lang gekoesterde 
wens. “Wij willen ons bedrijf zo duur-
zaam mogelijk maken en zijn daarom 
ruim vijftien jaar bezig geweest om 
externe CO2 te krijgen. Het voelt echt 
niet goed als je in de zomer gas moet 
gaan verstoken om de voor ons 
noodzakelijke CO2 te krijgen, terwijl 
je weet dat het een stuk verderop uit 
een schoorsteen stroomt. Een paar 
jaar geleden hebben we geïnves-
teerd in een CO2-opslagtank, maar 
CO2 over de weg aanvoeren is niet 
de beste oplossing. Over een paar 
dagen kunnen we eindelijk CO2 
direct van de industrie in onze kas 
doseren. We besparen daarmee 
aanzienlijk op ons gasverbruik en dus 
op onze eigen CO2-uitstoot.  

Unieke winst
OCAP levert zuivere CO2 aan onder-
nemers in de glastuinbouw. Deze 
CO2 wordt afgevangen bij industriële 
bronnen en zou anders worden 
uitgestoten in de atmosfeer. 
OCAP levert deze CO2 via een trans-
portpijpleiding en een uitgebreid 
distributienetwerk aan de glastuin-
bouw. Dit jaar verwacht OCAP een 
kleine 600.000 ton CO2 te leveren 
aan glastuinbouwondernemers die 
daardoor op hun aardgasverbruik 
besparen en hun CO2-uitstoot 
verminderen. Dit levert een unieke 
winst op voor zowel het milieu als de 
glastuinbouw.  

CO2 leiding in glastuinbouwgebied 
PrimA4a in gebruik genomen

Aanleg leiding in glastuinbouwgebied PrimA4a. Foto: Greenport Aalsmeer

Schiphol-Rijk - “Succes moet 
gevierd worden.” Dat zegt Jon van 
Luling, eigenaar en oprichter van 
makelaarskantoor Van Luling BOG 
over het jubileum. Jon startte het 
kantoor namelijk op 1 juni 2016, 
afgelopen dinsdag dus vijf jaar 
geleden. Jon had reeds ervaring 
opgedaan bij een makelaarskantoor, 
maar het ondernemersbloed zat in 
zijn vingers. Voordat hij de make-
laardij binnenstapte, was hij werk-
zaam in het familiebedrijf Van Luling 
Vastgoed. Zijn eerste zelfstandige 
stappen als makelaar zette Jon nog 
vanuit het kantoor van zijn vader, 
maar Jon wilde de zaken serieus 
aanpakken. Zodoende betrok hij een 
kantoor van 15 vierkante meter in 
Schiphol-Rijk. “De naam die ik via de 
familie in het vastgoedsegment had, 
zorgde voor de nodige aanloop. 
Vanaf dag één heb ik direct goed 
werk gehad”, vertelt Jon.
In de loop der jaren is het aantal 
opdrachtgevers gegroeid en was het 
voor Jon tijd om op te schalen. In juni 
2018 is Corina Sandifort fulltime in 
dienst getreden als office assistant en 
in januari 2020 werd het team uitge-
breid met collega-makelaar Robbert 
Starink. “We hadden behoefte aan 
meer slagkracht en konden zo ook 
meer projecten aanpakken.” 
In maart 2020, midden in de corona-
tijd, betrok Van Luling BOG aan de 
Beechavenue 122 in Schiphol-Rijk 
een grote en moderne kantoorruimte 
op de begane grond in een gebouw 
van één van haar opdrachtgevers. 

“Hierdoor kon het team verder uitge-
breid worden en kunnen we onze 
klanten en relaties nog beter 
ontvangen.” Anne-Claire Amelsbeek, 
de nieuwste aanwinst van het team, 
houdt zich sinds januari 2021 binnen 
Van Luling BOG bezig met marketing 
en communicatie. “Met onze klanten 
uit onder andere Aalsmeer, Amstel-
veen, Uithoorn, Haarlemmermeer, 
maar ook de luchthaven Schiphol en 
bloemenveiling FloraHolland, zitten 
we in Schiphol-Rijk centraal in het 
werkgebied.”
Jon: “We groeien lekker door. 
Gestaag, maar niet te snel. Wij 
hebben een uitgebreid diensten-
pakket, een hoog serviceniveau en 
een snelle aanpak. Door de basis 
gewoon verschrikkelijk goed te doen 
onderscheiden wij ons, dat wil 
zeggen afspraken nakomen en altijd 
terugbellen. Ook buiten kantoor-
tijden. En verder zijn wij een 
no-nonsense kantoor met een 
enthousiast en gedreven team.”
Jon is van plan om het jubileum 
uitgebreid met zijn team te vieren. 
“Voor het vij�arig bestaan willen we 
vanzelfsprekend ook iets doen voor 
onze gewaardeerde opdrachtgevers 
en relaties als dank voor het 
vertrouwen! Hoe dat er precies uit 
gaat zien, hangt af van de mogelijk-
heden in verband met de corona-
maatregelen. Onze opdrachtgevers 
zijn onze ambassadeurs. Daar kan 
geen bord langs de weg of adver-
tentie in de krant tegenop.” Op naar 
de volgende vijf jaar! 

Van Luling BOG bestaat vijf jaar

ositief financieel res ltaat 
Ziekenhuis Amstelland
Amstelveen - Ziekenhuis Amstelland heeft 2020 afgesloten met een 
financieel resultaat van 1,7 miljoen euro. Daarmee laat het ziekenhuis 
voor het derde jaar achter elkaar een positief resultaat zien. Dit blijkt uit 
het jaarverslag van Ziekenhuis Amstelland dat op 31 mei is gepubliceerd. 
Het positieve financiële resultaat is bereikt in een jaar waarin COVID-19 
een grote impact had op de ziekenhuiszorg. Ofschoon dit ertoe heeft 
geleid dat het resultaat lager dan voorzien was in de meerjarenbegroting, 
behaalde Ziekenhuis Amstelland over 2020 een positief resultaat. De 
samenwerking met de regionale zorgpartners en in het bijzonder met 
Amsterdam UMC resulteerde in meerdere succesvolle zorgherschikkings-
trajecten en een hierbij behorende omzetgroei. Een voorbeeld hiervan is 
de zorg voor CVA-patiënten, waarbij Ziekenhuis Amstelland patiënten 
met een beroerte overneemt van Amsterdam UMC die niet per se in een 
academisch ziekenhuis behandeld hoeven te worden.  
Voorzitter Raad van Bestuur, Sophia de Rooij: “Ondanks alle uitdagingen 
in 2020 kunnen we dankzij de grote inzet van alle medewerkers en 
medisch specialisten dit jaar opnieuw met een positief resultaat afsluiten. 
We zullen echter zorgvuldig op de ingezette koers moeten blijven sturen 
om ook in de komende jaren de benodigde resultaten te halen. Daarbij 
zal een goede, evenwichtige balans moeten worden gevonden tussen het 
bieden van de zorg aan patiënten met COVID, de zorg die we al onze pati-
enten willen bieden en de zorg voor onze medewerkers.”

de dagelijkse zorg voor een naaste. 
De cursus bestaat uit vijf dagdelen 
en wordt gegeven bij Mantelzorg & 
Meer aan de Bouwerij 4d in Amstel-
veen op 6, 13, 20 en 27 juli en 3 
augustus van 10.30 tot 12.30 uur. 
Bel voor informatie met 
020-5127250 of mail naar 
info@mantelzorgenmeer.nl. 
Aanmelden kan tot 29 juni via 
het aanmeldformulier op 
mantelzorgenmeer.nl

Cursus ‘Omgaan met niet 
aangeboren hersenletsel’
Amstelland - Zorgt u voor iemand 
met niet aangeboren hersenletsel? 
Op 6 juli start Mantelzorg & Meer 
een cursus ‘Omgaan met Niet 
Aangeboren Hersenletsel’ voor 
mantelzorgers uit de gemeenten 
Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmer-
meer, Uithoorn en Ouderkerk aan 

de Amstel. Niet aangeboren hersen-
letsel kan het gevolg zijn van een 
chronische ziekte, een ongeluk of 
bijvoorbeeld een hersenbloeding. 
De gevolgen zijn vaak heel ingrij-
pend, ook voor de partner, familie 
en vrienden. De kennis, tips en 
handvatten uit de cursus helpen bij 



Hoofddorp - Op zondag 6 juni 
openen de Struinkids van De 
Heimanshof het nieuwe spannende, 
educatieve bomenpad in de natuur-
ontdektuin van De Heimanshof. Dit 
gebeurt om 13.30 uur. Daarna 
kunnen de kinderen met een stem-
pelkaart een spelcircuit doen waar 
het nieuwe bomenpad uiteraard deel 
van uitmaakt. Het bomenpad is 
nieuw in de Struintuin van De 
Heimanshof. Dit deel van de tuin is 
speciaal aangelegd om kinderen in 
een natuurlijke omgeving te laten 
ontdekken, leren en spelen. Het 
nieuwe bomenpad gaat hoog tussen 
de bomen door boven de beek het 
bos in. Kinderen kunnen bomen en 
vogels van dichtbij bekijken. Er zijn 
nog enkele nieuwe elementen aan 
de Struintuin toegevoegd dit voor-
jaar. Een ontdekplek voor kleine 
beestjes, een vlecht-wigwam en 
evenwichtsbomen. Kinderen die mee 
willen doen met het spelcircuit 

betalen 1 euro voor de stempelkaart. 
Bij inlevering van de kaart krijgen ze 
wat lekkers. Deelname is tot 15.00 
uur mogelijk. Daarna is het vrij 
spelen in de Struintuin. 

Lespakketten
Jaarlijks komen circa 4.000 kinderen 
van basisscholen uit Haarlemmer-
meer naar De Heimanshof voor 
natuur- en duurzaamheidseducatie. 
Het bomenpad wordt ook opge-
nomen in de lespakketten die 
verzorgd worden door het NMCX 
Centrum voor Duurzaamheid. 

Registreren
De Heimanshof is open voor bezoe-
kers van 13.00 tot 17.00 uur op 
zaterdag en zondag in het zomersei-
zoen. Op werkdagen is de tuin open 
van dinsdag tot en met vrijdag van 
9.00 tot 17.00 uur. In De Heimanshof 
worden de RIVM-voorschriften 
toegepast. Bezoekers dienen zich bij 

Bomenpad in Heimanshof open

De Kwakel - De jeugdteams van 
honk- en softbalvereniging Thamen 
beginnen komend weekend met de 
competitie 2021. Na wekenlang 
trainen en regelmatig een oefenwed-
strijd tussen twee Thamen teams 
gaat het echte werk nu beginnen. 
Vanuit de KNBSB is al aangegeven 
dat er tot half oktober toch ongeveer 

15/16 competitiewedstrijden per 
jeugdteam worden ingepland. Het 
gaan dus paar mooie, sportieve 
maanden worden. Dat lijkt ook bijna 
op een reguliere competitie voor de 
jeugd, waardoor er mogelijk ook 
soms doordeweeks een wedstrijd 
gespeeld moet gaan worden (dit is 
wel afhankelijk van de leeftijd). 

Clinic voor jeugd bij honk- en 
softbalvereniging Thamen

binnenkomst te registreren en 
afstand te houden van elkaar. Kijk 
voor meer informatie op 
www.heimanshof.nl

Boek ‘Eerste hulp bij 
schokkende gebeurtenissen’
Uithoorn - Brandweerman en gewezen ambulancechau�eur en slachtof-
ferhulp-vrijwilliger Rene Aldewereld heeft eind april 2021 zijn eerste boek 
‘Eerste Hulp bij schokkende gebeurtenissen’ op de Brandweerpost 
Schiphol Airport aan zijn oude commandant Ed Oomes uitgereikt. Het 
boek gaat over het verwerken van stress en trauma’s van heftige en 
intense gebeurtenissen. Uit zijn jarenlange ervaringen beschrijft de 
Uithoornaar zijn persoonlijke verhaal. De lastige en soms taaie theorie 
over verwerking en de hersenstructuren die daarbij betrokken zijn 
worden in klare taal verwoord. Een mooi handboek om uit de alledaagse 
tegenslagen, onrecht en teleurstellingen voordeel te halen. Te koop bij 
boekhandels en verkrijgbaar bij schrijver Rene Aldewereld. Neem voor 
meer informatie contact op via 06-10059590 of kijk op www.Reban.nl.

Amstelland - Na bijna zes maanden 
kunnen de deuren van Cinema Amstel-
veen eindelijk weer open voor alle �lm-
fans in Amstelland. Maar liefst zes 
verschillende �lmtitels staan de eerste 
week op de �lmagenda. ‘Pieter Konijn 
op de Vlucht’ is op zaterdagmiddag de 
eerste �lm die te zien is voor de jeugd. 
De �lm over dit eigenwijze, maar lieve 
konijn is ook te zien op zondag- en 
woensdagmiddag. In de avond draait 
de langverwachte Nederlandse oorlogs-

�lm De Slag om de Schelde (16+). 
Verder staan op de �lmagenda de 
volgende �lmtitels: ‘Ammonite’ (12+), ‘La 
dea Fortuna’ (De godin van geluk, 9+) 
en ‘Arts in Cinema Frida Kahlo, the Icon, 
the Artist’ (9+) en vanaf woensdag 9 juni 
Nomadland, de grote winnaar bij de 
Oscars. Het is noodzakelijk om vooraf 
online te reserveren via www.cinema-
mastelveen.nl. Op de website kan ook 
het complete �lmaanbod inclusief 
aanvangstijden bekeken worden.  

Cinema Amstelveen gaat weer starten

Hoofddorp - Alle theaterliefhebbers 
hebben er lang op moeten wachten. 
Maar het is zover. Bezoekers aan De 
Meerse kunnen weer komen lachen, 
zich laten ontroeren, zich verwon-
deren over en natuurlijk heerlijk 
ontspannen. De schouwburg en ook 
Het Oude Raadhuis zijn weer open. 
In juni en juli staan enkele geweldige 
voorstellingen op het programma. 
Wacht dacht je van Roué Verveer of 
Veldhuis en Kemper? Alexander 
Broussard speelt Billy Joel, Esther 
Apituley komt samen met Hans 
Dagelet, trompettist Michael Vare-
kamp tovert het theater om tot een 
romantische jazzkelder met swin-
gende New Orleans Jazz en nog heel 
veel meer.  Van kinder/familievoor-

stellingen tot prachtige dans, in ieder 
genre presenteert De Meerse iets 
moois. De bezoekers hoeven geen 
test- of vaccinatiebewijs te laten zien. 
Uiteraard wordt een maximaal aantal 
bezoekers gehanteerd en weet het 
team van De Meerse op een �jne 
manier de coronamaatregelen uit te 
voeren. Dus, kom overeind en verras 
je geliefde met een avondje uit, app 
je vrienden en familie en ontmoet 
elkaar weer tijdens een heerlijk 
avondje theater. Wees er snel bij, 
want de kaartverkoop gaat alweer 
hard! Kijk voor het volledige 
programma op www.demeerse.nl. 
Stuur voor vragen of meer informatie 
een mail naar info@demeerse.nl of 
bel 023-5563707.

Bezoekers welkom in De Meerse

Gelukkig zijn de tegenstanders alle-
maal in de buurt en gaat de jeugd 
voornamelijk richting Amsterdam en 
Haarlem. Ben je tussen de 5 en 17 
jaar en wil je ook kennismaken met 
honkbal en softbal? Dan ben je van 
harte welkom op de clinic komende 
zaterdag 5 juni van 14.00 tot 15.30 
uur op het Thamen complex aan de 
Vuurlijn 24 in De Kwakel. Opgeven 
kan door een e-mail te sturen naar 
TC.Thamen@gmail.com. Komt deze 
zaterdag niet uit, maar je wilt wel 
kennismaken of ben je ouder? Stuur 
ook dan gewoon een e-mail en er 
volgt informatie wanneer meege-
daan kan worden aan een reguliere 
teamtraining.

Slowpitchen
Zaterdag 5 juni is er vanaf 15.00 uur 
ook weer de mogelijkheid om te 
slowpitchen bij Thamen voor 
iedereen van 15 jaar en ouder. Slow-
pitch is een simpele variant van 
honkbal en fastpitch softbal en voor 
iedereen zeer toegankelijk.
Check voor meer informatie de 
website www.thamen.info
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Aalsmeer - Een flink deel van het 
Waterfront, ten zuiden van de water-
toren (Surfeiland en verlengde land-
tong), is open voor het zomersei-
zoen. Net op tijd voor het stralende 
weer van deze week zijn de hekken 
weggehaald. Om iedereen zoveel 
mogelijk te laten genieten, is een 
aantal maatregelen getroffen. Geen 
parkeeroverlast, geen lawaai en geen 
rotzooi op het strand: Als iedereen 
een beetje z’n best doen, wordt het 
een mooie zomer! Lekker wandelen 
langs de waterlijn, liggen op het 
strand, of zwemmen en spelen in het 
water. Het nieuwe Waterfont nodigt 
uit om bij mooi weer met veel 
mensen te genieten van de Westein-
derplassen. De gemeente roept 
daarom iedereen op om zoveel 
mogelijk op de fiets of te voet rich-
ting het Waterfront te komen. Er zijn 
veel fietsenstallingen en er is een 
voorziening voor het opladen van 
elektrische fietsen. 

Met elkaar genieten
Na een periode van veel werkzaam-
heden gaat het deel ten zuiden van 
de watertoren voor de zomer open. 
Het noordelijke deel blijft nog even in 

de hekken om de ondergrond goed 
te laten ‘zetten’ voor de wandelboule-
vard en de barbecueplekken. “Inwo-
ners van Aalsmeer kunnen deze 
zomer met elkaar genieten van een 
groot deel van het Waterfront”, zegt 
wethouder Bart Kabout. 
“Laten we dat ook zoveel mogelijk 
doen door met elkaar de overlast te 
beperken. Kom op de fiets wanneer 
dat kan, gebruik de pendelbus als het 
nodig is, maak geen onnodige herrie 
en ruim je rommel op als je weer naar 
huis gaat. Als iedereen het Waterfront 
gebruikt alsof het zijn of haar eigen 
achtertuin is, maken we er met elkaar 
vast en zeker een mooie zomer van.”

Shuttlebus
Komt u toch met de auto? Parkeer 
deze dan op de extra parkeerplaatsen 
aan de Bachlaan. Ga niet in de naast-
gelegen wijk staan om parkeerover-
last voor bewoners te voorkomen. En 
als de plekken aan de Bachlaan ook 
vol zijn, maak dan gebruik van de 
shuttlebus. Die rijdt, op dagen dat 
het 25 graden of warmer is, van 11.00 
tot 19.00 uur. De route die de 
pendelbus rijdt is Hortensiaplein, 
Hortensialaan, parkeerplaats Dreef, 

Nieuwe Waterfront deels open!
Gelijk vanaf de opening op 1 juni was het gezellig druk op het Surfeiland.

Parkeerplaatsen langs de Bachlaan met trappetjes naar wandel-/fietspad.

Op de Kudelstaartseweg zijn twee zebrapaden aangelegd.

INGEZONDEN

Aalsmeer - Ik woon al 40 jaar op de Uiterweg en als ik kijk naar de rest van 
onze gemeente is het feitelijk een achterstandswijk. Raar hè, met al die 
mooie huizen die er gebouwd worden, met al die mooie mensen met 
mooie auto’s en toch een achterstandswijk! We zien in de hele gemeente 
de meest mooie projecten tot stand komen, de Aalsmeerse bevolking 
groeit sterk. Iedereen heeft een snelle internetverbinding (wat met het 
thuiswerken een uitkomst en een must is). Maar de ontwikkeling van de 
Uiterweg blijft achter, onder andere op onderhoud. Zo loopt de Uiterweg 
tijdens een stevige wind en regen op een aantal plaatsen onder water. 
Bijzonder onprettig en zoiets mag in een land als Nederland natuurlijk niet 
meer voorkomen. Verder is de staat van het voetpad  bijzonder slecht. 
Gebroken en ongelijk liggende tegels. Er wordt op het voetpad gepar-
keerd door jan en alleman. Vrachtauto’s, aannemers, personenauto’s. 
Natuurlijk alles om de doorgang van het overige verkeer zo min mogelijk 
te beperken. En de voetgangers dan, ja die moeten er maar even omheen 
lopen. Waar is hier het beleid en handhaving gebleven en wie draait er 
voor de herstelkosten op? Volgens de APV mag er van 1 april tot 1 oktober 
niet eens op de Uiterweg geparkeerd worden of was dat vroeger? 

Steeds drukker
En dan al die mooie auto’s. Niks mis mee, ze dragen hun steentje bij aan 
de schatkist. Maar ze gaan vaak te hard. De Uiterweg en het hele Dorp 
zou een 30 kilometer zone moeten worden. Het wordt steeds drukker. De 
ontsluiting van de Uiterweg naar de van Cleeffkade en de Stationsweg is 
al jaren een probleem en heeft al diverse ongelukken veroorzaakt. Vaak is 
het een Russische roulette om hier over te steken (met auto, motor, fiets, 
brommer en als voetganger). Alles schiet maar door elkaar heen. Grote 
vrachtwagens rijden de Uiterweg op en komen vaak (omdat ze niet 
kunnen draaien) er achteruit weer af. De chaos die zo’n achteruit rijdende 
vrachtwagen veroorzaakt op en nabij de kruising is waarschijnlijk wel 
voor te stellen. Het levert in ieder geval veel korte lontjes op met agres-
siviteit in het verkeer tot gevolg. De inrit naar de Lidl is ook zo’n gevaar-
lijke. In mijn beleving zou het hek overdag dicht moeten zijn. Dit is vaak 
niet het geval. Auto’s rijden op en af. En als het kruispunt Uiterweg vast 
staat, schieten automobilisten toch even door de parkeergarage van de 
Lidl om wat sneller op de plaats van bestemming te zijn.

Eerste levensbehoeftes
Een beetje redelijke internet aansluiting wordt tegenwoordig ook gezien 
als eerste levensbehoefte. Er is kabel van Caiway welke slecht functio-
neert, mede door achterstallig onderhoud van de Uiterweg en de beka-
beling. Daarnaast is er de ouderwetse koperen telefoonlijn waar diverse 
aanbieders hun producten op aanbieden. De aanleg van glasvezel is in 
2013 aangevangen, maar is nooit afgemaakt. Op de Uiterweg is niemand 
aangesloten op het glasnetwerk. De meeste basispakketten (koper of 
coax-kabel) beginnen bij 50 Mb. Hadden we die snelheid maar.
Hoe verder je de Uiterweg opgaat hoe slechter het wordt. Aan het begin 
van de Uiterweg beginnen met een Mb of 20, maar al gauw loopt dit 
terug naar 10 Mb en aan het eind mag je blij zijn als je nog 5 Mb hebt. Als 
u bedenkt dat veel bedrijven voor thuiswerkers een minimale band-
breedte eisen van 25 Mb dan begrijpt u dat de kwaliteit van het thuis-
werken een jaartje of 30 terug gaat in de tijd toen we nog een 14,4 K 
modem hadden. U weet wel als je verbinding maakt, hoorde je altijd zo’n 
snerpend geluid. Bij navraag aan Caiway / Delta Glasvezel Internet 
wanneer de Uiterweg glasvezel-aansluiting krijgt, is het standaard 
antwoord (sinds 2013) dat de planning nog niet bekend is. Dus al 8 jaar is 
de planning niet bekend. Welke acties aangaande de aanleg van glasvezel 
op de Uiterweg heeft de gemeente de laatste 8 jaar ondernomen? 
College van B&W: Vergeet alstublieft de Uiterweg niet, anders moet de 
naam Uiterweg naar alle waarschijnlijk aangepast worden naar Uitervaart.
Aat Berk, aat.berk@gmail.com

Vergeet aub de Uiterweg niet!

Kudelstaart - Op zaterdag 12 juni 
staat heel Nederland in het teken van 
de nationale sport nummer één: 
Voetbal! Overal in Nederland organi-
seren lokale voetbalverenigingen 
activiteiten met als doel elkaar te 
ontmoeten. Omdat een grootschalige 
sportactiviteit niet past binnen de 
huidige coronamaatregelen heeft 
RKDES iets heel leuks bedacht: De 
Kudelstaartse sportvereniging brengt 
voetbal de buurt in! Organiseer 
samen met jouw buren een gezellige 
voetbalactiviteit, zoals een mini-toer-
nooitje voor de kinderen in de buurt, 
voetbalspellen, een ouder-kind toer-
nooi of een pannatoernooi. Alles kan, 
wees lekker creatief. Een activiteit 
aanmelden kan via het formulier op 
de website (www.rkdes.nl). De deel-

nemers ontvangen vervolgens een 
voetbalpakket van RKDES met een 
bal, vier pionnen, zes hesjes en nog 
wat verrassingen. Dit pakket wordt 
mogelijk gemaakt door het oranje-
fonds en de KNVB. RKDES vraagt aan 
de deelnemers: een beschrijving van 
wat ze gaan doen, tijdstip en locatie 
van de activiteit en een telefoon-
nummer, zodat er contact opge-
nomen kan worden voor een bezoek 
en een verslag met foto’s van de acti-
viteit. Vrijwilligers van RKDES komen 
op de dag zelf ook nog langs om 
foto’s te maken. De vereniging hoopt 
velen mee gaan doen en dat op 
zaterdag 12 juni heel Kudelstaart 
voetbalt! Aanmelden kan tot uiterlijk 
6 juni. Ophalen van de pakketten 
volgt via een persoonlijk bericht.

Nationale Voetbaldag op 12 juni 
in Kudelstaart: Doe mee!

parkeerplaats VVA (voor de fitness), 
Beethovenlaan, Kiss and Ride strook 
bij het Surfeiland, Bachlaan, Mozart-
laan, Gluckstraat, parkeerplaats VVA, 
parkeerplaats Dreef, Hortensialaan, 
Hortensiaplein en vice versa. De bus 
rijdt, bij zonnig weer en tempera-
turen boven de 25 graden, in de 
periode van 1 juni tot 6 september. In 
principe wordt een achtpersoons 
busje ingezet. Dit is snel op te schalen 
(naar een grotere bus) bij voldoende 
animo. Omzetten naar een busje 
geschikt voor rolstoelgebruik is ook 
mogelijk.
 
Kiss and Ride en spelregels
Bij de ingang van het Surfeiland is 
een Kiss & Ridestrook aangelegd. 
Bezoekers kunnen daar personen 
afzetten, hun spullen uitpakken en de 
auto verderop parkeren. Bij voorkeur 
in de parkeervakken langs de 
Bachlaan. Parkeren in de wijk is niet 
wenselijk. Op en om het strand 
gelden heldere regels. Laat geen 
rommel achter, maak geen onnodige 
herrie en wees zuinig met alcoholge-
bruik. Drugs zijn uit den boze. Het 
voorgaande is een klein overzicht van 
de spelregels. Ze zijn te vinden op de 
borden bij het Waterfront. Bezoekers 
worden in eerste instantie aange-
sproken bij het niet naleven ervan. 
Als dat geen resultaat oplevert 
worden verdere maatregelen 
genomen. 

JOP bij de Dreef
Er komt een Jongeren Ontmoetings 
Plek (JOP) bij de Dreef in Hornmeer. 
Op het Surfeiland en langs het Water-
front zal Buurtwerk, in samenwerking 
met Handhaving, jongeren die over-
last veroorzaken voor bezoekers of 
omwonenden van het Waterfront 
wijzen op die alternatieve plek. Net 
als vorig jaar zullen ook particuliere 
beveiligers zich op en langs het 
Waterfront laten zien. 

Trailerhelling
De trailerhelling aan de Stom-
meerweg is tot en met 15 september 
gesloten voor particulieren. De 
helling is in die periode exclusief voor 
gebruik door de brandweer van Aals-
meer. Het in het water leggen of uit 
het water halen van boten zorgde in 
het verleden in het drukke vaarsei-
zoen regelmatig voor gevaarlijke situ-
aties. Het Waterfront is mede tot 
stand gekomen met (financiële) 
bijdragen van de Stichting Leefomge-
ving Schiphol en het Hoogheemraad-
schap van Rijnland. 
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Aalsmeer - Sinds enkele weken rijdt 
er in Nederland een vrachtwagen 
rond met de boodschap dat Bosman 
Van Zaal uit Aalsmeer al 100 jaar 
kassen bouwt.
In 1921 werd de eerste houten kas 
gebouwd door Bosman en in de vijf-
tiger jaren begon men op grote 
schaal met het bouwen van kassen 
met stalen spanten. Daardoor 
konden de kassen hoger en breder 
worden zonder hinderlijke stijlen in 
het gewas. De plaatselijke smede-
rijen maakten in opdracht de 
spanten, die vervolgens naar de 
kweker gebracht werden om geschil-
derd te worden voordat de kas 

gebouwd werd. De eerste kas met 
stalen spanten werd bij Van Wijk aan 
de Hornweg gebouwd.

Verleden
Omdat is gebleken dat er over de 
laatste 100 jaar weinig bewaard is 
gebleven uit het rijke kassenbouw-
verleden van Bosman Van Zaal, roept 
het bedrijf de hulp in van de Neder-
landse tuinbouwsector. Iedereen die 
ook maar iets in zijn bezit heeft dat 
betrekking heeft op het kassen-
bouwverleden van Bosman Van Zaal, 
zoals foto’s, premiums, onderdelen, 
correspondentie en wat ook niet 
meer, kan contact opnemen met 

Blikvanger Bosman Van Zaal

Maxime van der Laarse via 100jaar-
kassen@bosmanvanzaal.com of bel 
0297-344344. Zij stelt het bijzonder 
op prijs. Indien er voldoende mate-
riaal beschikbaar komt, dan wordt 
overwogen later in het jaar een digi-
tale expositie te organiseren.
 
Familiebedrijf
Bosman is een van de oudste kassen-
bouwers van Nederland en is door de 
jaren heen uitgegroeid tot een toon-
aangevende specialist in tuinbouw-
projecten met bijna 300 medewer-
kers in dienst en een moderne 
fabriek in Aalsmeer voor de 
productie van Venlokassen, breed-
kappers en foliekassen. Bosman is 
een familiebedrijf dat enkele jaren 
geleden is samengevoegd met Totaal 
Techniek Frans Van Zaal, een bedrijf 
dat zich al decennialang specialiseert 
in logistieke systemen voor de tuin-
bouw. Van daaruit is de naam 
Bosman Van Zaal ontstaan. De kassen 
van Bosman Van Zaal zijn gebaseerd 
op de nieuwste ontwikkelingen en 
de laatste inzichten in het duurzaam 
en efficiënt telen van voedingsmid-
delen en sierteeltproducten. Indien 
gewenst, kunnen de kassen ook 
worden uitgevoerd met logistieke 
teeltsystemen en andere kasinstal-
laties. Ga voor meer informatie naar 
www.bosmanvanzaal.com.

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer - Het is woensdagochtend 
tien uur, de hemel boven het Serin-
genpark ziet er dreigend uit en de 
eerste druppels vallen alweer uit de 
lucht. Het beloofd ook deze morgen 
weinig goeds, zoals de hele maand 
mei al nat en koud is. Maar dat weer-
houdt een enthousiaste groep vrij-
willigers er niet van om met man en 
macht aan het werk te zijn in het 
park. Er wordt geschoffeld, gesnoeid 
en met de hand onkruid tussen de 
struiken uit geplukt. 
“Allemaal werk waar je niet veel 
kennis voor nodig hebt, maar dat wel 
moet gebeuren en wat ook nog eens 
veel tijd kost”, zegt Magda van der 
Schilden, lid van de werkgroep Serin-
genpark. Samen met Martin Smit 
vormt zij het team met botanische 
kennis en sturen ze de vrijwilligers 
aan wat betreft de werkzaamheden 
die moeten gebeuren. 
Maar, nu is het tien uur en dus tijd 
voor koffie. Greet Vaneman, voor-
zitster en initiatiefnemer van de 
werkgroep, komt het park in 
wandelen met een mand met ther-
moskannen en koek van de bakker. 
Even pauze, beetje bijkletsen, een 
kort werkoverleg en dan gaat 
iedereen weer aan de slag.

‘Right to Challenge’
Diezelfde middag heb ik een gesprek 

met een paar leden van de werk-
groep, over hun visie en toekomst-
plannen voor het Seringenpark en 
een korte terugblik op het verleden. 
In 2011 is de werkgroep opgericht 
met naast de bovengenoemde leden 
Hansje Havinga als secretaresse en 
Sjaak Koningen die zorgt voor foto’s 
en documentatie. Uit onvrede over 
de verwaarloosde staat van het park 
heeft een aantal mensen de koppen 
bij elkaar gestoken en een werk-
groep opgericht, daarbij geholpen 
door Wijkraad Stommeer, want je 
begint niet zomaar iets, er moest wel 
degelijk een visie aan ten grondslag 
liggen en de nodige doelen gesteld 
worden. Dat heeft zijn vruchten afge-
worpen; in de afgelopen jaren is er 
veel gebeurd om het park weer in 
zijn oude glorie te herstellen. Een 
prachtige park, dat zijn naam eer aan 
doet door de grote variëteit aan 
seringen die er nu bloeien. 
Via het landelijke netwerk ‘Right to 
Challenge’ heeft de werkgroep sinds 
een jaar het onderhoud van het 
Seringenpark in eigen beheer. Dat 
doen ze in samenwerking met een 
hoveniersbedrijf en een aantal 
enthousiaste vrijwilligers, jong en 
oud, mannen en vrouwen. 

Activiteiten
Dit jaar bestaat het Seringenpark 70 
jaar. Het is in 1951 geopend door 
tuinarchitect Broerse, die het park 

Het Seringenpark 70 jaar jong

ook ontworpen heeft. Tot dan toe 
was het alleen maar een terrein dat 
bestemd was om een tentoonstelling 
te houden en in de winter gebruikt 
werd als ijsbaan. Wat al veel zegt over 
de waterhuishouding op die plek. 
Om het jubileum te vieren stonden 
er diverse activiteiten op het 
programma. Een ambitieus plan om 
een expositie te houden tijdens de 
kunstroute haalde het niet vanwege 
te hoge kosten. En verder gooide 
corona roet in het eten. Het enige 
wat misschien nog mogelijk zou 
kunnen zijn in de maand september, 
is een rondleiding tijdens de ‘open 
monumenten dag’  met informatie 
over de historie van het park. “Maar, 
71 jaar is ook mooi om te vieren”, 
zegt Magda van der Schilden monter. 
“Het moet natuurlijk wel in de maand 
mei, als de seringen bloeien.” 
En dan denkt de werkgroep aan een 
zangkoor, dat voor een optreden de 
ene kant van de vijver kan gebruiken 
als podium; de andere kant is dan 
bestemd voor het publiek. Daarbij 
een leuke picknick zou tot de moge-
lijkheden horen. Een barbecue 
misschien? (denk om het gras). Of 
een sportwedstrijdje voor kinderen. 
Het is de bedoeling dat het jubileum 
gevierd wordt zoals het park nu 
gebruikt wordt: jong en oud, groot 
en klein, van ’s morgens vroeg tot ’s 
avonds laat. 

Verlichting
En wat die late avond betreft heeft 
de werkgroep nog een wens: verlich-
ting in het park, op zonne-energie, 
dan is graven niet nodig en kunnen 
veel mensen ’s avonds nog een 
ommetje maken door het park, want 
die durven het nu in het donker niet 
aan. 
Alle ideeën en suggesties voor een 
feestelijk jubileum zijn welkom. Stuur  
ze naar: mail@hansje.info  En dat is 
ook het adres om je aan te melden 
als vrijwilliger of lid van de werk-
groep. De dames en heren zijn 60- en 
70-plussers en zouden graag wat 
‘jeugd’ in de groep verwelkomen. 
Maar tot dan: moedig voorwaarts. 

COLUMN TRUUS OUDENDIJK

Aalsmeer - Deze week de tweede vaccinatie gehaald, dus officieel ben ik 
nu coronaproof. Gekke plek trouwens, zo’n priklocatie. Als je aan komt 
rijden en even niet op de borden let denk je: hier is de feesttent. Eenmaal 
binnen ziet het er toch iets anders uit. Allemaal mondkapjes, plastic 
schermen, iedereen op zijn anderhalve meter stip en dan maar  angst-
vallig de verkeersregelaars in de gaten houden, want die sturen je uitein-
delijk naar het juiste prikloket. De gezondheidsverklaring, heb je thuis 
secuur ingevuld, inmiddels al drie keer laten zien, maar toch nog twijfels 
hè, vanachter dat schermpje. En daarna met zijn allen op een rijtje 
wachten in van die hokjes. Ik ben maar eens op benen en schoenen gaan 
letten. Zoveel leuke gympen voorbij zien komen waarvan ik dacht: goh, 
die zou ik ook wel willen. Maar ook van die gezondheidssandalen met 
lelijke tenen erin en driekwart broeken erboven en mij voorgenomen: dat 
ga ik dus nooit doen. Je kunt veel zien in een kwartier hoor en ook tot 
nuttige conclusies komen. Ik zag veel gewiebel van voeten, als tijdverdrijf, 
want zomaar weggaan is er niet bij. Jij kijkt wel uit want tussen de rijen 
door wandelt, met haar handen op de rug, die rodekruis mevrouw die in 
de gaten houdt of jij wel je 15 minuten uitzit en er niet stiekem vroeg-
tijdig tussenuit knijpt. Het deed mij denken aan mijn middelbare school 
examen, allemaal op gepaste afstand van elkaar met een docent tussen 
de tafeltje heen en weer marcherend om in de gaten te houden of je niet 
stiekem een blik naar de buren wierp. Ik ging er vanzelf van fluisteren, ook 
nu weer. Goed, ik heb het nou gedaan, maar het hoeft niet hè? Als je lid 
bent van de ‘Jezus leeft’ beweging, begin je niet aan een vaccinatie, dan 
vertrouw je er op dat het allemaal vanzelf goed komt. Doodgaan moet je 
niet als bezwaarlijk zien, absoluut niet, daarna wordt het alleen maar 
leuker. Dan begint het leven pas. Het is een denkwijze, ik zal hem respec-
teren, maar een uitdaging die ik maar niet ben aangegaan. Ik kan nu 
gewoon weer een afspraak met mijn vriendinnen maken. Binnenkort 
lekker een middagje canasta te spelen, in combinatie met thee en char-
donnay. En daar heb ik ongelooflijk veel zin in. Drie middelbare meiden 
bij mij in de tuin of in huis mag gewoon weer van Mark en Hugo. Niet te 
geloven. Nou heb ik nooit helemaal begrepen, waarom ik in mijn eentje 
wel bij mijn kinderen op bezoek mocht, maar die kinderen dan weer niet 
bij mij. Die logica is mij totaal ontgaan. Ongetwijfeld zal het iets met 
statistieken te maken hebben, zoals al die deskundigen hun adviezen en 
regels steeds gebaseerd hebben op statistieken en minder op behoeftes 
van mensen. Ik heb die bezoekregel dan ook enigszins vrij vertaald en dat 
is van weerszijden prima bevallen. Verder heb ik het afgelopen jaar totaal 
geen last gehad van de lockdown. Eerlijk gezegd heb ik mij prima 
vermaakt. Grotendeels aan de regels gehouden, maar ook een beetje vrije 
expressie gebruikt. En dat is goed gegaan. 
Reageren? Truus@bente.net

Geprikt!

Aalsmeer - Per aanstaande zaterdag 
5 juni gaan er meer versoepelingen 
gelden. De musea in Aalsmeer gaan 
weer openen en restaurants mogen 
bezoekers ook binnen welkom heten. 
Het aantal positief met corona 
geteste mensen daalt, belangrijker is 
natuurlijk dat de ziekenhuizen 
minder patiënten te verplegen 
hebben. Vaccineren helpt, zo blijkt 
maar weer. 
In Aalsmeer en omstreken is de 
daling ook verder ingezet. Van 19 
mei tot 1 juni in totaal 74 met corona 
besmette inwoners en dat zijn er 34 
minder dan de eerste twee weken 
van mei. Het percentage 232,3 per 
100.000 inwoners is nog redelijk 
hoog, zeker in verhouding met 
Uithoorn (196,8) en Amstelveen 
(161,4), maar de weg naar slechts een 
tiental besmettingen is ingezet. In 
Uithoorn 58 (-12) positief geteste 

inwoners, in Amstelveen 148 (-41) en 
Haarlemmermeer 438 (-29). Er zijn in 
Aalsmeer, Uithoorn en Amstelveen 
geen inwoners overleden aan 
corona, in Haarlemmermeer 1 
inwoner, en er zijn in Uithoorn en 
Amstelveen geen inwoners met 
corona opgenomen in ziekenhuien, 
in Aalsmeer 1 inwoner en in Haarlem-
mermeer 2 inwoners. Enkele corona-
maatregelen blijven nog altijd 
gelden en om corona echt de kop in 
te drukken is naleven hiervan 
belangrijk: Hou 1,5 meter afstand, 
was regelmatig de handen, draag 
een mondkapje in openbare 
gebouwen, blijf bij een verkoudheid 
thuis en ga bij klachten naar de 
testbus. Deze staat nog tot en met 
zondag 20 juni op het terrein aan de 
Dreef en is zeven dagen per week 
geopend van 9.00 tot 12.00 uur en 
van 12.45 tot 16.00 uur.

Corona-daling: Weer minder 
besmettingen in Aalsmeer
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Aalsmeer - De tweede editie van 
Happen en Stappen in Aalsmeer is 
eveneens een groot succes geworden. 
Op eerste Pinksterdag waren alle 600 
kaarten in korte tijd verkocht en ook 
op tweede Pinksterdag gingen inwo-
ners massaal aan de wandel langs de 
tien deelnemende horecagelegen-

heden. Sommigen lagen in elkaars 
nabijheid, voor anderen moest eerst 
een stevige wandeling gemaakt 
worden. Dit hadden de deelnemers er 
wel voor over, lekker na ieder hapje 
de maaltijd verteren met bewegen. 
Om de drukte te verspreiden, waren 
de startpunten voor de deelnemers 

Happen en Stappen weer een succes!
verdeeld. Dit is vrij goed gelukt, 
alhoewel het bij sommige horeca-
zaken wat langer gezellig druk bleef. 
Want, gezellig vonden de happers en 
stappers het zeker. Gezellig om weer 
bekenden te ontmoeten en heel leuk 
om op deze manier (nader) kennis te 
maken met het gevarieerde horeca-
aanbod in Aalsmeer. Voor herhaling 
vatbaar, aldus de vele reacties na 
afloop. Oftewel geen eenmalige 
corona-presentatie, maar van Happen 
en Stappen een jaarlijkse activiteit 
maken op de evenementenkalender. 
Het weer is dan wellicht minder van 
belang, bij regen kan en mag dan 
weer binnen geschuild worden. Afge-
lopen zondag was dit niet nodig, na 
een sombere start liet de zon zich 
goed zien, maar maandag bracht 
enkele flinke plensbuien met, dat dan 
weer wel, een stralend zonnetje 
tijdens het laatste uur. 

Foto’s: www.kicksfotos.nl
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DE SCHIJNWERPER OP...

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer - Susanne Nienhuis is getrouwd met Marcel 
Veldkamp en moeder van twee zoons: Bein (15) en Tjerk 
(10) en van een dochter: Berber (13 ) die de voormalige 
kinderburgemeester was. Zij en Marcel zijn typische 
import Kudelstaarters. 

“Ik ben geboren in Brabant en toen ik dertien jaar was 
zijn mijn ouders naar Friesland verhuisd en in Dokkum 
gaan wonen. Daar heb ik de rest van mijn jeugd door-
gebracht. Op mijn achttiende ben ik naar Groningen 
gegaan om te studeren. Toen ik de Pabo had afgerond, 
ben ik in Amsterdam gaan wonen en werken, wat heel 
gebruikelijk was in mijn vriendengroep. Ik heb les 
gegeven op veel verschillende basisscholen. Marcel 
woonde toen nog in Groningen. We kennen elkaar van 
het studentenhuis waar we allebei woonden. Toen hij 
klaar was met zijn studie is hij ook naar Amsterdam 
gekomen en zijn we gaan samenwonen in de Water-
graafsmeer. We hadden er een leuk huis, met een tuin, 
maar met maar één slaapkamer. Toen Bein geboren 
werd ging dat nog prima en vonden we het ook heel 
leuk om met een kind in de stad te wonen. Maar toen 
Berber kwam werd het een beetje krap en ben ik gaan 
kijken naar wat anders.” 

En waarom gekozen voor Kudelstaart?
“We zochten iets in de regio Hilversum, omdat daar 
familie woonde, maar we konden er moeilijk iets 
vinden. Toen ben ik folders gaan opvragen van nieuw-
bouwprojecten en kwam ik de Rietlanden tegen. We 
zijn ’s avonds een keer na het eten hierheen gereden, 
kwamen via de Westeinder het dorp in en dachten 
gelijk: Wow, wat is het hier mooi. Ik had nog nooit van 
Kudelstaart gehoord en op deze plek was toen alleen 
nog maar een stuk grond. Na een rondje door het dorp 
hebben we heel impulsief besloten: laten we dit maar 
doen. Inmiddels wonen we hier al ruim twaalf jaar en 
zijn we binnen Kudelstaart al een keer verhuisd.”

Wat maakt het leuk?
“Ik ben in een dorp in Friesland opgegroeid met veel 
water om mij heen. Dat wilde ik voor mijn kinderen ook. 
Toen de Rietlanden net gebouwd was, betekende hier 
wonen voor iedereen een nieuwe fase in het leven. In 
ons eerste huis in een ho�e tegenover de school, 
kenden we elkaar allemaal, liep iedereen bij elkaar naar 
binnen en speelden de kinderen met elkaar op straat. 
Zo hebben we ons leven hier opgebouwd. De kinderen 
zijn hier op de Antoniusschool geweest en Tjerk zit er 
nog steeds, maar de oudste twee zitten nu op het 
Alkwin Kollege. Ze hebben hier hun sportclubs en hun 
vrienden die veel en graag over de vloer komen. Sinds 
kort hebben we een boot die bij het Fort ligt. Het is hier 
een fijne plek, we hebben het erg naar ons zin. Terwijl 
we in eerste instantie dachten: in Kudelstaart wonen is 
maar tijdelijk, we gaan nog een keer ergens anders 
kijken naar woonruimte, moeten we er nu niet meer 
aan denken hier weg te gaan. Ook de kinderen niet.” 

Waren er ook dingen waar je aan moest wennen? 
“Met elkaar koffie drinken heeft hier een heel andere 
lading gekregen. In Amsterdam sprak ik met vrien-
dinnen af in een bepaald restaurant of koffiehuis. ‘Waar 
drinken mensen hier koffie met elkaar?’, vroeg ik toen 
we hier net woonden. ‘Nou gewoon thuis’, was het 
antwoord. Dat was echt even wennen. In eerste 
instantie leek mij dat helemaal niet leuk, maar nu doe ik 
dit zelf ook. Een ander ding is dat vrienden ons uitgela-
chen hebben omdat hier geen kroeg was. Hoe kun je 
nou in een dorp gaan wonen waar geen kroeg is, 
vroegen ze aan ons. Gelukkig is die er inmiddels wel.”

Wat doe je voor werk? 
“Ik sta voor de klas, ik geef les op IKC Triade in Aalsmeer. 
Het is fijn om er te werken, het is een mooi gebouw met 
een warme sfeer, dat alles biedt voor kinderen van nul 
tot twaalf jaar. Berber heeft het als kinderburgemeester 
geopend; toen werkte ik er net. Ik ben coördinator voor 
de onderbouw en voor het IKC, wat inhoudt dat ik de 
groepen aanstuur en zorg voor de doorgaande lijn 
tussen peuters en kleuters. Ik heb de opleiding school-
leider gevolgd en doe steeds meer dingen op kantoor, 
dit zorgt voor veel afwisseling in mijn werk.”

Wat maakt je vak bijzonder?
“Ik heb op veel verschillende scholen gewerkt, ook zes 
maanden op een school in Nepal en die ervaring heeft 
mij wel bewust gemaakt hoe goed onze kinderen het 
hier hebben. Wat mijn vak bijzonder maakt zijn de 
kleine dingen, dat een jongetje tegen mij zegt dat hij 
een leuke dag heeft gehad, daar word ik heel blij van. 
Kinderen zijn eerlijk, open en spontaan en het belang-
rijkste is dat je ze elke dag het gevoel kunt geven dat ze 
gezien worden en er mogen zijn.” 

Op wie wil jij volgende week de schijnwerper richten?
“Op Piet Lammers. Hij is 90 jaar en de oudste inwoner 
van Kudelstaart. Hij heeft hier altijd gewoond en ik ben 
benieuwd hoe hij Kudelstaart heeft zien veranderen in 
al die jaren.” 
 

Susanne Nienhuis: “Ik had nog 
nooit van Kudelstaart gehoord”

Aalsmeer – Zo’n tien procent van de 
jongeren geeft thuis mantelzorg aan 
een naaste met een ziekte of beper-
king. De gemeente Aalsmeer wil 
deze jonge mantelzorgers bedanken 
en stuurt ze daarom in samenwer-
king met Mantelzorg & Meer een 
kleine attentie in de Week van de 
jonge mantelzorger.
Bij jonge mantelzorgers is thuis een 
broer, zus, vader of moeder langdurig 
ziek, gehandicapt, verslaafd, in de 
war of depressief. Hierdoor maken ze 
zich vaker zorgen dan andere leef-
tijdsgenoten. Omdat het niet anders 
kan of omdat ze zich verantwoorde-
lijk voelen, helpen ze meer mee in 
huis dan leeftijdsgenoten. Deze zorg 
combineren met vrienden, sport en 
school kan soms erg lastig voor hen 
zijn.

Cadeaubon
“Wij zijn heel trots op de jongeren 
die thuis deze zware taak op zich 
nemen. Maar we vinden het belang-
rijk dat zij ook de tijd nemen voor 
zichzelf. Om dat te stimuleren sturen 
we deze week ze een horeca 
cadeaubon. We hopen dat ze 
daarmee even een rustmomentje 
opzoeken op een terras of misschien 
binnenkort wel weer in een restau-
rant in Aalsmeer. En dat er dan even 
voor hen gezorgd wordt. In deze 

Week van de jonge mantelzorger 
willen we ook extra benadrukken dat 
jonge mantelzorgers er niet alleen 
voor staan. Mantelzorg & Meer en 
ons Sociaal Loket zijn er voor ze als 
ze hulp nodig hebben”, aldus 
wethouders Wilma Alink van Zorg en 
Bart Kabout van Jeugd.

Upcycle workshop
De Week van de jonge mantelzorger 
is van 1 tot en met 7 juni. Speciaal 
voor deze gelegenheid organiseren 
Mantelzorg en Meer en Het Cultuur-
gebouw Hoofddorp op 5 juni van 
12.00 tot 16.00 uur een Upcycle 
Workshop. Jonge mantelzorgers 
kunnen dan aan de gaan slag met 
hout, verf en meer en zo nieuw leven 
brengen in oude spullen! Maak van 
pallets een tafel, van je oude skate-
board een wandplank, buig lp-platen 
om tot lampenkap of stoffeer de 
oude stoel van oma. Het kan alle-
maal. De activiteiten zijn voor jonge 
mantelzorgers in Aalsmeer, Amstel-
veen, Haarlemmermeer en Uithoorn. 
Aanmelden kan via info@mantelzor-
genmeer.nl of 020-5127250 en onder 
vermelding van naam, e-mailadres, 
woonplaats en leeftijd.
Wil je meer informatie of in contact 
komen met andere jonge mantelzor-
gers? Ga dan naar www.mantelzor-
genmeer.nl/jonge-mantelzorgers.

Bedankje van gemeente voor 
jonge mantelzorgers

Amstelland – Schiphol voert sinds 
begin deze week tot en met 
maandag 21 juni onderhoudswerk-
zaamheden uit aan de Zwanenburg-
baan. Tijdens deze werkzaamheden 
is de start- en landingsbaan niet 
beschikbaar voor vliegverkeer. Het 
vliegverkeer zal in deze periode 
tijdens piekmomenten meer gebruik 
maken van de Buitenveldertbaan en 
Oostbaan.

Werkzaamheden
Aan de Zwanenburgbaan wordt jaar-
lijks regulier onderhoud uitgevoerd, 
zodat de start- en landingsbaan in 
goede conditie is en blijft. Er worden 
herstellende werkzaamheden aan 
het asfalt en markeringen uitge-
voerd. De hemelwaterafvoer wordt 
schoongemaakt en geïnspecteerd, 
bekabeling en elektra worden gecon-
troleerd en omliggende grasvelden 
worden gemaaid. 
Gelijktijdig met het onderhoud aan 
de Zwanenburgbaan worden werk-
zaamheden uitgevoerd aan taxi-
banen Zulu, Alfa en Bravo aan de 
westkant van de baan vanwege de 
voltooing van het dubbele 
rijbaanstelsel. De werkzaamheden 

worden uitgevoerd in samenwerking 
met Heijmans.

Aangepast baangebruik
Het vliegverkeer zal gedurende de 
werkzaamheden zoveel als mogelijk 
worden afgehandeld op de Kaag-
baan en Polderbaan. Tijdens piekmo-
menten, wanneer de inzet van een 
tweede start- of landingsbaan nodig 
is, maken we meer gebruik maken 
van de Buitenveldertbaan en Oost-
baan. De inzet van start- en landings-
banen is afhankelijk van de weers-
omstandigheden (windkracht- en 
richting, zicht, buien in de omge-
ving), de beschikbaarheid van de 
banen en het aanbod van vliegver-
keer. Voor meer informatie of vragen 
over het vliegverkeer en baangebruik 
tijdens de werkzaamheden kunnen 
omwonenden contact opnemen met 
BAS. Op de website (www.bas.nl) 
wordt uitleg gegeven over het 
actuele baangebruik en operationele 
bijzonderheden. BAS is het infor-
matie- en klachtencentrum over het 
vliegverkeer van, naar en op Schiphol 
en is 7 dagen per week (09.00-17.00 
uur) bereikbaar via telefoonnummer 
020-6015555.

Onderhoudswerkzaamheden 
aan de Zwanenburgbaan

Aalsmeer - Enkele weken geleden 
zijn er boven in de watertoren - zoals 
elk jaar meestal wel het geval is - 
weer jonge slechtvalken uit hun ei 
gekropen. Het al enige jaren in Aals-
meer verblijvende paar Youngster en 
Sidonia bekommerden zich sinds 19 
maart om de beurt om totaal vier 
gelegde eieren. 
Twee kwamen er niet uit, twee wel. 
Het eerste kuuk werd geboren op 25 
april en het tweede ei werd een dag 
later, 26 april, open gepikt. De kuuks 
zijn twee vrouwtjes, zo bleek tijdens 
het ringen afgelopen 17 mei door 
leden van de Werkgroep Slechtvalk 
Aalsmeer. De jonge roofvogels zijn 

voorzien van twee ringen, aan elke 
poot een. Een daarvan is hun 
‘ID-kaart’ zou je kunnen zeggen en 
de andere bevat gegevens, zoals 
maten van klauwen, grootte van de 
vleugels en het gewicht van de 
vogels bij het ringen. Deze ring 
wordt voor wetenschappelijk onder-
zoek gebruikt door het Vogeltreksta-
tion. Behalve voorzien van ringen zijn 
de dames ook gemeten en gewogen. 
Ze wogen beide rond 900 gram en 
hun klauwen meten maar liefst zo’n 
10 centimeter van teen tot teen.

Natuurdocumentaire
Het ringen, wegen en meten is ook 

Kuuks van slechtvalkenpaar 
Youngster en Sidonia geringd

Het ringen van de twee jonge 

slechtvalken. Foto: Anton Temme

gefilmd. De beelden zullen gebruikt 
worden in een natuurdocumentaire, 
die momenteel in opdracht van de 
gemeente Aalsmeer gemaakt wordt.





22 inderegio.nl • 3 juni 2021NIEUWS

Aalsmeer – Vanaf 4 juni tot en met 5 
juli vindt in Aalsmeer seismisch 
onderzoek in de ondergrond plaats 
voor aardwarmte. Dit gebeurt in de 
noordelijkste punt van Aalsmeer. De 
werkzaamheden maken onderdeel 
uit van een landelijk onderzoek om 
de Nederlandse ondergrond in beeld 
te brengen. In 2020 is hiervoor ook 
onderzoek uitgevoerd in de Westein-
derplassen. Het ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat 
financiert dit onderzoek met de 
naam ‘Seismische Campagne Aard-
warmte Nederland (SCAN). 

Omgeving Schinkelbos
SCAN wordt uitgevoerd door de 
Nederlandse Organisatie voor toege-
past natuurwetenschappelijk onder-
zoek (TNO) en Energie Beheer Neder-
land (EBN). Doel van het onderzoek is 
om nauwkeuriger in te kunnen 
schatten waar de inzet van aard-
warmte als duurzame energiebron 
haalbaar kan zijn. Het onderzoek is 
een verkenning, het winnen van 
aardwarmte maakt er geen onder-

deel van uit. De boorlijn loopt onge-
veer vanaf de Ringvaart langs de 
Grote Tocht, het Schinkelbos en de 
Rietwijkeroordweg richting het 
Amsterdamse Bos. Mensen kunnen 
hier een tractor met een boorinstal-
latie tegenkomen. Omwonenden en 
bedrijven in de omgeving van de 
werkzaamheden krijgen enkele 
dagen voor de werkzaamheden 
plaatsvinden persoonlijk bericht. 
Voor het onderzoek worden gaten 
geboord in de grond. In zo’n gat 
wordt een seismische lading 
(ontplofbare stof ) geplaatst, die 
vervolgens tot ontploffing wordt 
gebracht. In de buurt van de werk-
zaamheden kun je een drukgolf 
voelen en soms komt er ook geluid 
vrij. Omdat er geboord wordt in de 
omgeving van natuurgebied heeft 
de uitvoerder nauw contact met het 
Amsterdamse Bos en de gemeente 
over de flora en fauna in het gebied. 

Duurzaamheid
Nederland heeft een opgave op het 
gebied van duurzaamheid, aard-

warmte biedt kansen om een deel 
van de warmtevraag duurzaam in te 
richten. Bij aardwarmte wordt 
gebruik gemaakt van warm water 
wat in diepere grondlagen zit (vaak 
op een diepte van 1,5 tot 4 km). Hoe 
dieper in de aarde, hoe warmer het 
water is. Dit water wordt opgepompt 
en via leidingen naar de afnemers 
gebracht (huishoudens, kantoren, 
glastuinbouw, lichte industrie). De 
CO2 uitstoot is bij aardwarmte 80% 
lager dan bij aardgas. Daarnaast is 
het een energiebron die je steeds 
opnieuw kunt benutten. Aardwarmte 
kan daarmee een belangrijke 
bijdrage leveren aan een duurzame 
energievoorziening in Nederland.

Wat is seismisch onderzoek?
Bij seismisch onderzoek worden 
geluidsgolven de ondergrond in 
gestuurd om zo de dikte en ligging 
van de onderliggende aardlagen in 
kaart te brengen. Wilt u meer weten 
over de werkzaamheden? Kijk op 
www.scanaardwarmte.nl voor meer 
informatie over SCAN.

Weer onderzoek naar aardwarmte, 
nu in noordelijkste punt Aalsmeer 

Aalsmeer - Bomen zijn belangrijk 
voor vogels en insecten en zorgen 
voor koelte en afvang van fijnstof. 
Bomen dragen dus bij aan een 
gezonde, maar natuurlijk ook aan 
een mooie leefomgeving. De 
gemeente werkt met boomexperts 
van Tree-o-logic aan een Bomenplan 
voor Aalsmeer en Kudelstaart. De 
gemeente wil namelijk de waarde en 
kwaliteit van het huidige bomenbe-
stand behouden en waar mogelijk 
verder verbeteren. 

Enquête 
Voor het opstellen van het Bomen-
plan hoort de gemeente ook graag 
de mening van inwoners. Van 31 mei 
tot en met 13 juni staat op het parti-
cipatieplatform van Aalsmeer 
(https://participatie.aalsmeer.nl) een 
enquête over de bomen in Aalsmeer. 
Wethouder Alink van Groen: “We 
willen graag weten wat onze inwo-
ners belangrijk vinden als het om 
bomen gaat. Veel variatie of juist 
meer dezelfde bomen? Welke bomen 
graag wel of liever niet? Wat moet 
voorrang krijgen: ruimte om te 
groeien voor een boom of parkeer-
plaatsen? Dat soort vragen komen 
terug in de enquête. Het is belangrijk 
voor ons om de inbreng van inwo-

ners te verwerken in het Bomenplan, 
dus ik hoop op veel respons.”

Belangengroepen 
Behalve deze vragenlijst voor alle 
mensen in Aalsmeer en Kudelstaart, 
praat de gemeente met de belan-
gengroepen die bezig zijn met groen 
en natuurlijk de wijkoverleggen en 
de Dorpsraad Kudelstaart. Ook de 
gemeenteraad wordt nauw 
betrokken bij het opstellen van het 
Bomenplan.

Bomenwandelingen
Aanvullend op de enquête en de 
gesprekken met (groen)vertegen-
woordigers organiseert de gemeente 
eind juni en begin juli ook bomen-
wandelingen in Oosteinde, Aals-
meer-dorp en Kudelstaart, waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
coronamaatregelen. 
Behalve vertegenwoordigers van de 
gemeente zijn ook de experts van 
Tree-o-logic aanwezig tijdens de 
wandelingen. 
Mensen kunnen voor meer infor-
matie over de bomenwandelingen 
en om zich op te geven terecht op 
het participatieplatform: https://
participatie.aalsmeer.nl/nl-NL/
projects/bomenplan-aalsmeer.

Enquête en overleg: Praat mee 
over bomen in Aalsmeer

Aalsmeer - Radio en TV Aalsmeer en 
Stichting Oud Aalsmeer gaan samen-
werken. Vanaf juni wordt op het 
lokale tv-kanaal maandelijks een film 
uitgezonden onder de noemer Oud 
Aalsmeer in Beeld. Ook op de radio 
wordt hier aandacht aan besteed. De 
eerste uitzendingen zijn deze week.

Verzamelaars en hobbyisten
Oud Aalsmeer in Beeld is een 
netwerk voor verzamelaars en 
hobbyisten van beelden uit vroeger 
tijden (foto, dia en film/video) van 
Aalsmeer, Kudelstaart en Rijsenhout. 
Deze groep van Oud Aalsmeer 
bestaat momenteel uit 21 enthousi-
aste hobbyisten en heeft zich ten 
doel gesteld de enorme collectie 
filmbeelden te ontsluiten voor het 
publiek. Op de website van de stich-
ting wordt elke maand een histori-
sche film geplaatst die een maand 
lang te zien is. Deze films zijn vanaf 
heden ook op de lokale tv te 

bekijken. De lokale omroep beschikt 
over een eigen tv-kanaal dat bij 
abonnees van Caiway te vinden is op 
kanaal 12 en bij gebruikers van KPN/
XS4ALL/Telfort op kanaal 1389. Hier 
wordt voortaan elke eerste week van 
de maand een historische film 
uitgezonden.

Uiterweg 1944-1948
De eerste film die aan bod komt is 
‘De Uiterwegfilm 1944-1948’, 
gemaakt door Aldert Eveleens (Resi-
dentie). In de film komen beelden 
voor van onder andere ijsbreken in 
de Uiterwegsloot, illegaal radio luis-
teren aan de Stommeerkade en het 
dempen van de dijksloot langs de 
Uiterweg. Ook zijn er beelden van 
het schaatsen op het kanaal en van 
de begrafenis van meester Bierma. 
De 32 minuten durende film wordt 
tweemaal op tv uitgezonden. Vrijdag 
4 juni is de eerste vertoning vanaf 
11.00 uur. Een dag later, zaterdag 5 
juni, is de film nogmaals te zien vanaf 
13.00 uur. De uitzending op zaterdag 
wordt voorafgegaan door een inlei-
dend interview met Oud Aalsmeer-
voorzitter Dirk Jongkind. Het inter-
view door presentator Jan van Veen 
is te beluisteren op zowel Radio als 
TV Aalsmeer en begint omstreeks 
12.45 uur. Meer informatie: www.
radioaalsmeer.nl. 

Oud Aalsmeer in beeld op lokale tvStrategie Werklocaties Aalsmeer: 
handig handvat voor ondernemers
Aalsmeer - In de agenda Economie en 
Recreatie en Toerisme van de 
gemeente Aalsmeer is vastgelegd dat 
Aalsmeer het lokale en regionale vesti-
gingsklimaat voor bedrijven wil 
versterken. Een onderdeel daarvan is 
een passend en toekomstbestendig 
aanbod van bedrijventerreinen. 
Donderdag 27 mei heeft de gemeen-
teraad de ‘Strategie Werklocaties’ vast-
gesteld. Hierin zijn de strategische 
lijnen opgenomen voor toekomstbe-
stendige bedrijventerreinen. Op de 
drie grootste bedrijventerreinen: 
Greenpark Aalsmeer, Royal Flora 
Holland en Hornmeer, wordt al ruim 40 
% van de totale werkgelegenheid 
gerealiseerd. Daarnaast wordt in de 
strategie ingegaan op een aantal 
gemengde (voormalig) glastuinbouw-
gebieden en de lintgebieden: Schin-
kelpolder, Bovenlanden-Oostein-
derweg, Tussen de Linten, Aalsmeer-
Oost, Bachlaan/Cactuslaan en 
Glastuinbouwgebied Kudelstaart. 
Deze zijn binnen de Greenport Aals-
meer deels aangemerkt als toekomst-
bestendig glastuinbouwgebied en 
deels aangemerkt als maatwerk- of 
transformatiegebied. 

Toekomstbestendig
“De ‘Strategie werklocaties Aalsmeer’ is 

ontwikkeld om het aanbod van de 
Aalsmeerse bedrijventerreinen zowel 
kwalitatief als kwantitatief goed aan te 
laten sluiten op de wensen en eisen 
van (toekomstige) gebruikers,” zegt 
wethouder Robert van Rijn. “Hierdoor 
kunnen gevestigde bedrijven blijven 
doorgroeien en uitbreiden en blijft 
Aalsmeer aantrekkelijk als vestigings-
locatie voor overige bedrijven. Het is 
een toekomst gerichte strategie met 
een bijpassend ambitieus uitvoerings-
programma.” Met deze visie krijgt de 
gemeente ook meer sturingsmogelijk-
heden om regie te voeren op het Aals-
meerse vestigingsklimaat, wat positief 
is voor de lokale economie en de 
verschillende bedrijvenlocaties kan 
versterken. Behalve de bestemmings-
plannen heeft de gemeente nu geen 
aanvullende mogelijkheden om hierop 
te sturen.

“Veel simpeler”
VVD woordvoerder bedrijvigheid en 
ondernemen, Jochem van Leeuwen: 
“We zijn heel blij dat het college via 
wethouder Van Rijn deze strategie 
heeft opgesteld. Het maakt het veel 
simpeler voor onze lokale onderne-
mers en bedrijven om keuzes te maken 
in hun vestigingsbeleid. Daarnaast 
maakt het ook voor nieuwkomers van 

binnen of buiten Aalsmeer duidelijk 
waar de kansen liggen om succesvol te 
kunnen ondernemen in Aalsmeer.” 

Ondernemers ondersteunen
Fractievoorzitter van de VVD Aalsmeer 
en Kudelstaart Dirk van der Zwaag is 
ook tevreden. “Naast ruimte voor lokaal 
ondernemerschap geeft de strategie 
ook aan wat voor type bedrijven een 
aanvulling zijn op al bestaande bran-
ches in Aalsmeer. Tevens wordt in de 
uitvoering van deze strategie in samen-
werking met ondernemers gekeken 
hoe bedrijvenpark Hornmeer versterkt 
kan worden, maar bijvoorbeeld ook de 
Schinkelpolder. Wij zijn een echte 
ondernemers partij, waarbij we natuur-
lijk waar we ook kunnen onze lokale 
ondernemers proberen te stimuleren 
en te ondersteunen.” De gehele 
gemeenteraad, behoudens de fractie 
van Absoluut Aalsmeer, stemde met 
deze strategie in. 

Verschillende sectoren
Nieuw Ondernemend Aalsmeer, onder-
nemers uit verschillende sectoren, 
overige stakeholders, raadsleden en 
medewerkers van uiteenlopende 
beleidsvelden hebben allemaal 
meegedacht bij het opstellen van dit 
document. Dit heeft geresulteerd in 
een strategie met visie naar de 
toekomst van Aalsmeer. Meer infor-
matie over de strategie is te lezen op 
aalsmeer.nl/bedrijventerreinen.
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Aalsmeer – Het is enkele maanden 
goed gegaan bij het (lage) viaduct 
over de Hornweg, maar vandaag 
(donderdag 27 mei) rond één uur in 
de middag heeft weer eens een 
bestelbus zich klem gereden. Na 
enkele meters kwam de wagen vast te 
zitten en wilde niet meer voor- of 
achteruit. Voor de geschrokken 
bestuurder zat er niets anders op dan 
de hulpdiensten te alarmeren en te 
wachten op hulp. Enkele maanden 

geleden was de gemeente nog opti-
mistisch, de nieuwe, extra waarschu-
wingsborden lijken te worden opge-
merkt. Helaas niet door deze 
bestuurder, die waarschijnlijk dacht er 
wel ‘net aan’ onder door te kunnen. 
Met alle opbrekingen in Aalsmeer 
vanwege de herinrichting van de 
Burgemeester Kasteleinweg worden 
natuurlijk andere routes gezocht, 
maar de Hornweg is geen goede optie 
voor bestelbussen, zo blijkt maar weer.

Bestelbus klem onder viaduct!

Aalsmeer - Corona eist zijn tol. Niet 
alleen voor mensen die getroffen zijn 
door het virus, maar ook voor mensen 
die het zwaar hebben door de maatre-
gelen die het virus met zich 
meebrengt. Veel mensen missen de 
sociale contacten en de mogelijk-
heden om die op te zoeken. Gelukkig 
mag er vanaf aanstaande zaterdag 5 
juni weer wat meer en kan men er op 
uit. Echter, er zijn ook mensen die in de 
financiële problemen zijn gekomen, 
door teruglopende of gestopte inkom-
sten. En zo zijn er meer situaties die 
mogelijk kunnen leiden tot psychische 
problemen. Natuurlijk kunnen inwo-

ners altijd terecht bij hun huisarts, 
maar ook organisaties, zoals Participe, 
Aalsmeer Voor Elkaar, Mantelzorg en 
meer en Buurtwerk, staan klaar voor 
mensen die hebben te lijden onder 
spanningen, problemen of eenzaam-
heid. Wethouder Zorg Wilma Alink: 
“Het is geen makkelijk onderwerp, 
maar het erkennen en uitspreken dat 
je je depressief of eenzaam voelt lucht 
op. En ook als u andere problemen 
heeft, is er hulp. In Aalsmeer staat 
niemand er alleen voor. We hebben 
diverse organisaties die mensen graag 
verder helpen. Ik wil inwoners dan ook 
oproepen gebruik te maken van de 

Zorg in coronatijd: “In Aalsmeer 
staat niemand er alleen voor”

Aalsmeer - Radio Aalsmeer heeft er 
een nieuw radioprogramma bij. 
Vanaf 6 juni kan iedere zondag 
tussen 16.00 en 17.00 uur geluisterd 
worden naar ‘Een Eeuw Geleden’. Een 
programma voor muziekliefhebbers, 
gemaakt door muzikanten (slagwer-
kers) Cees Disseldorp en Marco 
Lesmeister. De heren draaien alleen 
maar muziek uit de vorige eeuw of 
muziek die een verbinding kent met 
muziek van voor het jaar 2000, zoals 
bijvoorbeeld covers, gesampelde 
nummers of remixes. Er zullen ook af 
en toe andere muzikanten 
aanschuiven als gast in het 
programma. Ben jij ook muzikant of 
muzikant geweest en lijkt het je leuk 
om eens mee te helpen in het 
bepalen van de playlist van de show? 
Stuur dan een mailtje naar info@
radioaalsmeer.nl.

Mascha Gesthuizen bij Esther
Auteur Mascha Gesthuizen is 
vandaag, donderdag 3 juni, vanaf 
19.00 uur te gast in ‘Echt Esther’. Ze 
komt naar Aalsmeer ter promotie van 
haar tweede boek ‘De Stier’. Het 
verhaal is deels tijdens de corona-
crisis geschreven en gaat over huise-
lijk geweld. Een vraag voor Mascha? 
Mail deze naar esther@radioaals-
meer.NL. 

Mark en Eric over Feestweek
In de ‘Mark en Eric Show’ wordt 
aanstaande vrijdag 4 juni om 20.00 
uur vooruit gekeken naar de Feest-
week. Aalsmeer is toe aan een feestje 
en de kaarten voor de feesttent 
waren binnen no-time verkocht. 
René Martijn komt vertellen over de 
feestavonden. Komen er nog kaarten 
bij? Wie treden er op? Moet je 1,5 
meter afstand houden? De Feest-
week wordt gestart met het landelijk 
bekende Vuur & Licht op het water. 
Organisator Mike Multi komt langs in 
de studio. Mark en Eric brengen de 
luisteraars in de stemming met de 
lekkerste muziek. Dus zet de tv aan 
op kanaal 12 en heb alvast voorpret 
voor de Aalsmeerse feestweek. Ga 
voor meer informatie naar de Insta-
gram van de ‘Mark en Eric Show’; @
markeneric

Anneke Corsterus bij Sem 
Zaterdag 5 juni ontvangt Sem van 
Hest in zijn programma ‘Sem op 
Zaterdag’ Anneke Corsterus. Ze is een 
oud-collega en vriendin. Anneke 
heeft een paar lekkere nummers 
uitgezocht die prima passen in dit 
zaterdagochtendprogramma. Vanaf 
10.00 uur sowieso weer lekker het 
weekend in met Sem op Radio 
Aalsmeer.

Zoey in ‘Door de Mangel’ 
Maandag 31 mei was de Aalsmeerse 
talkshow ‘Door de Mangel’ als 
vanouds weer eens live vanuit de 
studio van Radio Aalsmeer. Joany 
Voorn was deze keer de gast die 
gemangeld werd. De Kudelstaartse 
runde een aantal jaren op succes-
volle wijze restaurant Jones, maar 
maakte een carrièreswitch en startte 
midden in de coronapandemie een 
massagesalon aan huis. Natuurlijk 
heeft Joany ook weer een nieuwe 
gast uitgenodigd voor de uitzending 
van 7 juni. Dan komt de 20-jarige 
Zoey van Toor naar de studio. Zij is 
homebaker van beroep en is een 
eigen bedrij�e gestart: ‘Zoets van 
Zoey’. Joany is erg benieuwd wie de 
persoon achter deze lekkernijen is en 
hoe het nu gaat met haar onderne-
ming. Dit en meer aanstaande 
maandag 7 juni vanaf 19.00 uur in 
‘Door de Mangel’. 

Bach in ‘Intermezzo’
‘De vorige keer besprak Sem van 
Hest in het klassieke programma 
‘Intermezzo’ werken van Beethoven 
en Bach. Deze worden onder andere 
belicht in het boek ‘Alles begint bij 
Bach’ van Merlijn Kerkhof. Uit dit 
boek put Sem maandag 7 juni om 
21.00 uur de hoogtepunten van de 
kamermuziek met onder andere 
Mozart, Brahms en Tsjaikovski.
Radio Aalsmeer is de lokale omroep 
van Aalsmeer en omgeving. De 
omroep is te beluisteren via 105.9 FM 
in de ether, 99.0 FM op de kabel, digi-
taal radiokanaal 868 (Caiway) en via 
de website www.radioaalsmeer.nl. En 
te bekijken op televisie via kanaal 12 
van Caiway, kanaal 1389 van KPN/
XS4ALL/Telfort of radioaalsmeer.nl/

Nieuw programma ‘Een Eeuw 
Geleden’ op Radio Aalsmeer

Aalsmeer - De gemeente Aalsmeer 
werkt met zeven andere gemeenten 
samen in het Meerjarig Regionaal 
Plan Laaggeletterdheid Groot-
Amsterdam en het uitvoeringsplan 
Taaloffensief. Op 1 juni ondertekende 
wethouder Wilma Alink het regionale 
akkoord voor Aalsmeer in het Taal-
punt in de bibliotheek. In Nederland 
zijn er 2,5 miljoen mensen die taal-
problemen hebben. Dat zijn niet 
alleen mensen met een migratieach-
tergrond maar juist ook veel autoch-
tone Nederlanders. In Aalsmeer is 7 
procent van de inwoners laaggelet-
terd. Hoewel er veel activiteiten 
worden aangeboden om de taal te 
leren, is het aanpakken van laaggelet-
terdheid lastig omdat mensen zich 
vaak schamen. Gelukkig zijn er 

ambassadeurs die het taboe durven 
te doorbreken. Wethouder Zorg 
Wilma Alink: “Moeite hebben met taal 
heeft niets te maken met intelli-
gentie. Het gaat vooral om het 
krijgen van kansen en niet iedereen 
krijgt in zijn jeugd dezelfde kansen. 
Dat is niet iets om je voor te schamen. 
Wij willen als gemeente die kansen 
alsnog bieden aan volwassenen die 
moeite hebben met lezen en of 
schrijven én hun kinderen. Deze regi-
onale samenwerking zorgt voor nog 
betere mogelijkheden voor onze 
inwoners.”

Samenwerking
Als je laaggeletterd bent, kan dat 
enorme gevolgen voor je leven 
hebben. Zo blijkt dat laaggeletterden 

Nieuw regionaal programma 
Laaggeletterdheid

Wethouder Wilma Alink tekent onder toeziend oog van (van links naar rechts) 

Hélène Homan, Corrie de Boer, Wilma Tackenkamp en Jan van Veen het Regionaal 

Programma Laaggeletterdheid.

vaker bijstand nodig hebben en vaker 
last hebben van eenzaamheid. Ook 
kampen laaggeletterden vaker met 
armoede- en gezondheidsproblema-
tiek. Dit alles beïnvloedt thuis ook de 
leersituatie van kinderen en mede 
daardoor gaat laaggeletterdheid vaak 
over van generatie op generatie. De 
gemeentelijke samenwerking heeft 
verschillende voordelen. Zo kunnen 
cursisten makkelijker aansluiten bij 
een traject in Amsterdam of bij hun 
werkgever. Ook komt er een geza-
menlijk communicatiecampagne om 
Nederlandstalige laaggeletterden te 
bereiken. Onderdeel van de aanpak is 
het Taalakkoord, gericht op werkge-
vers. Omdat veel inwoners regionaal 
werkzaam zijn, ligt samenwerking 
hier voor de hand. Daarnaast zet Aals-
meer de lokale aanpak voort.

Taalpunt Aalsmeer
Heeft u of iemand in uw omgeving 
moeite met lezen en/of schrijven? 
Dan kunt u vrijblijvend voor meer 
informatie terecht bij het Taalpunt in 
de bibliotheek. Coördinatoren Hélène 
Homan, Wilma Tackenkamp en Jan 
van Veen zijn hier iedere dinsdag 
aanwezig van 11.00 tot en met 13.00 
uur. Zij kunnen ook bereikt worden 
via hun steun en toeverlaat Corrie de 
Boer van de bibliotheek of via tele-
foonnummer 06-1325 2518. Het taal-
punt is onderdeel van het Taalhuis 
Amstelland. De formele taalscholing 
is volledig aangesloten bij allerlei 
vormen van taalonderwijs die door 
vrijwillige inzet zijn ontstaan. Naast 
het terugdringen van laaggeletterd-
heid bij anderstaligen, wordt veel 
aandacht gegeven aan Nederlandsta-
lige inwoners met een 
taalachterstand. 

Foto: Marco Carels

hulp die voorhanden is. En als u niet 
weet waar u moet beginnen: Neem 
dan contact op met het Sociaal Loket 
van de gemeente. De medewerkers 
weten de weg in Aalsmeer.” Kent u 
mensen die zich eenzaam of depres-
sief voelen of iemand bij wie u dit 
vermoedt? Ook u kunt helpen. Door 
iemand te helpen om hulp te zoeken 
of om te beginnen gewoon door 
contact te zoeken met diegene. 
Wethouder Alink: “Als je vermoedt dat 
iemand het moeilijk heeft, kun je al 
helpen door oprechte interesse te 
tonen. Een klein gebaar kan een groot 
verschil maken.” Heeft u hulp nodig of 
maakt u zich zorgen om iemand? 
Neem dan contact op met het Sociaal 
Loket via telefoonnummer 
0297-387575. 

De Kwakel - Bij hockeyclub Qui Vive 
gaat de huidige wedstrijdsecretaris 
voor de jeugdwedstrijden op zaterdag 
na lange tijd stoppen met haar werk-
zaamheden. Annemarie Patrinos heeft 
zich 10 jaar lang als vrijwilliger ingezet 
om het voor alle jongste jeugd en 
jeugdspelers van Qui Vive mogelijk te 
maken dat zij op zaterdag wedstrijden 
konden spelen. Zij hield zich bezig 
met de teamopgaven, wedstrijdinde-
lingen en de communicatie rondom 
de zaterdagwedstrijden. Na al deze 
jaren vindt Annemarie het nu tijd dat 
iemand dit stokje van haar gaat over-
nemen. Qui Vive is Annemarie ontzet-
tend dankbaar dat zij dit al die jaren 
voor de club heeft willen doen, want 

zonder haar waren er geen 
wedstrijden. Uiteraard wil Qui Vive dat 
de kinderen kunnen blijven hockeyen, 
dus vandaar dat de club op zoek is 
naar vrijwilligers om deze functie over 
te nemen. Qui Vive zoekt minimaal 
twee vrijwilligers, omdat de club de 
taken graag wil verdelen over een 
wedstrijdsecretariaat voor de jongste 
jeugd en een wedstrijdsecretariaat 
voor de overige jeugd. Samen deze 
taak volbrengen is uiteraard ook een 
optie. Hockey ervaring is voor deze 
functie niet noodzakelijk, iedereen 
met enige affiniteit voor planning en 
communicatie die als vrijwilliger een 
bijdrage wil leveren in het plannen 
van jeugdwedstrijden is van harte 

Hockeyclub Qui Vive op zoek 
naar wedstrijdsecretaris

welkom! Lijkt het jou leuk om als vrij-
williger de jeugdleden van hockeyclub 
Qui Vive te helpen door het plannen 
van hun wedstrijden? Stuur dan een 
mail naar wsabcd11@quivive.nl of 
jeugd@quivive.nl. Ook voor vragen en 
eerst meer informatie kan een mail 
gestuurd worden naar bovenge-
noemde adressen.
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Aalsmeer - Op woensdag 9 juni is de 
nationale Buitenspeeldag en Team 
Sportservice Aalsmeer viert dit, in 
samenwerking met JOGG Aalsmeer, 
met gezellige en sportieve activiteiten 
van 15.00 tot 17.00 uur op het buiten-

terrein van sporthal De Bloemhof aan 
de Hornweg 187. Op het programma 
staan onder andere stoepranden en 
een panna kooi. Er is beperkt plek, 
dus vooraf inschrijven is wel een 
vereiste. Deelname is gratis en deze 

Aalsmeer - De verkiezing voor de 
nieuwe kinderburgemeester in Aals-
meer is maandag 31 mei van start 
gegaan. De gemeente is op zoek 
naar een waardige opvolger voor de 
huidige, alweer zesde, kinderburge-
meester Julius van Wilgenburgh. De 
éénjarige benoeming van deze 
groep 8 leerling van basisschool De 
Brug loopt namelijk in juni af. 
De gemeente wil met het instellen 
van de functie van kinderburge-
meester de betrokkenheid van het 
college bij kinderen versterken en 
aan de andere kant kinderen meer 
betrekken bij beleid dat over 
kinderen gaat. 
Door het benoemen van een kinder-
burgemeester verwacht de 
gemeente dat kinderen een sterkere 
band krijgen met de Aalsmeerse 
samenleving. 
De kinderburgemeester heeft onder 
andere de volgende taken: Aandacht 
vragen voor zijn/haar thema’s, de 
kinderraad voorzitten, kinderen een 
stem geven en werkbezoeken 
afleggen met de burgemeester en/of 
wethouders. Verder vervult de 
kinderburgemeester een ceremo-
niële functie bij speciale evene-
menten, zoals de ontvangst van 

Sinterklaas, en communiceert over 
zijn/haar activiteiten. 

Kinderraad
Bij de kandidaatstelling voor de 
kinderburgemeester kunnen 
kinderen zich ook opgeven voor de 
kinderraad. Niet iedereen wil tot slot 
direct in de spotlights, maar wil wel 
graag meepraten over ‘kinderzaken’ 
in Aalsmeer. De kinderraad geeft het 
college advies over onderwerpen die 
betrekking hebben op kinderen en 
komt zelf met voorstellen, bijvoor-
beeld over gelijkheid, gezond 
bewegen en het milieu. De kinder-
raad komt gedurende het jaar een 
aantal keren bij elkaar. 

Maak een filmpje
Kinderen die in Aalsmeer of Kudel-
staart wonen en volgend schooljaar, 
dus schooljaar 2021-2022, in groep 7 
of 8 zitten, kunnen zich kandidaat 
stellen voor de functie van kinder-
burgemeester. Maak een filmpje van 
maximaal een minuut en vertel wat 
jij belangrijk vindt voor kinderen in 
Aalsmeer en waarom jij kinderburge-
meester zou moeten worden. 
Vermeld daarbij je naam, je leeftijd, 
op welke basisschool en in welke klas 

Verkiezing gestart: Word jij de 
nieuwe kinderburgemeester?

Kinderburgemeester Julius zoekt jou!

je zet. Vraag voordat je een filmpje 
gaat maken wel even toestemming 
aan je ouders of verzorgers. 
Stuur je sollicitatiefilmpje via bijvoor-
beeld de website WeTransfer uiterlijk 
18 juni naar kinderburgemeester@
aalsmeer.nl. Alle sollicitaties worden 
beoordeeld door een jury en vervol-
gens wordt een tiental kinderen 
uitgenodigd voor de selectiemiddag 
op woensdag 30 juni. Gelijk wordt 
dan de nieuwe kinderburgemeester 
(voor een jaar) gekozen. 
Voor vragen kan contact opgenomen 
worden met Peter Maarsen of Saskia 
van Hees van de gemeente via 0297-
387575 of stuur een mail naar kinder-
burgemeester@aalsmeer.nl.

Buitenspeeldag voor schooljeugd

Aalsmeer - Lotte en Joas uit Kudel-
staart mochten afgelopen weekend 
een exclusieve onderscheiding in 
ontvangst nemen. Deze krijgen zij 
vanwege hun fantastische inzet voor 
andere gezinnen met een ziek kind! 
Een vrijwilliger van Stichting 
Opkikker kwam speciaal voor Lotte 
en Joas aan de deur en overhandigde 
deze medailles op een wel heel 
bijzondere manier! Lotte en Joas 
hebben in het verleden samen met 
hun gezin een Opkikkerdag meege-
maakt. Lotte is namelijk meervoudig 
gehandicapt en dat heeft veel 
invloed op het dagelijks leven van 
het hele gezin. Sindsdien zetten 
Lotte en Joas zich in voor Stichting 
Opkikker als Opkikker ambassadeurs. 
Op die manier hopen ze ook andere 
gezinnen te kunnen helpen. En dat is 
niet onopgemerkt gebleven! Daarom 
mochten zij de exclusieve Opkikker-
medaille in ontvangst nemen. Een 
vrijwilliger van Stichting Opkikker 
kwam afgelopen weekend bij Lotte 
en Joas aan de deur met een kaart. 
Niet zomaar een kaart, maar een 
kaart met een video erin! Op die 
video was te zien dat er iets heel 
waardevols gemaakt en vervoerd 
werd voor de Opkikker ambassa-
deurs. Maar wat was dat nou precies? 
Gelukkig bleek het koffertje - dat te 
zien was in de video - in de auto van 
de vrijwilliger te liggen. Deze werd er 
natuurlijk meteen bij gepakt! En wat 
bleek? Daar zaten hele bijzondere 
Opkikkermedailles in, speciaal voor 
Lotte en Joas! Deze werd direct 
opgespeld bij de trotse Lotte en Joas, 
waarna de kinderchampagne werd 
opengetrokken om hier samen op te 
proosten!

Activiteitenprogramma
Al 26 jaar verzorgt Stichting Opkikker 
lichtpuntjes voor gezinnen met een 
langdurig ziek kind. Tijdens de Opkik-
kerdagen die zij organiseren, 
ontzorgen zij het hele gezin met een 
op maat gemaakt activiteitenpro-
gramma, op basis van de wensen van 

alle gezinsleden. Helikoptervluchten, 
boeven vangen met de politie of 
omgetoverd worden tot echte 
prinses: niets is voor Stichting 
Opkikker te gek! Nadat een gezin een 
Opkikkerdag heeft gehad, krijgen de 
kinderen de mogelijkheid om ambas-
sadeur van de stichting te worden. 
Door het ambassadeurschap 
probeert de stichting deze kinderen 
trots, eigenwaarde, verantwoordelijk-
heid, sociaal contact en kracht te 
geven. Met als uitgangspunt de 
transformatie van patiënt naar 
ambassadeur. Zij zetten zich geheel 
vrijblijvend, op allerlei manieren, in 
om andere gezinnen met een ziek 
kind ook een dag ontspanning te 
bieden! Meer weten over Stichting 
Opkikker? Neem een kijkje op www.
opkikker.nl.

Opkikker onderscheiding voor 
Lotte en Joas uit Kudelstaart

Lotte en Joas kijken naar de 

videoboodschap van Stichting 

Opkikker.

Aalsmeer – Vrijdag 28 mei stond bij 
FC Aalsmeer het Oranjefestival op 
het programma. Voetballen als 
Memphis, verdedigen als Daley, 
aanvallen als Lieke of scoren als Vivi-
anne. De totaal 125 meiden en 
jongens, die zich hadden inge-
schreven, arriveerden enthousiast en 
hadden duidelijk zin in dit voetbal-
spektakel, georganiseerd in samen-
werking met de KNVB en waarbij FC 
Aalsmeer onder leiding van Jeffrey 
Hausel, Hans Kwaks en Ruben Uithol 
de organisatie voor de club op zich 
hadden genomen. Het sportpark van 
Aalsmeer was omgetoverd in een 
‘Oranje arena’, de deelnemers was 
gevraagd in het Oranje te komen en 
hier was massaal gehoor aan 

gegeven. Bij binnenkomst werden de 
jongens en meiden geschminkt met 
de Nederlandse vlag. Het weer 
werkte fantastisch mee, er scheen 
een heerlijk zonnetje en de tempera-
tuur, 18 graden, niet te koud en niet 
te warm. Vijftien minuten later dan 
gepland (Aalsmeers kwartiertje) 
begon het Oranjefestival met een 
korte warming up, waarna alle deel-
nemers met hun coach naar het 
eerste onderdeel gingen waar ze 
zouden starten. Op het programma 
stonden verschillende 4:4 vormen, 
scoren, dribbelen en duel 1:1. Ook 
deed iedereen mee aan het gaten-
doek schieten en dit bleek toch niet 
zo eenvoudig als het leek. Er waren 
twee extra dingen toegevoegd aan 

Zonnig Oranjefestival voor 
jeugd bij FC Aalsmeer

Voettbaltoppers op het Oranjefestival. 

het programma: Een pauze, waarin 
poffertjes werden geserveerd, en een 
onderbreking voor limonade, fruit en 
koek. De tijd en onderdelen vlogen 
voorbij. Even voor half zeven in de 
avond was het programma afge-
lopen. Nadat Jeugdvoorzitter Ruben 
Uithol alle medewerkers had bedankt 
voor hun medewerking, kregen de 
deelnemers een diploma, onderte-
kend door de bondcoaches Sarina 
Wiegman en Frank de Boer, en nog 
wat leuke gadgets om te gebruiken 
zelf. Tot slot werd er nog een groeps-
foto gemaakt, en was het Oranjefes-
tival echt ten einde. Lachende 
gezichten zochten hun ouders op en 
gingen tevreden huiswaarts, 
iedereen had veel plezier gehad! Een 
pluim voor de organisatie en alle vrij-
willigers die meegeholpen hebben 
om dit Oranjefestival te doen slagen. 
Top gedaan allemaal!

Door Ben de Leur

Aalsmeer - Of het door het lente-
weer komt is niet bekend, maar de 
partijen tussen Marien en David en 
Pieter en Bryan moeten nog 
gespeeld worden. In de 34e ronde 
van de online jeugdschaakcompe-
titie bij AAS kreeg ChiaChia tegen 
Merlijn een vreemd nieuwtje tegen 
zich dat een pion opleverde. Merlijn 
rokeerde lang en werd meteen op de 
damevleugel onder de voet gelopen 
en ging mat. Punt voor Chia-Chia. 
Christiaan was uitgeloot en dit was 
de kans voor Luuk om de kop weer 
over te nemen. Maar tegenstander 
Simon was goed geïnstrueerd door 
broer Konrad en was niet van plan 
mee te werken. Al leek het er in het 
begin niet op, Simon ruilde in een 
Siciliaan twee keer op d4. Luuk kwam 
erg goed uit de opening, pion meer, 
sterk paard, minder groepjes. Maar 
meer groepjes is ook meer open 
lijnen, dus was het wel opletten 
geblazen tegen Simon, die altijd loert 
op tactische tegenkansen. Luuk 
dacht een tweede pion te winnen, 

maar dit gaf zwart tegenkansen en 
toen Luuk eindelijk het paard naar 
het sterke veld d5 speelde, was dit 
een blunder. De zware stukken van 
zwart vielen de witte koningsvleugel 
binnen en Luuk ging mat. Winst voor 
Simon. Konrad tegen Robert was een 
geweigerd damegambiet. Zwart gaf 
wit een verbrokkelde pionnenstel-
ling, maar ook het loperpaar. Het 
voordeel van het loperpaar is dat 
diegene bepaalt of het loperpaar 
teruggegeven wordt of niet. Wit 
deed dit wel en snackte ook twee 
pionnen mee. Maar Robert gaf niet 
op en zette een minderheidsaanval 
tegen de witte koning op en uit de 
tenen had Konrad nog een eindspel-
combi die alle problemen oploste en 
in een simpel pionneneindspel 
schoof wit het rustig uit. Winst voor 
Konrad, die hierdoor weer aanslui-
ting heeft met de top. De top 3 staat 
weer op een half punt van elkaar met 
nog slechts twee ronden te gaan. 
Christiaan: 21.5 punten, Luuk 21 
punten en Konrad 20.5 punten. Kijk 
voor de verdere stand en meer infor-
matie op www.aas.leisb.nl

Konrad sluit weer aan bij top 3 
in jeugdschaakcompetitie AAS

Buitenspeeldag is voor jeugd van de 
basisschool uit de groepen 3 tot en 
met 8. Inschrijven kan alleen via www.
noordhollandactief.nl. Voor informatie 
kan een mail gestuurd worden naar 
René Romeijn: rromeijn@teamsport-
service.nl of neem telefonisch contact 
op via 06-53129683.
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Aalsmeer - De laatste wedstrijd in de 
HandbalNL League stond zaterdag-
avond 29 mei op het programma 
voor Greenpark Aalsmeer. De hand-
ballers speelden tegen en in 
Volendam. Uiteraard was Greenpark 
erop gebrand ook deze laatste 
wedstrijd te winnen. De plaats in de 
finale (best of three) is weliswaar 
verzilverd, maar met een overwin-
ning afsluiten geeft toch een beter 
gevoel. Er is voor geknokt, Volendam 

was een geduchte tegenstander, 
maar uiteindelijk pakte Aalsmeer de 
winst met 23 punten tegen 20 voor 
Volendam. Aalsmeer liet zich in de 
eerste minuten enigszins overrom-
pelen door Volendam en kwam op 
een 5-2 achterstand. Het ietwat slor-
dige spel werd gecorrigeerd en al 
snel wist Greenpark op gelijke 
hoogte te komen. Het bleef lang een 
gelijk opgaande strijd en de rust 
werd ingegaan met één puntje meer 

Heren 1 Greenpark Aalsmeer sluit 
HandbalNL League winnend af

Geen winst voor Heren 2 van Greenpark Aalsmeer. Foto: www.kicksfotos.nl

Een fraaie aanval van Greenpark Aalsmeer in Volendam. Foto: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - Er kan vanaf volgende 
week weer gedart worden in buurt-
huis ‘t Middelpunt in de Wilhelmina-
straat 55. Dit Engelse ‘pijltjes-werp-
spel’ wordt nog steeds populairder 
getuige ook de vele darttoernooien 
op televisie. Zo fanatiek als daar, gaat 
het er bij de darters in ‘t Middelpunt 
zeker niet aan toe. Er zijn vier banen 
waarop gespeeld wordt en het aantal 
deelnemers per avond komt zelden 
boven de tien. 
Er is wat achtergrondmuziek en er 
zijn consumpties verkrijgbaar. 
Iedereen is dan ook doorlopend 
bezig, hetzij met gooien, hetzij met 
scores bijhouden. Het niveau loopt 
echt van laag tot minder laag. Soms 
komt een teamspeler een avondje 
oefenen, maar de beginnende darter 
is net zo welkom, er wordt niemand 
uitgelachen.

Menig liefhebber heeft thuis een 
bord hangen, maar alleen spelen 
verveelt heel snel. Op de dinsdag-
avond in ‘t Middelpunt worden de 
darters echt gedwongen om hun 
concentratievermogen te testen en 
de adrenaline gaat opspelen. Winnen 
is leuk en verliezen valt soms niet 
mee, maar er iedere week krijgen de 
spelers nieuwe kansen. Goed 
rekenen is ook nuttig bij dit spel en 
adviezen worden, gevraagd of onge-
vraagd, van alle kanten aangereikt.
Op dinsdag 8 juni opent ‘t Middel-
punt vanaf 19.45 uur voor het eerst 
na gedwongen corona-stop de 
deuren voor dartliefhebbers. 
Iedereen vanaf 16 jaar is welkom om 
eens te komen kijken en/of mee te 
darten. Eventueel zijn er spullen 
aanwezig. De entree is 2,50 euro per 
persoon per avond. 

Weer darten in ‘t Middelpunt

Door Jacques de Jonge

Rijsenhout - Na bijna twee maanden 
zonder wedstrijden had Nils Eekhoff 
vorige week geen behoefte aan een 
ritje inrijden. De wielrenner uit 
Rijsenhout gaf in de vierdaagse 
Boucles de la Mayenne liever meteen 
vol gas. Hij werd zesde in de eind-
stand, winnaar van het jongerenklas-
sement, vierde in het puntenklasse-
ment en eindigde elke dag in de top 
tien: achtereenvolgens achtste, 
tiende, derde en vierde. De eindzege 
in de Mayenne was voor Frans 
kampioen Arnaud Démare, tevens 
winnaar van drie etappes. Nils 
Eekhoff vond het prachtig dat hij had 
kunnen wedijveren met wereld-
topper Démare en prees na afloop de 
hulp van zijn ploeggenoten Jasha 
Sütterlin, Joris Nieuwenhuis en 
Casper Pedersen. Ook Team DSM-
coach Marc Reef zag, met het oog op 
de komende Tour de France, dat het 
goed was: “We hadden vier goede 
dagen waarin het teamwork en de 
automatismen voor de sprint elke 
dag echt verbeterden.”

Kopman
Eekhoff was na een drieweekse 
hoogtestage in Andorra met ploeg-
genoten Cees Bol en Joris Nieuwen-
huis rechtstreeks naar de startplaats 
aan de Mayenne gereden. Bol moest 
zich vlak voor de start echter ziek 
afmelden waarna Nils werd aange-
wezen als kopman. Dit buitenkansje 
op persoonlijk succes liet de Rijsen-
houter niet liggen. De zesde plek in 
het eindklassement dankte hij aan 
tijdwinst in de eerste rit. Achter twee 
ontsnapte renners wist hij zich op 
het steile slotklimmetje met vijf 
anderen zes seconden voorsprong te 
nemen op het volledig versnipperde 
peloton. “In de lastige finale verloor 
ik soms enkele posities, maar op het 
eind had ik nog een goede punch in 
de benen”, stelde Nils tevreden vast. 
De drie volgende ritten werden 
beslist in massasprints, steeds 
gewonnen door Démare. In de ritten 
drie en vier gaf Eekhoff, perfect in 
positie gebracht door zijn ploegge-
noten, weinig toe op de dominante 
Fransman. De slotetappe in Laval 
leverde een adembenemende sprint 
op. Démare, Mclay (tweede), Coquard 
(derde) en Eekhoff (vierde) streden zij 

aan zij tot op de streep. Pas na het 
bekijken van de finishfoto kon de 
uitslag worden bepaald. 

Dwars door het Hageland
Komende zaterdag 5 juni wacht Nils 
Eekhoff deelname aan Dwars door 
het Hageland, een race deels over 
onverharde paden met finish in 
Diest. Vorig jaar werd Eekhoff tweede 
in deze door wielerliefhebbers hoog-
gewaardeerde wedstrijd. Enkele 
dagen later gaat de renner van Team 
DSM beginnen aan de Ronde van 
België. De start is woensdag 9 juni in 
Beveren, de slotrit zondag 13 juni in 
Beringen. Zaterdag is de koningin-
nenrit in de Ardennen met onder 
meer de beklimming van de Muur 
van Huy.

Owen Geleijn elfde
Owen Geleijn, het andere Rijsen-
houtse wielertalent, eindigde afge-
lopen zondag als elfde in de Coppa 
della Pace, een wedstrijd niet ver van 
het Italiaanse Genua. De renner van 
opleidingsteam Jumbo-Visma 
maakte deel uit van een kopgroep 
van twaalf renners, onder wie drie 
ploeggenoten. Ondanks de nume-
rieke meerderheid werden ze afge-
troefd door twee renners van Team 
SEG. Nederlander Daan Hoole werd 
winnaar, de Belg Van Tricht tweede. 
De race voor renners jonger dan 23 
jaar ging over een licht heuvelach-
tige omloop en telde 163 
deelnemers. 

Nils Eekhoff: Elke dag prijs in 
Franse wielerwedstrijd

Wielrenner Nils Eekhof, coronaproof 

winnaar van het jongerenklassement 

in de Boucles de la Mayenne. Foto: @

Team DSM.

voor Aalsmeer (9-10). Hetzelfde spel-
beeld zette in de tweede helft door, 
over en weer werd er gescoord. 
Volendam wist echter een kwartier 
voor einde wedstrijd op een 18-16 
voorsprong te komen. Het was voor 
Greenpark het sein om een tandje bij 
te schakelen. Met nog twee minuten 
speeltijd stond Aalsmeer met 18-23 
voor. Volendam kwam terug, wist 
nog twee maal te scoren, maar 
Greenpark werd niet meer gepas-
seerd. Eindstand: 20-23 voor Aals-
meer. Topscorer was dit keer Tim 
Bottinga. 

Verlies Heren 2 
Niet juichend terug uit Volendam 
kwam Heren 2 van Greenpark. De 
mannen van Aalsmeer namen het in 
een andere zaal in dezelfde hal op 
tegen Volendam 2. Greenpark Aals-
meer verloor helaas met 31-26 (rust 
15-13).

Kembit Lions
Tegenstander van Aalsmeer in de 
finale is Kembit Lions. Het team uit 
Sittard had zaterdagavond Bevo als 
tegenstander. Er werd een solide 
wedstrijd gespeeld, die Kembit Lions 
wist te winnen met 30-26 (rust 14-13). 

Best of Three
Beide finale teams hebben dus de 
competitie afgesloten met winst. Op 
nu naar de Best of Three, die in drie 
weekenden gespeeld gaat worden. 
Omdat Kembit Lions de laatste 
wedstrijd ook winnend wist af te 
sluiten zijn de Limburgers qua 
puntenaantal als eerste geëindigd, 
Greenpark Aalsmeer op twee, en 
begint de Best of Three in Sittard op 
zaterdag 5 juni vanaf 16.30 uur. Op 
zaterdag 12 juni is het ‘strijdtoneel’ 
vanaf 19.00 uur in De Bloemhof in 
Aalsmeer. De derde wedstrijd op 19 
juni vanaf 16.30 uur wordt alleen 
gespeeld als er nog geen winnaar is. 
Alle wedstrijden zijn live te volgen 
via www.handbaltv.nl.

Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 5 
juni kan er weer volop recreatief 
worden gezwommen in Het 
Oosterbad en dat is bijzonder goed 
nieuws op de dag van weer nieuwe 
versoepelingen. Wat hebben de 
medewerkers en bezoekers van het 
natuurwaterzwembad aan de Mr. Jac. 
Takkade 1 naar dit moment uitge-
keken: een heerlijke duik nemen, een 
bommetje vanaf de duikplank, via de 
glijbaan het water in plonsen, banen 
zwemmen: het mag weer!

Opening door vrijwilliger
De officiële opening van het 93ste 
seizoen vindt zaterdag 5 juni om 

precies 13.00 uur plaats en niemand 
minder dan de oudste en trouwste 
vrijwilliger van het natuurzwembad, 
Piet Rinkel, zal de vlag in top hijsen. 
Piet vindt het een eer, maar Het 
Oosterbad is zo trots op hem (en op 
alle andere vrijwilligers) en zet Piet 
graag in het zonnetje en bedankt 
hem op deze manier voor zijn 
enorme jarenlange inzet.
De eerste tien zwemmers zaterdag 
worden getrakteerd op een Italiaans 
schepijsje. Nog een reden om een 
duik te komen nemen.

Vol vertrouwen 
Het zwembad gaat, ondanks dat er 

Zaterdag officiële opening 93ste 
seizoen van het Oosterbad 

nog beperkingen zijn, vol vertrouwen 
het komende seizoen tegemoet. Het 
water is weer gekeurd door de 
provincie Noord-Holland en als ‘goed’ 
bestempeld, er kan van start worden 
gegaan met banen zwemmen en 
recreatief zwemmen. In juli zullen de 
zwemlessen vanuit ‘De Futen’ (de 
Amstelveense zwemvereniging 
waarmee een goede samenwerking 
is) doorgang vinden in Het 
Oosterbad. Bij interesse hiervoor kan 
contact opgenomen worden met Het 
Oosterbad. Evenementen zullen deze 
zomer nog beperkt plaatsvinden. Wel 
wordt op zaterdag 19 juni een spec-
taculaire clinic ‘Russian Swing’ 
gegeven door Indoor Cliff Diving. Het 
zwembad is zaterdag geopend tot 
17.00 uur! Kijk voor meer informatie 
op www.hetoosterbad.nl






