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Van Cleeffkade gaat een maand 
dicht voor aanleg van rotonde

De aannemer laat in een informatie-
brief weten haar uiterste best te 
doen om de werkzaamheden aan de 
rotonde bij de Van Cleeffkade af te 
ronden voordat de Feestweek in 
Aalsmeer van start gaat. Er wordt 
daarom ook doorgewerkt tijdens de 
bouwvak. Het wordt overigens wel 
mogelijk om rechtdoor over de 

Burgemeester Kasteleinweg te rijden. 
Vanuit de richting Uithoorn kan het 
verkeer de Oosteinderweg oprijden 
en het is mogelijk om vanaf de Oost-
einderweg richting Hoofddorp te 
gaan. Autoverkeer voor het Centrum 
vanuit de richting Uithoorn wordt 
vanaf de Burgemeester Kasteleinweg 
via de Ophelialaan geleid. Autover-

keer vanuit de richting Hoofddorp 
kan via de Dorpsstraat het Centrum 
inrijden. Ook voor fietsers is er 
nieuws: Het fietspad achter het Shell-
station gaat vanaf aanstaande 
dinsdag 10 augustus weer open! 
Dura Vermeer tot slot: “Bouwen 
zonder hinder gaat helaas niet, maar 
we proberen dit tot een minimum te 
beperken.” 

Voor vragen kan een mail gestuurd 
worden naar hovasz@duravermeer.nl 
of neem telefonisch contact op via 
06-43398026. Kijk voor meer infor-
matie over de werkzaamheden op 
www.hovasz.nl.

Aalsmeer - In mei zijn de werkzaamheden aan de rotonde bij de Van 
Cleeffkade op de Burgemeester Kasteleinweg van start gegaan. Vanaf 
aanstaande dinsdag 10 augustus start aannemer Dura Vermeer met de 
laatste fase van de aanleg. De bypass, de tijdelijke verbinding van de 
Kasteleinweg naar de Van Cleeffkade, wordt weggehaald. Er is dan tot en 
met 2 september geen aansluiting meer, de Van Cleeffkade zal afgesloten 
zijn voor al het verkeer. 
 

Aalsmeer - Begin juni heeft het 
college van burgemeester en wethou-
ders ingestemd met de verkoop van 
grond aan de Roerdomplaan aan De 
Heemraad B.V. Eind juli tekenden de 
gemeente en Heemraad BV de over-
eenkomst om er drie bouwblokken te 
laten verrijzen. Hiermee kan het bouw- 
en aannemingsbedrijf nu officieel 
starten met de ontwikkeling van het 
gebied.  

Vrije sector en sociale 
huurwoningen 
Op de locatie komen drie bouw-
blokken met (zorg) appartementen. In 
het eerste blok komen 13 vrije sector 
huurwoningen met onder het blok 20 
parkeerplekken. In het tweede blok 
komen 28 sociale huurwoningen die 

samen met ‘Eigen Haard’ worden gere-
aliseerd en in het derde blok komen 18 
middeldure huurwoningen en 2 
sociale huurwoningen. De sociale 
huurwoningen worden via Woningnet 
aangeboden. Over het inschrijven voor 
de verhuur van de andere woningen 
volgt informatie op de website van de 
gemeente en Heemraad B.V.

Wijkcentrum
Op de begane grond van het hoofdge-
bouw komt 900 m2 met 1e lijnszorg, 
een wijkcentrum, zorg en welzijns-
diensten en een ophaalpunt voor de 
apotheek.
Projectwethouder Robert van Rijn: 
“Vorig jaar hebben we een nieuwe 
woonagenda voor Aalsmeer vastge-
steld. Eén van de uitgangspunten 

hierin is dat we meer moeten bouwen 
voor doelgroepen. We krijgen steeds 
meer oudere mensen die graag zelf-
standig willen blijven wonen. Deze 
nieuwe woningen voldoen aan deze 
behoefte.”

Planning
De globale planning is dat de 
gemeente in september (t/m 
december 2021) de grond bouwrijp zal 
maken. Dit houdt in dat de grond 
zodanig bewerkt wordt dat de bouwer 
kan starten met bijvoorbeeld de 
aanleg van riolering en bouwwegen 
op het terrein. Het streven is om de 
omgevingsvergunning in het voorjaar 
van 2022 te verlenen. Heemraad B.V. 
start dan rond juni/juli 2022 met de 
bouw.

Voorbereiding bouw appartementen 
Roerdomplaan kan beginnen 

Bomen en grondwater
In het bestemmingsplan, maar ook 
in het Beeldkwaliteitsplan staat dat 
de bestaande groenstroken langs 
het water blijven. Alle bomen zijn 
geïnventariseerd en de bestaande 
bomen blijven zoveel mogelijk 
staan. Dit heeft als resultaat forse 
groenvakken met bestaande en 
nieuwe bomen. Helaas moet er ook 
een aantal bomen weg, aldus de 
gemeente. Deze worden in het 
plan gecompenseerd. Ook het 
voetpad en de wandelroute tussen 
de Vogelwijk en de Beethovenlaan 
inclusief wandelroute blijven 
gehandhaafd. Daarnaast wordt in 
het nieuwe plan rekening 
gehouden met de bestaande 
grondwaterproblematiek in de 
Hornmeer.

Meer informatie over dit bouwpro-
ject kunt u vinden op: 
www.aalsmeer.nl/bouwprojecten 
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KERKDIENSTEN
ZONDAG 8 AUGUSTUS

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Zomerstop. Geen dienst. Zie: 

www.cama-aalsmeer.nl.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Geen 

dienst tot zondag 15 augustus.
Chr. Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag 

Diensten om 10u. met ds. C. van 
Atten uit Leiden en 18.30u. met 
ds. G.P.M. van der Linden, 
Hilversum.

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeer-

derweg 751, Rijsenhout. Zondag 
10u. ds. G.P.M. v.d. Linden, 
Hilversum.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. 

Dienst met zr. Paulien Walch. Zie: 
dgaalsmeer.nl. Collecte voor St. 
Hapin, West-Papoea.

. Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

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

Zondag 10u. Dienst met dhr. Jan 
Buchner. Thuis kijken: http://
pgAalsmeer.nl/
kerkdienstgemist/ 

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag 

10u. Dienst met prop. H. Meijer 
uit Ermelo. Organist: Hugo v/d 
Meij. Zie: hervormdaalsmeer.nl. 

-  Oosterkerk, Oosteinderweg 269. 
Zondag om 10u. Dienst met dhr. 
D. Vollmuller. Organist: Joshua 
Prins. Zie: www.hervormdaals-
meer.nl. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10.30u. Samenkomst. 
Spreker: Leo Smits. 

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 
 Zaterdag 17u. Woordcommunie-

 viering met B. Dullens in Kloos-
terhof. Karmelkerk: Zondag 
9.30u. Woordcommunieviering. 
Voorganger: Jeroen Hoekstra. 
Reserveren via www.rkkerkaals-
meer.nl. Om 14u. Poolse dienst 
met Andrzej. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Geen 

dienst.
Roemeens-orthodoxe Parochie
- Geen dienst.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. Dienst met ds. 
Gonja van ‘t Kruis. Info: www.
kerkdienstgemist.nl.

Samen Op Weg Kudelstaart
- Zondag 10u. Dienst. Info: 

https://sow-kudelstaart.nl. 
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg-

Zondag 11u. Woordcommunie-
viering. Reserveren gewenst, 
registratie verplicht via sjange-
boortesecretariaat@live.nl of bel 
0297-324735. 

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. Info: 323736.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten 

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

De meeste kerken houden weer 
diensten waarbij publiek 
aanwezig mag zijn. Vooraf 
aanmelden is wel een vereiste en 
er gelden enkele RIVM-regels, 
onder andere 1,5 meter afstand 
houden. Kijk voor meer info op 
de websites van de kerken.

Ophalen oud papier 
in Kudelstaart
Kudelstaart - Aanstaande vrijdag-
avond 6 augustus haalt de selectie 
van R.K.Des ten gunste van de 
jeugdkas het oud papier weer op. 
Dat gebeurt met zes grote kraakwa-
gens van de firma Nijssen uit Nieuw-
Vennep. Plaats uw papiercontainer of 
dozen papier (geen melk- en fris-
drankpakken) op tijd op de plek waar 
ook de vuilcontainers verzameld 
dienen te worden. Met de opbrengst 
van het oud papier steunt Stichting 
Supporting Kudelstaart financieel 
alle Kudelstaartse verenigingen en 
instellingen. Alle datums/nieuws of 
een aanvraag voor een financiële 
bijdrage vindt u op Facebook of op: 
www.stichtingsupportingkudel-
staart.nl.

Aalsmeer - Er wordt veel hulp en 
ondersteuning geboden in de thuis-
situatie bij inwoners van Aalsmeer en 
Kudelstaart. Voor deze vrijwilliger-
staken in de thuissituatie zoekt ‘Aals-
meer voor elkaar’ nieuwe vrijwilli-
gers. De hulpvragers kunnen bijvoor-
beeld mensen zijn waarbij een 
oudere dementerend is, een gezin 
met een kind dat een beperking 
heeft of iemand die tijdelijk hulp 
nodig heeft met de boodschappen. 
Wat kun jij bieden? Een helpende 
hand, dat duwtje in de rug of een 
luisterend oor? Veel voorkomede 
hulpvragen zijn onder andere samen 
fietsen of een mantelzorger een paar 
taken uit handen te nemen. Voordat 
je begint wordt een training 

geboden en daarna zul je worden 
ondersteund met contactmomenten 
en themabijeenkomsten. Soms krijg 
je te maken met een situatie die je 
niet meteen kunt oplossen. Dit kun je 
aangeven en dan wordt er een 
gespecialiseerde vrijwilliger gezocht 
of misschien word jij dat wel. In 
samenwerking met Participe en 
Mantelzorg&Meer is er voortaan één 
aanspreekpunt. Heb je interesse en 
wil jij je medemens in Aalsmeer of 
Kudelstaart helpen? Neem dan 
contact op met Renate Joon. Zij is 
bereikbaar op werkdagen van 9 tot 
12.00 uur. Via e-mail: rjoon@vrijwilli-
gerscentrale-amstelland.nl of bel 
voor een oriënterend gesprek: 
06-86817785.

Helpende handen gezocht
Wil jij je medemens helpen?

Aalsmeer – Eind augustus maken 
tientallen uitwisselingsstudenten van 
over de hele wereld hun droom waar 
door een periode ondergedompeld 
te worden in de Nederlandse cultuur 
en gewoontes. Eén van hen is Giulia 
uit Italië die haar Nederlandse 
droomjaar wil doorbrengen in Aals-
meer. Voor Giulia zoekt uitwisselings-
organisatie Travel Active nog een 
enthousiast gastgezin die haar een 
warm thuis kan bieden tot de zomer-
vakantie 2022.
 
Uitwisseling
Giulia doet mee aan het uitwisse-
lingsprogramma High School Hol- 
land van Travel Active. Dit pro-gram- 
ma van Travel Active biedt buiten-
landse scholieren de kans écht 
onderdeel uit te maken van de 
Nederlandse cultuur door ze een 
thuis te bieden bij een Nederlands 
gezin en ze hier naar een middelbare 
school te laten gaan. 
Een culturele uitwisseling is niet 
alleen een avontuur voor de buiten-
landse scholier. Ook het gastgezin 
leert over de cultuur en inzichten die 
een buitenlandse scholier 
meebrengt! Zeker in tijden waarin wij 
minder kunnen reizen, biedt een 
cultureel uitwisselingsprogramma 
een unieke kans om toch andere 
culturen, tradities en talen te 
ontdekken. 
 

Giulia
De 16-jarige Giulia uit Italië is een 
loyale, vastbesloten en enthousiaste 
meid. Haar droom is om later te 
werken voor een internationale orga-
nisatie die historisch erfgoed be- 
waart. “Mijn oma komt uit Limburg 
en heeft mij al veel over haar jeugd 
verteld. Ik zou nu graag haar cultuur 
beter leren kennen door zelf een jaar 
in Nederland te wonen.” Jaarlijks 
komen vele jongeren naar Nederland 
om hun ‘High School Holland’-droom 
waar te maken. Bent u nieuwsgierig 
geworden naar Giulia, de andere 
buitenlandse scholieren en/of het 
High School Holland programma? 
Neem voor meer informatie contact 
op met het High School Holland 
team via highschoolholland@travel-
active.org, bel naar 085 222 4810 of 
bezoek de website: www.travelactive.
nl/high-school-holland.

Giulia uit Italië zoekt gastgezin

Aalsmeer - Na vele jaren heeft Jan 
Kwak inmiddels afscheid genomen als 
voorzitter van KWF Aalsmeer. Namens 
het bestuur kreeg hij uit handen van 
Sarina Boes een mooi boeket en een 
dinercheque overhandigd om hem te 
bedanken voor zijn inzet.

Korenmarathon
Jan is gestart als activiteitencoördi-
nator en heeft later ook de functie 
van voorzitter op zich genomen. 
Absoluut hoogtepunt is wat hem 
betreft de organisatie van de Koren-
marathon, een prachtig evenement 
waarmee hij samen met alle andere 
vrijwilligers maar liefst drie keer de 
Studio’s in Aalsmeer vol kreeg. Nu 
het aantal te organiseren activiteiten 
en evenementen is afgenomen, 
mede door corona, heeft Jan 
besloten te stoppen als voorzitter bij 

KWF Aalsmeer en zich te gaan 
richten op zijn andere vrijwilligersac-
tiviteiten. Het bestuur van KWF Aals-
meer bestaande uit Sandra Lissen-
burg (collectecoördinator), Sarina 
Boes (penningmeester) en Sabine 
Joore (secretaris) zal gezamenlijk zijn 
functie overnemen.

Collecte
De komende tijd richten zij zich met 
name op de aankomende collecte-
week van 5 t/m 11 september. Voor 
de collecte week is KWF Aalsmeer 
nog op zoek naar collectanten in 
Aalsmeer en Kudelstaart. Zou jij ook 
je steentje willen bijdragen? Het kost 
je maar ca. 2 uurtjes en je collecteert 
in je eigen wijk of omgeving. Neem 
contact op met Sandra Lissenburg, 
Collecte Coördinator, per e-mail: 
Sandra.Lissenburg@kwfaalsmeer.nl.

Jan Kwak bedankt voor zijn 
jarenlange inzet KWF-Aalsmeer

Jan Kwak (links) en Sarina Boes (rechts).

Aalsmeer - De Ouderensoos in ’t 
Middelpunt wordt vanaf donderdag 
9 september hervat. Belangstel-
lenden van 55 of ouder zijn welkom 

vanaf 13.30.uur in het verenigings-
gebouw aan de Wilhelminastraat 
Aalsmeer-Oost. Kofie en thee staan 
klaar.

Ouderensoos Middelpunt hervat

Gastgezin gezocht voor studente 

Giulia. Foto: Travel Active.
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AGENDA

AUGUSTUS:
*  Expositie Fotogroep rond thema 

Elementen in bibliotheek, Markt-
straat. Open: ma. t/m vr. 13 tot 
18u. en za. 11-18u.

*  Historische Tuin open, iedere di. 
t/m zo., van 10-16.30u. Ingang 
Praamplein. T/m 5 oktober expo-
sities kinderkunst en ‘De 
Elementen’.

*  Kinderboerderij Boerenvreugd 
open: di. t/m vr. van 9.30-16.30u. 
Zaterdag en zondag v.a. 10u.

VRIJDAG 6 AUGUSTUS:
* Koppelkaarten bij buurtvereni-

ging Hornmeer in buurthuis, 
Dreef 1 v.a. 19.30u.

* Bandbrouwerij voor en door 
muzikanten in N201, Zwarteweg 
vanaf 20u

6 T/M 8 AUGUSTUS:
* Exposities ‘Toekomst’ van VAK in 

Oude Raadhuis, Dorpsstraat. In 
tuin ‘De Elementen’. Open vr. t/m 
zo. van 14-17u.

ZATERDAG 7 AUGUSTUS:
* Buitentheater ‘Bankjes luisteren’ 

door De Rijzenspelers bij 12 
bankjes in Rijsenhout. T/m 30 
september te beluisteren.

*  Midgetgolfbaan in Beethoven-
laan open. Za., zo. en wo. van 
13-17u. Reserveren: 
0297-340433.

ZATERDAG 7 AUGUSTUS
* Crazy 44 speurtocht op de West-

einderplassen. Organisatie: 
Buurtwerk. Start: 13u. 

7 EN 8 AUGUSTUS:
*  Beoordelingsdagen oorlogsma-

teriaal in Crash Museum in fort 
bij Aalsmeer, Aalsmeerderbrug. 
Open za. en zo. van 10-16u.

9 TOT 13 AUGUSTUS:
*  Koffie-inloop in De Reede, 

Rijsenhout van ma. t/m do. van 
9.30-12u.

* Expositie Aalsmeers Schildersge-
nootschap in wijkpunt Voor 
Elkaer, Kudelstaart. Ma. t/m vr. 
10-11.30u.

MAANDAG 9 AUGUSTUS:
*  Koffieclub Speciaal met Participe 

Aalsmeer in ‘t Middelpunt, 
Wilhelminastraat, 10.30-12u.

*  Wandelen met Rollatorwandel-
club. Start 10.30u. bij Dorpshuis 
Kudelstaart. Iedere maandag.

DINSDAG 10 AUGUSTUS:
*  Open huis Open Hofkerk in ‘t 

Baken, Sportlaan, 10 tot 11.30u.
*  Sportochtend bij De Bloemhof 

voor groepen 3 t/m 8 van 
10-12u. Aanmelden verplicht.

*  Taalpunt in bibliotheek Markt-
straat open van 11-13u. Elke 
dinsdag.

* Darten in ‘t Middelpunt, Wilhelmi-
nastraat v.a. 19.45u. Elke dinsdag. 

WOENSDAG 11 AUGUSTUS:
*  Wandelen met Rollatorwandel-

club. Start 10.30u. bij zwembad, 
Dreef. Elke woensdag.

*  Flower Art Museum.  
Open do. t/m zo. 13-17u.  
Kudelstaartseweg 1.

*  Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart, 20u.

* Schaken bij SC Westeinder in 
Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.

DONDERDAG 12 AUGUSTUS:
*  Sjoelen in dorpshuis De Reede 

van 9.30-11.30u. Elke do. t/m 19 
augustus.

*  Het Lichtbaken, Aalsmeer-
derweg 751 in Rijsenhout open 
van 10-12u. Elke donderdag.

*  Koffieclub Speciaal met Participe 
Aalsmeer in buurthuis Horn-
meer, Dreef, van 10.30-12u.

*  Wandelen in het Amsterdamse 
Bos van 19-20.30u. Start bij 
einde Rietwijkeroordweg. Elke 
donderdag.

ZATERDAG 21 AUGUSTUS
* Beachvolleybal achter Dorpshuis 

Kudelstaart. Aanv. 12u.
* Expositie ‘Kinderspeelgoed in 

WO II’, CRASH Museum Aals-
meerderbrug. Za. 10-16u. + 2e 
zo. v.d. maand: 10-16u.

27 T/M 29 AUGUSTUS
* Weekend rond jazzgrootheden 

Ella en Louis in cultureel café 
Bacchus, Gerberastraat. Vr. en za. 
21u. Zo. 15u.

Door Joke van der Zee

Aalsmeer - Elke laatste zaterdag-
middag van de maand - van mei tot 
en met september - wordt vanaf de 
Historische Tuin een dorpswandeling 
georganiseerd. Ze voeren altijd door 
het centrum van Aalsmeer en een 
gids vertelt over leuke en bijzondere 
wetenswaardigheden die toeristen 
maar ook Aalsmeerders vaak niet 
weten. Afgelopen zaterdag was er 
weer eentje, ditmaal onder leiding 
van gids Jan van Veen, oud-schooldi-
recteur en ‘vol’ van geschiedenis. Een 
leuk verteller zodat de anderhalf uur 
die voor de wandeling staat voorbij 
vliegt. Zaterdagmiddag was het eerst 
even ‘doorkomen’, letterlijk, want de 
regen plensde op het Praamplein en 
niet ieder van de vijftien belangstel-
lenden was uitgerust met een 
paraplu. Gelukkig liet gids Jan zich 
van zijn stoerste kant zien en 
vertelde zonder plu of hoofddeksel 
honderduit. Eerder was de ‘tocht’ 

gestart op de Historische Tuin, in het 
veilgebouwtje. Voor menig Aals-
meerder is de historie van de aard-
beienteelt, de verzwelgende wateren 
rond Aalsmeer en het ontstaan van 
de Poel enigszins bekend. Maar er 
zijn altijd weer feitjes waardoor je je 
laat verrassen. Zeker voor ‘nieuwe’ 
dorpsgenoten is het prachtig om iets 
over je woonplaats te leren. Wie 
waren de werkelijke naamgevers van 
het Praamplein? Het lijkt inmiddels 
zo heel gewoon en passend bij het 
plein, in het hartje van Aalsmeer 
waar de praam ooit een belangrijke 
rol vervulde om struiken en bomen 
te vervoeren naar Amsterdam. Toen 
het plein af was wilde B&W destijds 
dat de naam Brandenwijnplein eraan 
verbinden. “Dit was tegen het zere 
been van de Dippers, de toenmalige 
organisatie van de Pramenrace. Ze 
verzonnen een ludieke beargumen-
tatie waarom het plein Praamplein 
moest gaan heten, namelijk: je kunt 
een plein toch niet naar alcohol 

vernoemen? Wat is dat voor voor-
beeld voor kinderen...” Jan doet 
geanimeerd verslag van de gemeen-
teraadsvergadering waarin de naam-
geving eigenlijk een hamerstuk was. 
“Maar uiteindelijk ging men overstag, 
het werd het Praamplein. Dé plek 
waar de Pramenrace altijd finisht.” 
Bij het Oude Raadhuis staat de groep 
ook stil. En vooral bij het wapen, de 
leeuw met de aal. De huidige voor-
stelling is een nogal bloeddorstig 
uitziende leeuw met een aal in zijn 
voorpoten. Echter, in eerdere tijden 
kijkt de aal de andere kant uit dan de 
leeuw. “Alsof het lijkt alsof de aal 
zegt: kijk mij nou, ik ben niet bang 
voor je.” Een dwarse houding eigen-
lijk richting de overheid, wellicht ook 
doordat het wapen qua kleurstelling 
(rood op blauw) eigenlijk werd 
afgekeurd. 
De volgende dorpswandeling - met 
ongetwijfeld nog veel meer histori-
sche feitjes - is op de laatste zaterdag 
van augustus. 

Dorpswandeling over een dwarse aal en een 
plein dat niet naar alcohol werd genoemd

De Dorpswandeling begint op de Historische Tuin. Foto: www.kicksfotos.nl. 

Aalsmeer - Zoals Aalsmeer inmiddels 
is gewend, organiseert Stichting Dag 
van je Leven elk jaar tijdens de Aals-
meerse Feestweek in de tent op het 
Praamplein, een feestdag voor men- 
sen met een verstandelijke en/of 
lichamelijke beperking uit onze regio. 
Ook dit jaar zal dit in samenwerking 
met de Stichting Ons Tweede Thuis 
(OTT) gebeuren. Het blijven gekke 
tijden, maar de organisatie heeft 
vooralsnog groen licht om veilig en 
op verantwoorde wijze een uniek 
feest te vieren. Ze zetten alles op alles 
om dit mooie feest door te laten 
gaan, want de tent is groot genoeg 
om veilig afstand van elkaar te 
houden. Dit jaar staat dit bijzondere 
feest gepland op donderdag 9 
september en het belooft weer een 

groot spektakel te worden. De gasten 
kunnen vanaf 11.00 uur tot 14.00 uur 
genieten van leuke artiesten, maar 
ook zelf op het podium een optreden 
verzorgen. Stichting Dag van je Leven 
bestaat uit allemaal vrijwilligers en 
deze dag kan niet georganiseerd 
worden zonder de hulp van dona-
teurs. Om dit compleet verzorgde 
feest, inclusief lunch, tot een onver-
getelijk evenement te kunnen maken 
vraagt de stichting om een financiële 
bijdrage. U kunt uw zeer gewaar-
deerde bijdrage storten op Stichting 
Dag van je Leven NL56 RABO 
0314168273 ovv Feest 2021. Mocht 
het door de landelijke of regionale 
coronamaatregelen niet verantwoord 
zijn om de Feestweek door te laten 
gaan, dan hopen ze dat uw donatie 

‘Dag van je Leven’ organiseert 
weer feest in de feesttent

Het belooft weer een groot spektakel 

te worden. 

niet verloren gaat. Natuurlijk zal er 
dan naar een leuk alternatief gezocht 
worden, want zeker deze doelgroep 
heeft in deze gekke tijden wel iets 
extra’s verdiend. Kijk voor meer info 
op: www.dagvanjeleven.org.

Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 7 
augustus organiseert Buurtwerk een 
Crazy 44 op de Westeinderplassen. 
Een Crazy 44 is een soort speurtocht 
zonder route waarbij ieder team zo 

veel mogelijk opdrachten binnen de 
tijd moet proberen uit te voeren. 
Creativiteit wordt beloond met extra 
punten. Het team dat de meeste 
punten haalt sleept een cadeaubon 

Buurtwerk organiseert zaterdag 
een Crazy 44 op het water! 

in de wacht voor een lokaal restau-
rant naar keuze. Aanmelden kan 
door een DM te sturen naar Buurt-
werk, via Instagram: @buurtwerk.
aalsmeer of door een bericht te 
sturen aan Tessa: 06-82107209. 
Teams moeten beschikking hebben 
over een boot en een mobiele tele-
foon met internet. Er is geen 

maximum aan het aantal personen 
per team, als het maar in je boot 
past. De activiteit is bedoeld voor 
jongeren en eenieder die zich jong 
van geest voelt! 

Het festijn gaat van start om 13.00 
uur en je kunt opdrachten doen zo 
lang je zin hebt of tot maximaal 

17.00 uur. Na 17.00 uur worden alle 
punten bij elkaar opgeteld en de 
filmpjes en foto’s verzameld. Om 
20.00 uur is dan iedereen die meege-
daan heeft welkom in Place2Bieb in 
Kudelstaart om gezamenlijk alle 
gekke foto’s en filmpjes terug te 
kijken en de prijs uitreiking mee te 
maken. 







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
5 augustus 2021

- zo mogelijk uw e-mailadres; 
- het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

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

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING 
PERSOONSLIJST

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

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum 
  datum Voornemen

 Filipiak W.A. 09-05-1999 29-07-2021
 Kołodziejski R.M. 15-10-1989 29-07-2021
 Louter D.M.M. 07-06-1991 26-07-2021
 Yule S.W. 03-03-1972 26-07-2021
 van Veen R.J. 06-04-1998 26-07-2021

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

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

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.
-  Kudelstaartseweg t.h.v. nrs. 250-276, (Z21-056197), het 

uitvoeren van kleinschalig bodemonderzoek op het trot-
toir voor het appartementencomplex door middel van het 
handmatig plaatsen van 3 boringen 

-  Herenweg 9a, 1433 GS, (Z21-056177), het kappen van een 
denneboom in de voortuin 

-  Zijdstraat 84, 1431 EE, (Z21-055852), het uitbreiden van de 
woning aan de achterzijde 

-  Gloxiniastraat 4, 1431 VE, (Z21-055244), het plaatsen van 
een dakopbouw 

-  Oosteinderweg, tegenover nr. 444, (Z21-055238), het tijde-
lijk plaatsen van een gesloten afvalcontainer op de stoep 
tot 14 september 2021 

 
INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning 
is/zijn ingetrokken:
- Schweitzerstraat 6, 1433 AC, (Z21-051413), het maken van 

een uitbouw aan de tuinzijde van de woning Verzonden: 
21 juli 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:
-  Hornweg 177 en 177A, 1432 GH, (Z21-004014), het plaat-

sen van een reclamebord haaks aan de weg en het plaat-
sen van lichtreclame op het achterliggende pand achter 
de woning. Verzonden: 30 juli 2021

-  Primulastraat 41, 1431 TG, (Z21-039486), het plaatsen van 
een dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning. 
Verzonden: 30 juli 2021

-  Kerkweg 57, 1432 EH, (Z21-037412), het maken van een 
grotere overkapping voor de garage. Verzonden: 30 juli 
2021

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

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

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

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

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

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-
387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

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

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST 
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN

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

Geslachtsnaam  Voorletters Geboorte- Datum 
  datum Beschikking

 Krzykanowski R.M. 05-08-1974 26-07-2021

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

In het bezwaarschrift zet u:
- uw naam en adres;
- de datum van uw bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen 
 u bezwaar maakt;
- waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- uw handtekening; 

-  Laurierhof (kad. perc. C 7547), (Z21-046865), het verrichten 
van graafwerkzaamheden voor het vergroten van de be-
staande waterpartij t.b.v. bouwproject Laurierhof-Spoor-
laan. Verzonden: 26 juli 2021

-  Kudelstaartseweg, project Women’s Eye (kad. percelen D 
7674, 7679 en 7680), (Z21-031872), het maken van een kel-
der onder de woning type D, E en F. Verzonden: 27 juli 2021

-  Oosteinderweg 529A, 1432 BK, (Z21-043367), het bouwen 
van een paardenstapmolen. Verzonden: 27 juli 2021

EVENEMENTEN

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

Evenementenvergunning (aanvragen) 
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 
van de APV de volgende evenementenvergunning is aange-
vraagd:
- Parkeerplaatsen achter het dorpshuis in Kudelstaart (Z21-

054368) Beachvolleybal toernooi Kudelstaart op 21 augus-
tus 2021, ontvangen 23 juli 2021

- Westeinderplassen (Z21-055857) Vuur en Licht op het Wa-
ter op 4 september 2021, ontvangen 27 juli 2021

- Schoolstraat / Zijdstraat / Dorpsstraat / Punterstraat (Z21-
056510) Braderie op 4 september 2021, ontvangen 2 au-
gustus

  2021

COLLECTES

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

TER INZAGE:

t/m 02-09-21 gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘ui-
terweg 223-225’ en besluit hogere grens-
waarde (z21- 0019796)

t/m 02-09-21 verleende omgevingsvergunning Sa-
moaweg 1, Aalsmeer (Z20-057293) met de 
daarbij behorende stukken

Aalsmeer – Het aantal coronabesmet-
tingen daalt gelukkig al weer een tijdje. In 
ons land werden de afgelopen week 
21.005 mensen positief getest tegenover 
37.343 een week daarvoor. Ook in Aals-
meer en omliggende gemeenten is de 

daling verder ingezet. De laatste week van 
juli t/m 3 augustus kregen 116 Aalsmeer-
ders corona; een week eerder was dat 
aantal nog 255. Hoewel minder mensen 
besmet raken blijft het gemiddelde per 
100.000 inwoners wel hoog: voor Aals-

meer is dat 364,1. Over heel Nederland 
gemeten is dat getal 121, dus meer dan 
een verdubbeling. Andere ‘Aalsmeerse 
cijfers’: slechts 1 persoon moest naar het 
ziekenhuis, geen sterfgevallen corona-
gerelateerd. In Uithoorn werden de afge-

Minder besmettingen maar gemiddelde blijft hoog lopen week 87 mensen ziek (156 een week 
daarvoor), in Amstelveen 271 (589 een 
week eerder) en in Haarlemmermeer 547 
(1027 een week daarvoor). 3 Amstelveners 
zijn in het ziekenhuis op de corona-afde-
ling opgenomen, uit Haarlemmermeer 2. 
Geen Uithoornaars die met corona in het 
ziekenhuis zijn beland. Gelukkig zijn in 

geen van de plaatsen coronasterfgevallen 
genoteerd. Het gaat dus de goede kant 
op. In Nederland zijn op dit moment 
ongeveer 21 miljoen prikken gezet; maar 
liefst 90% van de bevolking boven de 16 
jaar is al (deels) gevaccineerd of heeft een 
prikafspraak ingepland.
(Bron: RIVM/Rijksoverheid).
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BOB IN DE BOVENLANDEN

Aalsmeer - Juli, augustus, een heerlijke zomertijd. Overal op het water 
wordt genoten van het mooie weer en een verkoelende bries. Zwemmen 
in het lauwe poelwater en je laten opdrogen door de zon op het dek van 
een boot. De nachten zijn zwoel en we slapen onder de blote hemel. Veel 
bomen krijgen al wat verdord blad en wachten op een regenbuitje... Het 
zou allemaal kunnen, maar deze zomer loopt het ietsje anders.

Alleen op de wereld
Wij hebben vakantie en de zomer betekent voor ons varen door mooi 
Nederland met als uitgangspunt de Westeinderplassen. Vanaf de Aals-
meerse plassen kun je alle kanten uit. Amsterdam, het Braassemermeer, 
de Kager-plassen en Nieuwkoopse-plassen liggen op een paar uur varen. 
Deze vakantie genieten we van kortere vaartochten i.p.v. een paar weken 
achtereen in een hete stabiele zomer. Twee of drie nachten op het water, 
met wat minder stralend weer, is heerlijk om daarna thuis alles goed te 
drogen en dan weer met frisse moed de volgende tocht te beginnen. De 
jachthavens liggen vol met onbemande boten, onbegrijpelijk waarom er 
geen watersporters op te vinden zijn. Ik denk dat deze mensen bang zijn 
voor een beetje kou of regen, terwijl de natuur juist door de afwisseling 
van regen en zonneschijn nu op zijn mooist en overweldigendst is. Een 
voordeel is dat de plassen en meren uitgestorven lijken en je vaak een 
heerlijk plekje kunt vinden voor de nacht zonder ook maar een andere 
boot te zien. Ik waan me dan ‘alleen op de wereld’.

Bewegend schilderij
Boottochten zijn afwisselend met regen, wind, zon en sprookjesluchten.
Na een flinke regen- en of onweersbui met hagel en windstoten is het een 
verademing om het dekzeil van de boot te halen en te zien dat de door-
komende zon het water laat dampen en de bomen laat stralen. Sluizen en 
bruggen passeren gaat rustig en relaxt als er zo weinig watersporters zijn. 
Ons laatste vaaravontuur begon, met donderende wolken en buien, op 
de Poel en eindigde een uurtje later op het mooie riviertje De Drecht 
waar de zon doorbrak. Na zware hagelbuien op de ringvaart bij Oude 
Wetering, die het zicht ontnamen en daarna de brug in de Drecht, net 
voor sluitingstijd, bij Leimuiden gepasseerd te hebben, wist ik dat de 
brug bij Bilderdam op dubbel rood zou staan. Halverwege de Drecht 
vonden we een mooi plekje bij een ruig boslandje waar wij voor anker 
zijn gegaan, met mijn lievelingsuitzicht op weiland en koeien. Op de 
achtergrond zag ik de watertoren van Aalsmeer die mij het thuisgevoel 
gaf. Als ik in de ark mijn columns schrijf heb ik tussen de bomen door 
zicht op de watertoren. De zon was door de wolken heen gebroken, het 
natte landschap gaf zijn heerlijke geuren af en dat op een riviertje tussen 
twee gesloten bruggen. Wat restte was de rust, de ruimte en het immens 
grote, bewegende schilderij om mij heen. De grazende koeien, een 
eenzame fietser, de watervogels die kun kroost duik- en vlieglessen gaven 
en de betoverende wolkenlucht die voortraasde.
Na verloop van tijd betrok de lucht, het begon zachtjes te regenen. Tijd 
om het dekzeil weer over de boot te trekken en met een glas wijn en een 
boek, in het vooronder, te genieten van het gekletter van de regen op 
onze boot. De Oudhollandse zomers... Ik hou ervan.
Reageren? bob@bovenlanden.nl

De Hollandse zomer

Aalsmeer – Radio en TV Aalsmeer en 
Stichting Oud Aalsmeer slaan de 
handen ineen. Elke maand wordt op 
het lokale tv-kanaal een historische 
film uitgezonden onder de noemer 
‘Oud Aalsmeer in Beeld’. Ook op de 
radio wordt hier aandacht aan 
besteed. De film van augustus is 
‘Bloemenveilingen 100 jaar’. Deze 
film is samengesteld door Henk van 
Leeuwen, Jan Pannekoek en Jan Ran 
en uitgegeven door de Stichting Oud 

Aalsmeer ter gelegenheid van 100 
jaar bloemenveilingen in Aalsmeer in 
2012. De film bevat beelden uit de 
periodes 1920–1940, 1940–1960, de 
nieuwbouw na 1970, 10 jaar VBA en 
de verdere groei daarna. Vrijdag 6 
augustus is de eerste vertoning vanaf 
11.00 uur en deze wordt voorafge-
gaan door een inleidend interview 
van Jan van Veen met een mede-
werker van Oud Aalsmeer en begint 
omstreeks 12.45 uur. Zaterdag 7 

Radio/TV Aalsmeer en Stichting 
Oud Aalsmeer werken samen

Aalsmeerderbrug - De Spitfire is een 
iconisch vliegtuig dat o.a. een belang- 
rijke rol heeft gespeeld in de Battle of 
Britain. Rick Franke vertelt in zijn 
lezing, die hij zaterdag 7 en zondag 8 
augustus verzorgt in het CRASH 
museum, over de ontwikkeling, de 
bouw en de belangrijke acties van dit 
mooie vliegtuig tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Hij behandelt de 
verschillende versies van dit vliegtuig 
en vertelt ook over de motor, de 
eveneens iconische Rolls Royce 
Merlin en later de Griffon. De Spitfire 
is in veel verschillende uitvoeringen 
gebouwd. Een van die uitvoeringen 
is gereconstrueerd en staat in de 
Spitfire hal van het museum te 
pronken. De lezing wordt zowel 
zaterdag 7 als zondag 8 augustus 

twee keer gehouden, de eerste om 
10.30 en de tweede om 12.30 uur.

Openingstijden
De lezing is goed te combineren met 
een uitgebreid bezoek aan het 
CRASH luchtoorlog- en verzetsmu-
seum ’40-’45. Het museum is 
geopend op zaterdag de 2e zondag 
van de maand van 10.00 tot 16.00 
uur. De toegang bedraagt €6,00 voor 
volwassenen en €3,00 voor kinderen 
van 6 tot 12 jaar. Donateurs van de 
stichting en veteranen hebben gratis 
toegang.

Toegang reserveren
Als gevolg van de beperkingen inge-
volge de COVID-19 richtlijnen 
moeten bezoekers 1,5 meter afstand 

Lezing CRASH-museum over een 
iconisch vliegtuig, de Spitfire

houden en de hygiëne maatregelen 
in achtnemen. Bezoekers van het 
museum, en voor de lezing moeten 
zich opgeven via de website op 
www.crash40-45.nl/kaarten-reser-
veren/. Per lezing kan een beperkt 
aantal toehoorders worden toege-
laten, dus meld u snel aan.
Voor meer informatie over het 
museum en het werk van het CRASH 
Luchtoorlog en Verzetsmuseum ’40- 
‘45 kijkt u op de website:
www.crash40-45.nl of sociale media.

augustus is de film nogmaals te zien 
vanaf 13.00 uur.

‘Sem op Zaterdag’
Zaterdagochtend start Sem van Hest 
het weekend met duo’s. Gelegenheids-
samenwerkingen, bijvoorbeeld Andrea 
Bocelli met Ariana Grande, maar ook 
vele andere en ook vaste duo’s. Wilt u 
een bepaald duo graag horen, laat het 
weten via sem@radioaalsmeer.nl en hij 
houdt daar rekening mee. 

‘Door de Mangel’ 
Zelfs tijdens de zomerperiode hoeft 
u de wekelijkse Aalsmeerse talkshow 

niet te missen. Gedurende het 
zomerreces zijn er zes herhalingen 
van ‘Door de Mangel’ te beluisteren. 
Op  maandag 9 augustus zal de 
uitzending van 7 december jl. met 
Ronald Stolwijk te horen zijn. De 
veelzijdige Kudelstaarter omschreef 
zichzelf als een gezellige organisator 
die geen nee kan zeggen. Stolwijk 
groeide op in Kudelstaart en 
belandde via een vriend op de HES 
waarna hij de IT in ging. Bij een groot 
internationaal bedrijf kan hij zijn 
organisatietalent goed inzetten. Ook 
is hij adjudant bij carnavalsvereni-
ging De Pretpeurders.

Radio Aalsmeer op televisie!
Een leuke mix van lokaal nieuws, een 
uitgebreide agenda, het weerbericht, 
live beelden vanaf de Poel, (nostalgi-
sche) foto’s, het komt allemaal 
voorbij. Te bekijken via kanaal 12 van 
Caiway, kanaal 1389 van KPN/
XS4ALL/Telfort of radioaalsmeer.nl/
tv. Radio Aalsmeer is te beluisteren 
via 105.9 FM in de ether, 99.0 FM op 
de kabel, digitaal radiokanaal 868 
(Caiway) en via de website www.
radioaalsmeer.nl. Volg Radio Aals-
meer ook op Twitter (@RadioAals-
meer) en Facebook (www.facebook.
com/radioaalsmeer).

Aalsmeer - Vuurwerk heeft een 
enorme aantrekkingskracht op 
mensen. Zo sterk zelfs dat ze zo dicht 
mogelijk bij het vuurwerk willen 
toekijken. Dat is een uitdaging voor 
de organisatoren van Vuur en Licht 
op het Water, omdat dan de veilig-
heid in het geding komt. Een vergun-
ning om een groot vuurwerk af te 
steken zoals in Aalsmeer wordt alleen 
verleend indien gegarandeerd is dat 
de toeschouwers minimaal 270 
meter afstand tot het spektakel 
hebben. De pontons met vuurwerk 
worden dus op 270 meter afstand 
van de toeschouwers bij de Water-
toren gelegd. Maar op het water 
dient de organisatie eenzelfde 
afstand aan te houden. En dat is nog 
wel ‘een dingetje’ met honderden 
varende verlichte boten die het vuur-
werk vanaf de Grote Poel naderen. 
Jordy en Arnaud Brouwer van Jacht-
haven Stenhuis zijn al jaren degenen 

die deze uitdaging tot een goed 
einde brengen. Om te beginnen 
leggen ze zaterdagmiddag 4 
september samen met de vuur-
werkman Frits Pen een halve maan 
van boeien om het vuurwerkponton 
heen, op een afstand van 270 meter. 
De boten mogen ’s avonds niet dich-
terbij het vuurwerk komen. Zorg-
vuldig worden ruim 50 boeien in het 
water gedumpt. Die blijven op de 
juiste plek drijven omdat ze met een 
ketting aan een zware tegel 
verbonden zijn. Dat is dus een 
behoorlijke klus die nogal wat voor-
bereiding vraagt. 
In Aalsmeer staat het begrip boei-
erlui voor recreanten die in het 
zomerseizoen met hun boot naar 
Aalsmeer komen. Jordy en Arnaud 
hebben geen boeierlui maar boei-
enlui om zich heen verzameld op 
Jachthaven Stenhuis waar Jordy en 
Arnaud de scepter zwaaien. Wat later 

Boeienlui in de weer voor 
Vuur en Licht op het Water

op de avond gaan Jef, Danny, Sebas-
tiaan, Kevin, Pieter, Danny, Frank, 
Arnaud, Bart, Antoon, Luca en Jordy 
met zes boten het water op. Ze varen 
naar de halve cirkel van boeien, 
zetten de flikkerende lichten op de 
boeien aan en houden daar toezicht. 
Alle boten die verder proberen te 
varen dan de boeien, worden reso-
luut teruggewezen door de 
boeienlui. 

De boeienlui vormen een onmisbare 
schakel in de organisatie van Vuur en 
Licht op het Water. Ze zijn vrijwilli-
gers die graag meedoen en hun 
bijdrage leveren. Jordy en Arnaud: 
“We hebben nu al een paar jaar een 
vaste ploeg. Er komen zelfs ieder jaar 
wel één of twee mensen bij. Dat is 
ook nodig omdat we over een steeds 
grotere breedte boeien moeten 
leggen om de boten af te houden. 
Het evenement is inmiddels zo groot 
geworden dat we al die mensen ook 
echt nodig hebben. We groeien mee 
met Vuur en Licht op het Water en 
we vinden het met z’n allen fantas-
tisch om te doen.”
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Aalsmeer - Op de bres voor duur-
zaamheid, groen en diversiteit. Dat is 
de doelstelling van Nieuw Aalsmeer 
ten aanzien van de plannen van de 
gemeente Aalsmeer voor de bouw 
van een nieuwe woonwijk in de 
Oosteindedriehoek. De stichting wil 
graag meedenken en vormgeven aan 
de kwaliteit van de buurt.

Ideeën uitwerken
De bouw van Tiny Houses voor jonge 
mensen in Aalsmeer is in het plan 
opgenomen. Nieuw Aalsmeer ziet 
dat als een kans voor vernieuwing en 
stelt voor Watergebonden Wiki 
Houses te realiseren in de zone van 
de Middentocht midden in de wijk.
Nieuw Aalsmeer heeft de gemeente 
aangeboden om een groep samen te 
stellen die alvast een aantal ideeën 
kan uitwerken en hoopt dat de 
gemeente dit aanbod accepteert. 
Het zou een mooi staaltje burgerpar-
ticipatie betekenen. Misschien zijn er 

nu al mensen die daar oren naar 
hebben, laat het de stichting weten 
via onderstaande e-mail. Ook voor 
het pas besproken plan voor 
Hoofdweg-Zuid in Kudelstaart staat 
dat aanbod. Dus twijfel niet en doe 
mee. 

Groen plein, water en verkeer
Verder wil Nieuw Aalsmeer de 
gemeente een stevige duw in de rug 
geven voor een groenere en diverse 
ruimte. Vandaar het voorstel de 
Middentocht meer ruimtelijk plek te 
geven. Die plek ook te gebruiken om 
een plein met spel, sport, educatie en 
ontmoeting uit te werken. Een plein 
ook dat een waterbergende functie 
kan hebben. De actualiteit vraagt 
daar om. Kan daar ook plaats voor 
een buurtmarkt zijn? Daarbij wil 
Nieuw Aalsmeer ook kijken of er 
mogelijkheid is om kinderen en jong-
volwassenen direct bij de vormge-
ving te betrekken.

Ook wil de stichting meer ruimte 
voor blauw-groene accenten, groene 
daken en een andere invulling van 
wijkwegen met meer open bestra-
ting. De doelstelling is: 15 kilometer 
wegen en om veiligheidsredenen 
toepassing van Shared Space: 
gebruik de verkeersruimte voor 
meerdere doelen. Over groen, 
energie en verkeer is Nieuw Aalsmeer 
ook duidelijk: Openbare parkeer-
plekken voorzien van zonnepanelen. 
Buurtbatterijen voor energieopslag 
en meer sedum-daken voor verkoe-
ling en meer natuur. 
De stichting stelt ook voor een buurt-
bomenplan uit te werken in de geest 
van het 1.000 bomenplan voor heel 
Aalsmeer. Mocht je mee willen 
denken over al dit soort zaken, meld 
je dan aan via:
nieuwaalsmeer@gmail.com.

Theo Bergonje en Kees Buskermolen, 
Stichting Nieuw Aalsmeer

Nieuw Aalsmeer over woonwijk 
in de Oosteindedriehoek

Rijsenhout - Op het water langs 
de Leimuiderdijk in Rijsenhout is 
woensdagmiddag 28 juli rond 
13.15 uur een melding binnenge-
komen van een zinkend bootje. De 
brandweer heeft onder met een 
brandweerduiker gezocht. Na een 
korte zoekactie is er bij de boot 
niemand aangetroffen en konden 
de hulpdiensten weer inpakken. 

Niemand 
aangetroffen bij 
zinkend bootje

Aalsmeer - De naam voor het nieuwe 
park langs de Machineweg is na een 
verkiezing het Jac. Stammespark ge-
worden. Jac Stammes was een zeer 
geliefd trainer bij handbalvereniging 
Aalsmeer. Volgens de juli-nieuws-
brief van Green Park zal de winnen-

de naam straks prijken op de borden 
bij de in- en uitgangen van het park, 
dat medio 2022 gereed is. Op dit mo-
ment lijkt de strook aan de Machine-
weg tussen het Zwanenmeer en het 
ketelhuis al aardig op een parkje, zo 
schiet het ‘groen’ de lucht in. 

Aalsmeer - Voor het project ‘Bereik-
baarheid Royal FloraHolland’ reali-
seert de provincie Noord-Holland een 
extra ingang voor het (vracht-)ver-
keer vanaf de N201, de OLVingang.
Ook komt er een snellere busverbin-
ding tussen Kudelstaart, Aalsmeer en 
Amstelveen met nieuwe haltes op de 
Legmeerdijk (tussen Royal FloraHol-
land en FloriWorld). Bij de nieuwe hal-
te komen trappen, liften en een loop-
brug over de Legmeerdijk. Deze loop-
brug biedt een veilige oversteek naar 
FloriWorld. Dit staat in de Nieuwsbrief 
van Green Park. 

De werkzaamheden voor de OLV-in-
gang en de aanleg van de nieuwe hal-
te starten in februari 2022 en zijn naar 
verwachting in 2023 gereed.

OLV-uitgang
De OLV-uitgang loopt via de achter-
zijde van het terrein van Royal Flora-
Holland via een onderdoorgang (tun-
nelbak) onder de Hornweg naar de 
Middenweg en sluit via deze weg aan 
op de N201. De OLV-uitgang wordt in 
opdracht van de gemeente Aalsmeer
uitgevoerd door GPAG. Om de tun-
nelbak onder de Hornweg te kunnen 

maken, moet de aannemer eerst ka-
bels en leidingen verleggen. Die wor-
den op een diepte van 25 tot 30 me-
ter onder de toekomstige tunnelbak 
gelegd. Dit gebeurt via gestuurde bo-
ringen. Door de firma Van Baarsen 
zijn begin dit jaar zogenaamde ‘proef-
sleuven’ gemaakt, om te kijken waar 
de kabels en leidingen precies liggen.
Met deze informatie kan het werk 
binnenkort worden aanbesteed. De 
gestuurde boringen worden naar ver-
wachting uitgevoerd in de zomer. 
De daadwerkelijke uitvoering van de 
OLV-uitgang zal niet eerder starten 
dan december 2021 en is naar ver-
wachting in januari 2023 gereed, te-
gelijkertijd met dat deel van de Mid-
denweg.

Jac. Stammespark medio 2022 klaar

Nieuwe bushalte en loopbrug 
over Legmeerdijk naar FloriWorld 

De regen en het relatief koele zomerweer hebben de ‘parkstrook’ aan de 

Machineweg al op weg geholpen: het begint op een parkje te lijken.

Aalsmeer - Op dit moment worden 
de duikerbruggen bij de rotondes aan 
de Middenweg, langs de N201, aan-
gelegd. Deze zijn naar verwachting 
in augustus gereed. In de Nieuws-
brief van Green Park staat dat er ver-
volgens een brede watergang langs 
de Middenweg komt. Daarna start de 
aanleg van de Middenweg aan de an-
dere kant van de N201 (Middenweg-
west) en de aanleg van de rotonde al-
daar en het eerste deel van de Andor-
raweg.
Daarmee wordt straks de nieuwe ka-
vel van het distributiecentrum van 
Intratuin ontsloten. Als het bestaan-
de pand van Intratuin is verwijderd, 
wordt het gedeelte van de Midden-
weg tot aan het karrenterrein aange-
legd. Daarna wordt het laatste deel 
van de Middenweg (tussen de Molen-
vlietweg en het karrenterrein) aange-
legd. Het verkeer kan langs de werk-
zaamheden rijden.

Molenvlietweg
De Molenvliet wordt doorgetrokken 
naar de Aalsmeerderweg. De bedoe-
ling is dat het verkeer straks via de 

Middenweg en Molenvlietweg naar 
Aalsmeer Centrum rijdt en terug om 
zo de Aalsmeerderweg te ontlasten. 
Afgelopen periode zijn de kabels en 
leidingen verlegd. Deze zomer wordt 
de voorbelasting aangebracht. Deze 
moet naar verwachting een jaar blij-
ven liggen om de grond voldoende te 
laten inklinken. 
Daarna wordt een begin gemaakt met 
de aanleg van de weg en de rotonde 
met de Aalsmeerderweg (waarschijn-
lijk najaar 2022). Naar verwachting is 
de weg begin 2023 gereed. In dit na-
jaar vindt overleg plaats met de buurt 
hoe de groeninrichting van de taluds 
van de nieuwe Molenvlietweg vorm 
te geven.

Samoaweg
In ‘deelgebied 2’ wordt de Samoaweg 
(fase 1) aangelegd om de toekomsti-
ge bedrijven op deze locatie te kun-
nen ontsluiten. Om de weg aan te 
kunnen laten sluiten op de Aalsmeer-
derweg moeten kabels en leidingen 
langs de Aalsmeerderweg worden 
verlegd. Dit vindt naar verwachting 
plaats in het najaar.

Werkzaamheden aan en rond de 
Middenweg tot begin 2023 

Het werk aan de Middenweg is voorlopig nog niet afgerond. 

 Kudelstaart - Op woensdag 28 juli 
werd Ben Blom eerste tijdens het 
kaarten bij De Geluksvogels met 
4978 punten. Bert Kluinhaar kwam 
op de tweede plaats met 4925 
punten en Ubel v.d. Blom bereikte de 
derde plaats met 4896 punten.
De Poedelprijs was deze week voor 

Ben v.d. Voort met 4032 punten. Zin 
in een gezellige avond klaverjassen? 
Iedereen is van harte welkom bij 
Klaverjasclub de Geluksvogels. Het 
hele jaar door spelen zij op de 
woensdagavond in het Dorpshuis te 
Kudelstaart, alwaar gestart wordt om 
20.00 uur.

Geluk voor Ben Blom

Foto: VTF - Vivian Tusveld
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DE SCHIJNWERPER OP...

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer  - Zoey van Toor, een leuke meid, hartstikke 
jong en ambitieus. Ze maakt de meest prachtige 
taarten en taartjes en presenteert die via de sociale 
media. ‘Zoets van Zoey’ Hoe is ze op het idee gekomen? 
“Eigenlijk door corona. Ik was samen met een vriendin 
op reis, maar moest op stel en sprong terug. Eenmaal 
thuis wist ik niet zo gauw wat ik zou gaan doen. Ik kon 
gelukkig weer bij mijn moeder wonen, maar ik zat thuis, 
had geen werk en verveelde me dood. Restaurant OH, 
waar ik al een paar jaar werk kon op dat moment alleen 
maar hun vaste medewerkers gebruiken. Ik bedenk en 
maak er altijd de desserts en toen dacht ik: waarom ga 
ik niet bakken? Laat ik dat gewoon gaan proberen.” 

En dat doe je hier thuis?
“Nee, bij mijn oma. Haar keuken is een stuk ruimer dan 
die van ons en ik mag er altijd terecht. Dat is wel 
superluxe.”

Ik begrijp dat je je producten aanbiedt via sociale 
media?
“Ja, via Instagram en ook via Facebook, maar Instagram 
heeft eerlijk gezegd mijn voorkeur.” 

Wat maak je allemaal voor lekkers?
“Taarten in verschillende smaken en met diverse deco-
raties. Waaronder chocoladecake met framboos en 
hazelnoot, lemon merengue cheesecake, naked cookie 
red velvet cake en appeltaart cheese cake. Maar ook 
kleinere taartjes, zoals brownies en blondies en lemon 
kokos bars. Dat vind ik zelf eerlijk gezegd het leukste 
om te doen.” 

Krijg je al veel bestellingen?
“Ik ben pas een paar maanden bezig en in het begin 
waren het vooral kennissen en vrienden die bij me 
bestelden. Heel leuk. Maar op het ogenblik krijg ik 
vooral bestellingen van mensen die ik niet ken en dat 
vind ik wel super.” 

Is er al een bruidstaart voorbij gekomen?
“Ik heb al een paar bruiloften gehad waar ik iets klei-
nere taarten voor heb gemaakt, maar een paar weken 
geleden kreeg ik via een vriendin een aanvraag om een 
grote taart te bakken voor een verlovingsfeest. Er 
komen steeds meer bestellingen binnen, heel veel 
babyshowers en dat is zo schattig. Dan sturen ze leuke 
foto’s door van hoe het geweest is.” 

Wat is je plan hier verder mee?
“Ik weet nog niet precies wat ik verder wil, maar het lijkt 
mij leuk om met een foodtruck op pad te gaan. Dat zou 
ik het liefst met een vriendin willen doen en misschien 
wel los van ‘Zoets van Zoey, want dat zou ik ook apart 
kunnen houden. Maar ik ben er nog helemaal uit. We 
praten er wel veel over en ik ben al een beetje op zoek 
naar een vervoermiddel dat daarvoor geschikt is.” 

Wat voor opleiding heb je gevolgd?
“Ik heb mbo hotelschool gedaan en bij die opleiding 
kwam er ook veel koken en bakken aan te pas. Ik heb 
geen opleiding patisserie gevolgd en ik heb geen 

plannen daarvoor. Ik zie mezelf inmiddels niet meer als 
amateur, maar ik ben ook niet gevorderd, dus ik zou er 
precies tussenin vallen. De meeste dingen leer ik mijzelf 
aan.” 

Zat die passie altijd al in je?
“Ja, van jongs af aan ben ik er al mee bezig en vroeger 
mislukte er ook heel veel. Maar daar leer je alleen maar 
van. Het is zo heerlijk om in mijn eentje in de keuken 
bezig te zijn. Dan ben ik helemaal in mijn eigen wereld 
en dat voelt heel relaxt. Je bent creatief bezig en daarna 
is er ook iets lekkers om op te eten. Ik zie het als een 
win-win situatie.” 

Vertel ook eens iets over die reis die je gemaakt 
hebt?
“Met mijn beste vriendin ben ik naar Azië gegaan. Het 
plan was om een half jaar rond te reizen en Thailand, 
Vietnam, Cambodja, de Filippijnen en Indonesië te 
bezoeken. Iedereen raadde ons aan om naar Thailand te 
gaan en daar zijn we ook begonnen. Maar eerlijk 
gezegd viel dat een beetje tegen. Ik vond het erg 
commercieel en toeristisch, alles was gericht op back-
packers en wat die nodig hebben. Op iedere hoek van 
de straat een hostel. We waren zelf ook met een rugzak 
op pad, maar dat was vreselijk. Hij was te groot en ik 
had allemaal verkeerde dingen meegenomen. In 
Vietnam vonden we het wel een stuk leuker. Maar toen 
brak de pandemie uit en gingen alle landen op slot. 
Ook de hostels gingen dicht. Vanaf dat moment zijn we 
alleen maar bezig geweest met zoeken hoe we naar 
huis konden komen. Dat heeft heel veel pijn en moeite 
en veel geld gekost. Het was natuurlijk toch wel een 
superleuke tijd, want iedereen zat in hetzelfde schuitje, 
dat was heel grappig. Maar we zijn uiteindelijk maar 
twee maanden weggeweest. 
 
Wie nodig je uit om volgende week in de 
Schijnwerper te staan?
Mijn collega Rozayro Oliviera. Hij is kok bij OH. We 
maken samen altijd de desserts.  
 

 

Bakken is een win-win situatie Aalsmeer - Elke maand beloont 
Stibat mensen die hun lege batte-
rijen hebben ingeleverd. Deze 
maand is de familie Van Leeuwen uit 
Aalsmeer de gelukkige. Stibat 
bedankt de familie voor haar moeite 
en beloont hen met een ‘groen week-
endje weg’ in eigen land bij Center 
Parcs.

De plus van een lege batterij
In elke lege batterij zit nog een plus. 
Ingezamelde batterijen leveren 
namelijk waardevolle metalen op 
zoals ijzer, lood, zink, mangaan, 
kobalt en nikkel. Die zijn nodig voor 
het maken van fietsen, brilmonturen, 
pannen, bestek, leidingen, 
dakgoten... en nog veel meer. Door 
lege batterijen in te leveren draag je 
bij aan een duurzamere wereld. Als 
we de metalen uit batterijen herge-
bruiken, hoeven we minder nieuwe 
grondstoffen uit de natuur te 
winnen. En met 25.000 inleverpunten 
in Nederland is het een kleine moeite 
om je lege batterijen in te leveren.

Nieuw begin
Elke maand verloot Stibat onder de 
inleveraars van lege batterijen drie 
weekendjes weg ter waarde van 
€445,- bij Center Parcs, twintig 
‘support your locals’ dinerbonnen 
van € 50,- en tachtig Nationale Tuin-
bonnen van € 25,-. Hoe doe je mee? 
Verzamel zoveel mogelijk lege batte-
rijen en doe ze per 10 stuks in een 
zakje samen met een brie�e waarop 
jouw naam, adres, telefoonnummer 
en e-mailadres staat geschreven. 

Vervolgens lever je het zakje in bij 
een van de vele inleverpunten van 
Stibat, bijvoorbeeld de supermarkt, 
bouwmarkt of drogist. In Stibats 
batterijensorteercentrum in Lelystad 
selecteert een gerechtsdeurwaarder 
elke maand 103 gelukkige mensen.

Over Stibat 
Sinds 1995 houdt non-profitorgani-
satie Stibat zich bezig met het inza-
melen, sorteren en recyclen van 
afgedankte batterijen en accu’s. We 
ontzorgen bedrijven en instellingen 
door uitvoering te geven aan hun 
wettelijke verplichting. En door het 
bieden van verantwoorde diensten 
en oplossingen die bijdragen aan 
een beter milieu. Stibat streeft naar 
maximaal hergebruik van grond-
stoffen en zorgt voor een veilige 
verwerking van batterijen en accu’s 
volgens nationale en Europese wet- 
en regelgeving.
Kijk voor meer informatie op: www.
stibat.nl en www.legebatterijen.nl.

Familie Van Leeuwen wint ‘groen 
weekendje weg’ van Stibat

Foto: Stibat.

Aalsmeer - De verkoop van Fairtrade 
producten in Nederland resulteerde 
vorig jaar in een totale Fairtrade 
premieafdracht van 7,7 miljoen, die 
direct ten goede komt aan boerenor-
ganisaties wereldwijd. Dit blijkt uit de 
jaarcijfers van Fairtrade Nederland. 
Fairtrade heeft ondanks de lockdown 
in 2020 ten opzichte van 2019 een 
positieve ontwikkeling doorgemaakt. 
De nationale maatregelen als gevolg 
van de corona-pandemie hebben 
geresulteerd in een verschuiving van 
volumes van de buitenshuismarkt 
naar supermarkten. Het thuiswerken 
en de sluiting van de horeca hebben 
geleid tot lagere verkopen van Fair-
trade koffie (-19%) en thee (-1%). 
Daarentegen zijn de verkopen van 
categorieën als cacao, desserts en 
kookproducten fors gestegen.

Sterke groei cacao
Fairtrade cacao maakte in 2020 
wederom een forse groei door van 16 
procent (20,7 miljoen kilogram). Mede 
door de lobby en campagnes om een 
leefbaar inkomen in cacao op de 
agenda te zetten, krijgt Fairtrade 
cacao steeds meer zichtbaarheid in de 
(super)markt. 

37,9 Kilo bananen
De categorie bananen is ook in 2020 
doorgegroeid met 4 procent dankzij 
autonome groei bij de supermarkten.
Vorig jaar werd 37,9 miljoen kilogram 
Fairtrade bananen verkocht (+4% ten 
opzichte van 2019). Dat betekent dat 
de gemiddelde Nederlander vijftien 
Fairtrade bananen in een jaar at. 

Onderzoek dit jaar heeft uitgewezen 
dat veel werknemers op Fairtrade 
plantages in Colombia en Ecuador al 
een leefbaar loon verdienen. 

Eerlijke handel
“We kijken terug op een bewogen jaar. 
De corona-pandemie raakt kwetsbare 
groepen waar ook ter wereld het 
meest. Daarom roepen wij harder dan 
ooit iedereen - burgers, overheden en 
ondernemers - op om zijn bijdrage te 
leveren aan eerlijkere handel. Handel 
die iedereen in de ‘waardeketen’ in 
staat stelt een fatsoenlijk inkomen te 
verdienen”, aldus Peter d’Angremond, 
directeur Fairtrade Nederland. De 
Werkgroep Fairtrade Gemeente Aals-
meer is trots dat de verkoop van Fair-
trade producten ook in Aalsmeer 
toegenomen is. Jammer is dat nog 
veel bedrijven, zoals de horeca en 
organisaties (waaronder scholen en 
kerken) achterblijven in het gebruik 
van koffie en thee met het Fairtrade 
keurmerk. Kijk voor meer informatie 
op de website: 
www.fairtradegemeenteaalsmeer.nl

Volume Fairtrade producten in 
Nederland gestegen met 7%

Aalsmeer - Twaalf uitjes zijn in de 
race voor de titel ‘Leukste uitje van 
Noord-Holland 2022’. Een vakjury 
heeft de top 12 vastgesteld. Eén van 
de twaalf bevindt zich in Aalsmeer, 
het is Funmania aan de Beethoven-
laan. Het is aan de leden van de 
ANWB om hun stem uit te brengen 
welke van de twaalf uitjes de winnaar 
wordt. De leden kunnen tot en met 
31 oktober hun stem en steun 
uitbrengen aan hun favoriete uitje in 
de provincie via ‘Verkiezing Leukste 
uitje van Nederland’. Wie de winnaars 
zijn wordt begin volgend jaar 
bekendgemaakt. De volledige top 12 

van genomineerde uitjes in Noord-
Holland vind je op de website van de 
ANWB. Naast Funmania zijn in onze 
provincie ook Linnaeushof, het 
Zuiderzeemuseum en het Neder-
lands Instituut voor Beeld en Geluid 
genomineerd. ‘Beroemde’ concur-
renten dus!
 
Landelijk  
Voor de landelijke verkiezing van het 
‘Leukste uitje van Nederland’ nomi-
neert de ANWB 39 uitjes in Noord-
Holland. Dit zijn uitjes met een 
bezoekersaantal boven de 450.000. 
Je met dan denken aan Rijksmuseum 

Eén van de genomineerden 
‘Leukste uitje NH’ is Funmania

Foto: ANWB.

Amsterdam, de Zaanse Schans en 
bijvoorbeeld de Jaap Eden IJsbaan. 
Criteria waar de jury en de leden de 
uitjes op beoordelen: prijs/kwaliteit, 
sfeer, aanbod, toegankelijkheid voor 
hele gezin, klantvriendelijkheid en de 
faciliteiten. De verkiezing van het 
‘Leukste uitje’ wordt georganiseerd 
door ANWB Eropuit. Dé plek binnen 
ANWB waar leden inspiratie opdoen 
voor een leuke dag uit in eigen land.
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Aalsmeer - Mijn oude buurman 
kwam van de week bij ons eten. En 
met oud doel ik niet op zijn leef-
tijd, hij scheelt maar een paar jaar 
met ons, maar op het feit dat we 
dertig jaar geleden buren waren 
toen wij nog op de Oosteinderweg 
woonden. Sinds zijn vrouw over-
leden is, is hij vergeetachtig 
geworden. Om de paar weken 
halen we hem op om een avondje te komen eten. Zelf rijden mag hij niet 
meer, technisch gezien zal hij dat best nog wel kunnen denk ik, zulke 
vaardigheden verleer je niet zomaar, maar de kans bestaat dat hij de weg 
niet meer weet te vinden. Ik kook altijd wat hij lekker vindt; kapucijners of 
bruine bonen met spekjes, stamppotje met een balletje gehakt, ijsje toe. 
Deze avond staan er boontjes uit eigen tuin op het menu, Piet Vissers, 
vanochtend pas geplukt, met daarnaast een lekkerbekje. We beginnen 
altijd met een biertje, eentje maar, dat vindt hij genoeg, daarna gaat hij 
aan een colaatje. Praten over wat hij die dag gedaan heeft, wordt steeds 
lastiger, hij weet de details niet meer, maar als we terug gaan in de tijd 
wordt hij enthousiast en halen we de leukste herinneringen op. Onze 
dochters en die van hem zijn van dezelfde leeftijd en delen een jeugd van 
samen spelen en heksensoep maken op de dijk achter onze tuinen. 
Schaatsen op de sloot voor het huis, hij zorgde voor een eigen ijsbaan, 
met muziek en lichtjes langs de kant. Zijn dochters mochten voordat ze 
naar school gingen nog even schaatsen. De mijne niet, tot hun grote 
verdriet, maar oudste dochter zocht zodra ze maar één been op het ijs 
had gezet, meteen het eerste wak op om in te zakken en was om kwart 
over acht al kletsnat. Als die verhalen op tafel komen, moet hij hartelijk 
lachen, dan weet hij het allemaal weer. Hij ziet er goed uit vanavond, 
mooie schoenen, leuke trui. Nieuw? vraag ik. Ja, heeft zijn dochter voor 
gezorgd. “Maar die is nu weg, heel lang, wel een maand”, vertelt hij. Ik 
weet dat het maar een weekje is, daarom is hij vanavond hier, op een 
andere avond dan gebruikelijk. Dat was blijkbaar een beetje verwarrend 
voor hem. “ik word opgehaald”, zegt hij tegen zijn begeleidster, “maar ik 
weet niet door wie.” En als mijn echtgenoot het pad op komt lopen: “O, jij 
bent het. Vriend.” Een stevige omhelzing volgt.

Als we aan tafel zitten, komen de sterke verhalen, over de rally’s die hij 
samen met mijn man heeft gereden, de auto’s waar hij zo trots op is en 
dat hij zo hard kon rijden: wel 300 km per uur. “De bekeuring kon me niks 
schelen.” De zon schijnt in onze serre en ik zet mijn zonnebril op. “mooie 
bril”, zegt hij, “je zou in een auto moeten zitten met zo’n dak..” “een 
cabrio?” help ik hem. “Ja en als hij dan naast je zit zegt hij: oh la, la, wat 
ben je mooi.” Ik schiet in de lach; wat een compliment. “Zal ik je lekker-
bekje snijden”, bied ik aan, zijn mes hanteren gaat niet zo handig. 
“Graag.”Als we hem later naar huis brengen zegt hij bij het afscheid: “Ik 
houd van je, écht. Doen we dit nog een keer?” “Natuurlijk”, zeg ik en tel 
ondertussen mijn zegeningen; zo dankbaar dat ik dit (nog) niet heb. 
Reageren? Truus@bente.net

Herinneringen
Aalsmeer - Bevolkingsonderzoek 
Midden-West is op dinsdag 3 
augustus gestart met een nieuwe 
onderzoeksronde van het bevol-
kingsonderzoek borstkanker voor 
vrouwen uit Aalsmeer. Vrouwen die 
in de doelgroep vallen en wonen in 
de postcodegebieden1431, 1432, 
1433 en 1438 ontvangen een uitno-
diging. Het onderzoek wordt uitge-
voerd in onderzoekscentrum voor de 
ingang van het gezondheidscentrum 
op het Drie Kolommenplein. 

Veel voorkomende vorm van 
kanker 
Borstkanker is een van de meest 
voorkomende vormen van kanker in 
Nederland. Ongeveer 1 op de 7 
vrouwen in Nederland krijgt borst-
kanker. Van elke 1.000 onderzochte 
vrouwen is bij ongeveer 25 vrouwen 
aanvullend onderzoek nodig in het 
ziekenhuis om vast te stellen of 
werkelijk sprake is van borstkanker. 
Bij ongeveer 7 op de 25 van de naar 

het ziekenhuis verwezen vrouwen 
wordt inderdaad borstkanker 
vastgesteld. 

Vroeg opsporen, meer kans op 
genezing
Door de ziekte in een vroeg stadium 
op te sporen, wordt de kans op gene-
zing aanzienlijk groter. Daarom is het 
bevolkingsonderzoek in het leven 
geroepen. Door het bevolkingson-
derzoek overlijden er elk jaar onge-
veer 850 vrouwen minder aan borst-
kanker. Het onderzoek bestaat uit het 
maken van röntgenfoto’s van de 
borsten. Het onderzoek is vrijwillig 
en gratis. Het onderzoek is een 
momentopname en geeft geen 
volledige zekerheid. Het is belangrijk 
om regelmatig mee te doen, ook als 
bij het vorige onderzoek geen afwij-
kingen zijn gevonden. Niet alle 
gevallen van borstkanker kunnen 
vroegtijdig worden opgespoord. Bij 
klachten wordt geadviseerd direct 
contact op te nemen met de huisarts. 

Bevolkingsonderzoek borstkanker 
in bus op Drie Kolommenplein

Corona
Vanwege het coronavirus zijn 
verschillende maatregelen 
genomen om veilig te kunnen 
screenen binnen de COVID-richt-
lijnen. Daardoor kunnen het bevol-
kingsonderzoek en de aansluitende 
zorg veilig en met goede kwaliteit 
worden georganiseerd. Voorlopig is 
het niet mogelijk om vrouwen elke 2 
jaar uit te nodigen voor het bevol-
kingsonderzoek borstkanker. Dit 
komt door een tekort aan personeel. 
Door het coronavirus is de vertra-
ging in het uitnodigen nog groter 
geworden. Daarom is besloten de 
periode tussen twee uitnodigingen 
tijdelijk te verlengen naar maximaal 
3 jaar. Het later uitnodigen zal 
enkele jaren duren. Als de COVID-
19-maatregelen voorbij zijn en er 
voldoende nieuwe medewerkers 
zijn opgeleid, komt het onderzoek 
weer elke 2 jaar. 

Meer informatie 
Voor alle informatie over het bevol-
kingsonderzoek borstkanker kijkt u 
op: www.bevolkingsonderzoekne-
derland.nl of belt u 088-2669000.

Aalsmeer - Het gebied tussen de 
N201 en Machineweg rond de Mid-
denweg is al geruime tijd beschik-
baar voor nieuwe bedrijven om zich 
te vestigen. De eerste stap om ‘de 
deelgebieden 5 en 7’ van Green Park 
Aalsmeer in te vullen, is de verkoop 
van een kavel aan Dutch City Deve-
lopment (DCD) en Aan de Stegge Ver-
enigde Bedrijven (ASVB), zo staat in 
de Nieuwsbrief van Green Park te le-
zen.
De ontwikkelcombinatie gaat hier 
voor een grote internationale hotel-
keten een hotel bouwen met 500 ka-
mers. In de volgende fase komt er 
ruimte voor nieuwe bedrijven, horeca 
en voorzieningen die gericht zijn op 
sport en ontspanning.

Green Park Aalsmeer Gebiedsontwik-
keling B.V. (GPAG) wil in samenwer-
king met DCD en ASVB ook de rest 
van dit gebied verder ontwikkelen tot 
een hoogwaardige werklocatie voor 
een mix van kleine en middelgrote 
bedrijven, en met activiteiten, die het 
ook voor de bezoekers van het nieu-
we hotel een aantrekkelijke plek ma-
ken om er te verblijven.
De Green Square Business Campus, 
zoals het project wordt genoemd, 
moet een plek worden voor bedrijven 
in drie verschillende branches: duur-
zame logistiek, maakindustrie- Home 
Gifted Garden- en voorzieningen en 
diensten. De komende maanden gaat 
de ontwikkelaar het plan voor de 
Business Campus verder uitwerken. 

Hierbij worden gesprekken gevoerd 
met lokale, regionale en enkele inter-
nationale bedrijven en instellingen.

Duurzaam
Duurzaamheid speelt een belangrij-
ke rol bij de ontwikkeling van de Busi-
ness Campus. De gebouwen worden 
energiezuinig, er komen groene da-
ken en muren en zonnepanelen. De 
doelstellingen uit de Structuurvi-
sie 2016 bestaan eruit dat de Green 
Square het bruisende hart wordt van 
Green Park Aalsmeer.”
Verwacht wordt dat de gemeente 
Aalsmeer in de tweede helft van 2021 
een besluit neemt over de definitieve 
invulling van de Green Square Busi-
ness Campus. 

Business Campus in Green Park met hotel, 
horeca, kleine en middelgrote bedrijven

Wellantcollege, Citaverde en 
Helicon verder als ‘Yuverta’
Aalsmeer - Wellantcollege, Citaverde 
en Helicon gaan sinds 1 august 
samen verder als één onderwijsorga-
nisatie: Yuverta. Yuverta wil van bete-
kenis zijn voor leerlingen, studenten, 
cursisten, elkaar, de medewerkers en 
de regio. De organisatie is ‘thuis in de 
toekomst’; houdt zich bezig met 
thema’s die ertoe doen, zoals klimaat, 
energie, water, voeding en welzijn 
van mens en dier. “Met het bedrijfs-
leven verkennen we de wereld van 

nu en morgen en samen werken we 
aan een duurzame verbetering van 
ons onderwijs en onze leefomge-
ving”, aldus Yuverta. Er zijn nu 53 
scholen van waaruit zij het onderwijs 
verzorgt en 9 regio’s waarbinnen de 
samenwerking met het bedrijfsleven 
en onderwijsvernieuwing wordt 
vormgegeven. Yuverta viert de 
nieuwe mijlpaal met onder meer een 
film met leerlingen. Er is ook een 
nieuwe website: www.yuverta.nl. 

Kudelstaart - Maandagnacht 2 
augustus, omstreeks kwart over vier, 
spoedde de brandweer zich naar de 
Huygensstraat in Kudelstaart. Er was een 
flinke rookontwikkeling. Het was niet 
duidelijk hoe de brand is ontstaan. De 
Aalsmeerse brandweer heeft assistentie 
gekregen van omliggende korpsen, 
onder meer vanuit Haarlemmermeer. De 
brandweer is de afgelopen maand zeven 
keer naar Kudelstaart gestuurd. De 
ambulance werd 36 keer opgeroepen.

Brand in woning 
Huygenstraat

Foto: Marco Carels. Foto: VTF - Vivian Tusveld

Aalsmeer - In de nacht van zondag 1 
op maandag 2 augustus is aan de 
Karperstraat in Nieuw-Oosteinde brand 
uitgebroken. Dat werd omstreeks drie 
uur ontdekt. De brand zou gewoed 
hebben aan de zijkant van de woning. 
Volgens een omstander bij een berging 
van het huis. De oorzaak van de brand 
is vooralsnog niet bekend. Een persoon 
is bij de brand gewond geraakt en met 
onbekend letsel naar een ziekenhuis 
vervoerd. 

Gewonde bij brand 
Karperstraat

Aalsmeer - Op de vaste dinsdag-
avond was Iwan van Egdom alweer 
vroeg aanwezig met zijn nieuwe 
setje dartpijlen. De overige deelne-
mers hadden het idee dat zijn goede 
prestaties van de week ervoor 
eenmalig zouden zijn, maar zij 
kwamen bedrogen uit. Ben van Dam 
en Peter Bakker slaagden er niet in 
om de legs sneller uit te gooien dan 
Iwan en verloren kansloos. Kees de 

Lange kwam na lange tijd ook langs 
om te zien of het darten nog een 
beetje zou lukken en hij was de 
enige die Iwan kon weerstaan. Ook 
tegen Peter gooide Kees erg sterk en 
op het einde van de avond stonden 
Kees en Iwan bovenaan en in 
puntentotaal precies gelijk. Er werd 
besloten om nog snel 1 beslissende 
leg te gooien en Kees wist deze te 
winnen. Hij mag tevreden terug-

Iwan van Egdom breidt zijn 
dartsucces weer verder uit

kijken op zijn eerste optreden na de 
lange pauze. De dubbel 1 zit direct 
naast de dubbel 20 en toch blijkt het 
vaak heel erg moeilijk om deze 
dubbel te raken, er gaan soms vele, 
vele beurten overheen. Dit tot grote 
hilariteit van iedereen. Maar dat 
komt de gezelligheid weer ten 
goede en dat blijft het belangrijkste. 
Wie komen er volgende dinsdag 
proberen om Iwan te verslaan? 
Aanvang dartavond om 19.45 uur. 
Entree 2,50 euro per avond, in Buurt-
huis ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat 
- Aalsmeer.





Aalsmeer - Stichting Kinderhulp 
Afrika is een Aalsmeerse organisatie 
die zich al meer dan 30 jaar inzet 
voor de kansarme (wees)kinderen in 
Oeganda. In een buitenwijk van 
Kampala, waar veel kansarme 
kinderen wonen, biedt de stichting 
aan 850 kinderen een veilige omge-
ving en voorziet hen van kwalitatief 
goed onderwijs. Dit alles met als 
doel, dat zij een kansrijke toekomst 
tegemoet gaan. De kinderen gaan 
naar school op een levendige 
campus van 16 hectare groot met 
onder andere een basisschool, 
middelbare- en vakschool en een 
kliniek. Honderd lokale medewerkers 
zijn hier werkzaam. Florence was één 
van die kinderen die op de campus, 
genaamd Children’s Welfare Mission, 
naar school ging. Na 20 jaar keert zij 
terug op de campus en vertelt haar 
verhaal. 

Bevoorrecht
“Toen ik 10 jaar oud was, kwam ik 
naar de Children’s Welfare Mission. 
Tot die tijd woonde ik bij verre 
familie, omdat mijn beide ouders zijn 
overleden. In eerste instantie kwam 
ik in de derde klas, maar omdat ik 
een periode scholing gemist had, 
kon ik het tempo niet bijhouden. Ik 
was snel gewend op school en vond 
het een geweldige plek om te wonen 
en was er trots op. Thuis waren we 
erg arm, dus het was een groot 
verschil om een bed en regelmatig te 
eten te hebben. De rest van de 
familie was jaloers dat ik naar deze 
school ging. Ik deed erg mijn best, 
mijn resultaten verbeterden en 
uiteindelijk deed ik lagere school-
examen in de zevende klas. De lagere 
school is verplicht in Oeganda, 
hoewel niet ieder kind de mogelijk-
heid krijgt om deze af te maken en 

het nationale examen te doen, dus ik 
was bevoorrecht om door te kunnen 
gaan naar vervolgonderwijs. Na mijn 
middelbare schoolopleiding ging ik 
de leraarsopleiding doen. Mijn spon-
sorfamilie in Nederland stimuleerde 
mij hierin. Toen ik daarmee klaar was, 
had ik direct een baan. Ik had een 
plek om te wonen en ik werkte erg 
hard.

Blij en trots
Ik ontmoette mijn echtgenoot en we 
verhuisden naar een andere plaats. 
We ontdekten al gauw dat we erg 
hard moesten werken tegen slechte 
condities en onze salarissen werden 
niet iedere maand betaald. Het was 
geen fijne plaats om te wonen, zeker 
niet voor een jonge familie. 
Iemand bood me toen een baan in 
het Midden-Oosten aan, als huis-
houdster bij een familie. Dat was een 
nare tijd: ik wilde terug naar huis, 
maar dat was niet gemakkelijk. Na 
drie maanden kon ik eindelijk 
vertrekken. Ik ging terug naar de 
campus en vertelde daar mijn 
verhaal, mocht solliciteren en kreeg 
een baan als onderwijzer in de eerste 
klas. Ik was daar zo blij om en ben 
dat nog. Ik ben erg trots op deze 
school; het is een goede plek om te 
werken. Terugkijkend ben ik blij dat 
ik de kans had om de leraarsoplei-
ding te doen. Ik vind het heerlijk om 
basisschoolleerkracht te zijn en toen 
de kleuterschool en dagopvang SAM 
opende, kreeg ik de verantwoorde-
lijkheid om het team van SAM te 
leiden. Ik ben mijn sponsorfamilie 
erg dankbaar dat ze mij de kans 
gaven naar school te gaan en de 
leraarsopleiding te volgen. Hun 
ondersteuning heeft me geholpen 
om mijn leven een andere wending 
te geven en ik ben nu in staat om 

andere kansarme kinderen te 
onderwijzen.”

Van kansarm naar kansrijk
Kinderhulp Afrika heeft als doel om 
kansarme kinderen een kansrijke 
toekomst te geven. Dit doen zij niet 
alleen, maar met hulp van velen kind 
sponsoren, donateurs en onder- 
nemers.

Ga voor meer informatie over de 
stichting naar de website: 
www.kinderhulp-afrika.nl.
De stichting is ook te volgen op 
facebook en instagram. 
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Aalsmeer in actie voor Braziliaans 
project Henk Helsloot
Aalsmeer - Stichting Handreiking 
over Oceanen (HoO) vraagt aandacht 
voor de gevolgen van Covid-19 in 
Brazilië. Concreet hoopt HoO dat veel 
inwoners van Aalsmeer en omgeving 
financieel willen helpen om die 
gevolgen te bestrijden. Het gaat 
hierbij om het Centro Social (sociaal 
centrum) in Capão Bonito, het 
centrum dat Aalsmeerder Henk 
Helsloot heeft gesticht, opgebouwd 
en nagelaten. Heel veel mensen in 
Nederland hebben op één of andere 
manier last van de coronapandemie. 
Besmettingen, quarantaine, lock-
down, reisbeperkingen; het zijn maar 
een paar voorbeelden van narigheid 
waarmee je te maken kunt krijgen. 
De gevolgen in landen waar de 
gezondheidszorg en het sociale 
vangnet minder goed beschikbaar 
zijn, zijn immens. Brazilie is zo’n land, 
waar vooral de mensen aan de 
onderkant van de samenleving het 
hard moeten ontgelden. Ziekte, 
werkloosheid, geweld en verwaarlo-
zing: het is een mix die altijd al 
aanwezig is. Maar de Covid-crisis 
heeft die ingrediënten in een snel-
kookpan gegooid; het resultaat is 
een zorgelijke, en voor arme 
gezinnen een vrijwel uitzichtloze, 
situatie. Een situatie die om begrip, 
steun en solidariteit vraagt. Op 9 

september 2018 overleed Henk 
Helsloot, telg uit een Aalsmeerse 
familie van bloemenkwekers. Niets 
bijzonders zou je zeggen, ware het 
niet dat Henk een andere weg 
bewandelde dan zijn broers en 
zussen. Zijn route liep niet via de 
tuinbouwschool maar via het semi-
narie. Zijn weg ging niet door de 
kassen met rozen en orchideeën, 
maar ging in de richting van Brazilië. 
Daar zorgde hij voor een bloeiend 
centrum voor opvang, verzorging en 
onderwijs van kansarme kinderen. 
Het hele verhaal vindt u op www.
handreikingoveroceanen.nl. Een 
eventuele bijdrage kunt overmaken 
op NL11INGB0002465271.

KUNSTPROJECT ‘DE ELEMENTEN’

Aalsmeer - Kunstproject De Elementen is deze zomer op meerdere 
manieren in Aalsmeer te volgen. Onderdeel is een fotowedstrijd met als 
thema de vier klassieke elementen: aarde, lucht, vuur en water. In deze 
rubriek worden wekelijks één of twee inzendingen geplaatst. Robbert-Jan 
Noordam maakte een spookachtig mooie foto in de mist, genomen vanaf 
de Stommeerkade richting de studio’s. Jolanda van Kerckhoven stuurde 
een klassieke opname van de Poel, terwijl donkere wolken zich samen-
pakken boven de watertoren.
 
Ook meedoen aan de fotowedstrijd? 
Inzenden is mogelijk t/m 29 augustus. Kijk voor de spelregels en prijzen 
op www.cultuurpuntaalsmeer.nl. De Elementen Aalsmeer is ook te volgen 
op Facebook en Instagram.

Spookachtig mooie foto...

Jolanda van Kerckhoven

Robbert-Jan Noordam

Florence na 20 jaar terug op campus: 
Van sponsorkind tot onderwijzer 

Florence in de tuin van de campus in 

Kampala (2021).

Florence als jong meisje in 1999.

Miny Gersen EK-spelwinnaar
Door Joke van der Zee

Aalsmeer - Op de middag dat het 
Nederlands vrouwenvoetbalteam 
uitgeschakeld werd tijdens de Olym-
pische Spelen was er toch iets te 
vieren bij Miny Gersen thuis. De 
Hornmeerbewoonster scoorde name-
lijk het beste in de EK-wedstrijd die 
de Nieuwe Meerbode organiseerde. 
Door andere grote sportwedstrijden 
zoals de Spelen en eerder de Tour de 
France ligt het EK al weer een poosje 
achter ons maar de redactie vergeet 
natuurlijk niet om de ‘topscorer’ van 
de wedstrijd in het zonnetje te zetten. 
Miny Gersen voorspelde juist dat 
Italië het EK voetbal zou winnen. 
Bovendien koos ze Wijnaldum als 
topscorer én waren haar voorspel-
lingen voor het aantal doelpunten, 
zowel ‘overall’ als het Nederlandse 
aandeel, de beste van het gehele 
deelnemersveld. Miny vulde in dat in 

totaal 139 doelpunten zouden 
worden gemaakt. Dat waren er 140, 
dus zeer goed voorspeld! De voetbal-
liefhebster had gedacht dat Neder-
land 11 goals zou scoren; dat waren 
in werkelijkheid iets minder, 8. Al met 
al kwam Miny als beste uit de bus. 
Terwijl de foto vrijdagmiddag 30 juli 
wordt gemaakt moesten de Neder-
landse dames hun verlies nemen in 
Tokyo. Maar Miny kon toch een lach 
tevoorschijn toveren voor de lens; ze 
is blij met de mooie waardebon van 
100 euro en gaat samen met haar 
man nog wel een aantal andere 
Nederlandse ‘toppers’ aanschouwen 
op de Spelen. Ze dragen de sport 
altijd al een warm hart toe, in het 
bijzonder wielrennen en waterpolo. 
Zowel Miny als haar man doen 
bovendien elk jaar mee met de 
wedstrijden in de Nieuwe Meerbode, 
het Tourspel en het EK- (of WK-)spel. 
Haar man won al eens een mooie 

prijs in het Tourspel en nu is het de 
beurt aan Miny, die echt wel kijk op 
het voetbalgebeuren heeft. Vroeger 
heeft zij gehandbald, laat de van huis 
uit Twentse weten. “Dat was nog wat 
want ik was voor FC Twente en mijn 
man natuurlijk niet”, lacht Miny. 
Inmiddels is het stel meer dan 50 jaar 
woonachtig in de Hornmeer en viert 
Miny binnenkort haar 75e verjaardag. 
Still going strong, deze twee sport-
liefhebbers. Gefeliciteerd met de 
prijs!

Aalsmeer – Op de klaverjasavond 
op vrijdag 30 juli was de inzet zo 
goed dat de vraag bij de organisatie 
rees waarom het eigenlijk geen 
Olympische sport is? In elk geval 
waren de uitslagen veelbelovend. 
Van de negen bezette tafels kwam 

het koppel Gerard Presser en Jan 
Meijer met 5294 punten als eerste 
uit de bus. Zij werden gevolgd door 
Mia Huijkman en George Lemmer-
zaal die 5068 punten scoorden. Op 3 
het koppel Piet Gortzak en Fred 
Maas, zij behaalden 4999 punten. De 

 ‘Olympische inzet’ bij klaverjassers Hornmeer felbegeerde Poedelprijs was voor 
het koppel Wim Spring in ‘t Veld en 
Rijk van Egdom voor hun  score van 
3555 punten. Komende vrijdag 6 
augustus kunnen belangstellenden 
weer koppelkaarten, van harte 
welkom vanaf 19.30 uur in het 
buurthuis aan de Dreef 1 (Zaal open 
om 19.00 uur).
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Kudelstaart - Dit jaar wordt het 
beachvolleybaltoernooi in Kudel-
staart weer georganiseerd, ditmaal 
op 21 augustus. Uiteraard onder de 
dan geldende maatregelen in 
verband met Covid. Deze maatre-
gelen houden in dat iedereen 
boven de 12 jaar (deelnemer en 
bezoeker) een vaccinatiebewijs (QR 
code) of een negatieve coronatest 
(max 24 uur oud) moet kunnen 
laten zien. Indien dit niet kan, 
wordt er geen toegang verleend 
tot het terrein achter het 
dorpshuis. 

Maximaal 27 teams
Inmiddels is dit toernooi een begrip 
geworden in sportief Kudelstaart. De 
laatste keer streden er maar liefst 32 
teams op 4 aangelegde velden 
achter het dorpshuis in Kudelstaart. 
Dit jaar heeft de organisatie besloten 
om drie beachvolleybalvelden aan te 
leggen in samenwerking met Arthur 
Bon, waardoor er dit jaar maximaal 
27 teams kunnen deelnemen aan dit 
toernooi. Het toernooi is altijd een 
gezellig evenement, waar iedereen 
aan kan meedoen (minimale leeftijd 
12 jaar). Er wordt gespeeld in teams 

Beachvolleybaltoernooi:  
De inschrijving is geopend! 

Wielrenner Owen Geleijn jaar 
langer bij Team Jumbo-Visma
Rijsenhout - Mooi nieuws voor wiel-
renner Owen Geleijn uit Rijsenhout. 
De opleidingsploeg van Jumbo-
Visma maakte afgelopen dinsdag 
bekend dat zijn aflopende contract 
met een jaar wordt verlengd. Ook 
Lars Boven en Rick Pluimers blijven 
nog een jaar langer bij de ploeg. De 
twintigjarige Geleijn vindt dat hij de 
afgelopen twee jaar flinke stappen 
heeft kunnen zetten bij het team. 
“Die lijn hoop ik door te trekken. Ik zit 
op mijn plek bij Jumbo-Visma, het is 
voor mij de beste ploeg om mezelf te 
kunnen ontwikkelen”, zegt hij. Owen 
heeft in de voorbije twee jaar vooral 
genoten van de stages met de 
proftak van zijn team. “Ik hoop in de 
toekomst nog veel van dat soort 
wedstrijden te kunnen rijden. Op die 
manier kan ik ervaring opdoen en 
proeven van het echte werk.” Robbert 
de Groot, hoofd opleiding bij team 
Jumbo-Visma, ziet voor het wielerta-
lent in het komende seizoen een 
belangrijke rol weggelegd als wegka-
pitein van het jongerenteam. “Die rol 
past hem steeds beter”, weet De 
Groot.

Zege in Bretagne
Vorige week vrijdag was Owen 
Geleijn met zijn vijf ploeggenoten 
van het opleidingsteam winnaar 
geworden van de ploegentijdrit in de 
vierdaagse Kreiz Breizh in Midden-
Bretagne. De talenten reden het 
traject van 12,5 kilometer nabij Guin-
gamp met een gemiddelde snelheid 
van ruim 55 kilometer per uur. Het 

Deense team Riwal eindigde als 
tweede, de Noren van Uno-X werden 
derde. In het vervolg van de 
wedstrijd probeerden de renners van 
Jumbo-Visma de leiderstrui van hun 
Duitse ploegmaat Michel Hessmann 
te verdedigen. In de zaterdagrit lukte 
dat prima, maar een dag later 
moesten de kopman en zijn teamge-
noten in de slotfase buigen voor een 
aanval van de Brit Watson en de 
Nederlandse eindwinnaar Nick van 
der Lijke. Owen Geleijn boekte in rit 2 
zijn beste dagresultaat: 51ste. In de 
eindklassering werd hij 69ste. Aan de 
categorie 2 UCI-koers in Bretagne 
werd meegedaan door 168 renners 
van enkele profteams en talenten-
ploegen. Voor Jumbo-Visma kwamen 
behalve Geleijn ook de broers Tim en 
Mick van Dijke (winnaar van de 
slotrit), Hidde van Veenendaal, Hess-
mann en de Noor Maurice Ballerstedt 
in actie.

John Tromp tweede
John Tromp uit Kudelstaart werd 
vorige week donderdag tweede in 
een veteranenwedstrijd in Brakel. In 
categorie 60-plus moest het lid van 
UWTC Uithoorn in de sprint buigen 
voor Nederlands kampioen Ron 
Paffen. De race was een onderdeel 
van de nationale veteranencompe-
titie. In de tussenstand staat Tromp 
gedeeld tweede met Benno Pauw. 
Paffen is eerste. In de groep 70-plus 
gaat oud-Rijsenhouter Guus 
Zantingh, na een zesde plek in 
Brakel, voorlopig aan de leiding.

Kudelstaart - Maar liefst vier van de 
zeven partijen die afgelopen 
woensdag (28 juli) werden gespeeld 
in de 8e ronde van de zomercompe-
titie eindigden in een dubbele over-
winning voor een van de spelers.

In het Champions League deel van 
de zomercompetitie speelden Joran 
Donkers en Rik Könst tegen elkaar. 
Rik was duidelijk nog niet in goeden 
doen, hij werd tweemaal kansloos 
van het bord geschoven. Vincent 
Jongkind kwam in beide partijen 
tegen Willem Hensbergen in gruwe-
lijke tijdnood. Dat brak hem op toen 

hij in een ingewikkelde stelling de 
goede voortzetting niet kon vinden. 
De derde zespunter kwam van 
Gerard van Beek, voor het eerst 
aanwezig nu het tennisseizoen een 
zomerstop heeft. Hij pakte tweemaal 
de overwinning op Jurgen van der 
Zwaard.
Zo maar mat
Peter Verschueren pakte voor de 
derde week op rij de dubbel. Mladen 
Cicek was deze ronde zijn slachtoffer. 
Na de eerste nederlaag was Mladen 
zo geïmponeerd dat hij zich in de 
tweede partij in gelijke stelling 
midden op het bord zo maar mat liet 

zetten. Door deze tussensprint staat 
Peter nu met afstand aan kop en met 
nog vier ronden te gaan komt de 
eindoverwinning in zicht. Koen Been-
tjes en Huup Joosten deelden de 
punten. Jan van der Sluis won knap 
van Maarten de Jong met 4-1 en ook 
Abdul Wasei had een prima avond 
door Marco Hutters met 4-1 te 
verslaan.

Stand
De stand aan kop: Peter Verschueren 
36, Maarten de Jong 26, Jan van der 
Sluis 24, Willem Hensbergen 23, 
Huup Joosten 22 en Abdul Wasei 20.

‘Woensdag gehaktdag’ in achtste ronde 
zomercompetitie schaakclub Westeinder

van 6 personen, waarbij er minimaal 
1 vrouwelijke deelnemer in het veld 
staat gedurende de wedstrijden. De 
standaard volleybalregels worden 
gevolgd tijdens het gehele toernooi 
en elk team speelt in ieder geval 6 
wedstrijden. Aanvang van de eerste 
wedstrijden is om 12 uur, en de fina-
lewedstrijden worden rond 19.00 uur 
gespeeld. 
 
Tien vrachtwagens met zand
Het opzetten van de velden vindt 
plaats vanaf de vrijdag voor het toer-
nooi. Tien vrachtwagens met zand 
worden dan gelost op de parkeer-
plaats achter het dorpshuis en die 
worden daarna met kraantjes glad-
gemaakt en volledig ingericht tot 
drie beachvolleybalvelden. Een hele 
organisatie maar met een groot 
aantal vrijwilligers en met de hulp 
van een aantal sponsoren lukt dit 
ieder jaar zeer goed.
 
Inmiddels is de inschrijving voor dit 
toernooi geopend en loopt het 
aantal deelnemende teams al snel 
op. Aanmelden kan door middel van 
een mail te sturen aan beach.kudel-
staart@gmail.com. Vermeld hierbij de 
contactpersoon, inclusief telefoon-
nummer en de teamnaam. Schiet wel 
op, want vol = vol. 

INGEZONDEN 

Aalsmeer - Met verbazing heb ik in de krant gelezen dat dat het college 
van B&W besloten heeft om een straat te vernoemen naar Peter R. de 
Vries in een nog te bouwen woonwijk (waar ik nog nooit over heb 
gelezen) waar op dit moment de TV studio is. Dit is pas over jaren (gezien 
de huidige projecten die maar niet worden opgestart/uitgevoerd). Ik 
persoonlijk zou die straatvernoeming willen versnellen door de weg 
tussen de Dreef en de Zwarteweg (de huidige Waterhoenstraat) te 
vernoemen naar Peter R. de Vries. Dat is adequaat reageren op de actuali-
teit en niet op de lange baan schuiven.
Kees Eikelenboom, ceikelenboom@caiway.nl 

Waarom straatvernoeming naar 
Peter R. de Vries niet versnellen? 

INGEZONDEN 

Aalsmeer - Na de renovatie van de N196 is de groenstrook achter de 
nieuwe geluidswal blijkbaar in de vergetelheid geraakt. Werd er vroeger 
nog een keer in de veertien dagen achter de wal gemaaid, dit jaar 
gebeurt er helemaal niets meer. Het onkruid schiet de hoogte in. Blijkbaar 
is de gemeente - ook na herhaald contact - vergeten dat hier ook nog een 
strook ‘groen’ ligt. 
Jan Meys, bewoner Geraniumstraat 28

Groenstrook langs N196 in vergetelheid?
Amstelland - Iedereen heeft er wel 
een in de buurt staan: een saaie straat-
kast van een energie- of telefonieleve-
rancier. De gemeente Amstelveen wil 
deze kasten gebruiken om wijken 
kleurrijker te maken en zet kunste-
naars aan het werk om deze kasten te 
beschilderen. In meerdere gemeenten, 
onder andere in Aalsmeer, zijn er initia-
tieven om straatkasten te beschil-
deren. “Hoe meer kunst op straat, hoe 
beter”, zegt wethouder Herbert Raat 
(kunst en cultuur). “Ons streven is om 
kunst laagdrempelig te maken, zodat 
iedereen ervan kan genieten. Dit doen 
we door beeldende kunstroutes te 
ontwikkelen, kunst- en cultuurinstel-
lingen te stimuleren naar buiten te 
treden, door een stadspiano beschik-
baar te stellen en nu ook door het 
laten beschilderen van straatkasten. 
Kunst inspireert en brengt mensen 
met elkaar in contact. Dus, doe mee en 
nomineer een kast!”

Denk Mee Amstelveen 
De gemeente zet professionele 
kunstenaars aan het werk om maxi-
maal tien straatkasten te voorzien van 

een kunstwerk. Op deze manier 
krijgen de kunstenaars een podium. 
Een kast nomineren kan via het partici-
patieplatform Denk Mee Amstelveen. 
Hierop kunt u de locatie aanwijzen (en 
een foto uploaden) van de kast die u 
wilt nomineren. Is uw kast al genomi-
neerd? Dan kunt u hierop stemmen. 
Hoe meer stemmen, hoe groter de 
kans dat een professionele kunstenaar 
ermee aan de slag gaat. De gemeente 
laat de straatkasten met de meeste 
stemmen voorzien van een kunstwerk. 
Dus kom snel in actie en laat uw buren 
ook stemmen (denkmee.amstelveen.
nl). Dit kan tot 1 september 2021. 

Project Kunstkast
Tegelijkertijd breidt de stichting Kunst-
kast uit van Aalsmeer naar Amstelveen. 
Door deze vrijwilligers is in december 
2020 de eerste kunstkast in Amstel-
veen gerealiseerd in het Oude Dorp. 
Amstelveners zijn hier erg enthousiast 
over blijkt uit de vele positieve reacties 
die zij ontvingen. Daarom verleent de 
gemeente dit initiatief subsidie, zodat 
zij op een laagdrempelige manier 
kunstkasten kunnen realiseren. Kunste-

Kleur in wijk en buurt met kunst 
op straatkasten in Amstelveen

naars ontvangen hiervoor een vrijwil-
ligersvergoeding. De stichting is nog 
op zoek naar vrijwilligers in Amstel-
veen. Terwijl Amstelveners stemmen 
op hun favoriete straatkast roept de 
gemeente professionele kunstenaars 
uit Amstelveen op om voor 1 
september 2021 een schetsontwerp en 
een link naar een portfolio aan te 
leveren via kunstencultuur@amstel-
veen.nl. In september buigt de Amstel-
veense Adviescommissie Beeldende 
Kunst (ABK) zich over de ontwerpen en 
adviseert welke het meest geschikt 
zijn. Doel is om nog voor het einde van 
het jaar, en na de buurt te hebben 
geïnformeerd, de kunstkasten klaar te 
hebben. Kunstenaars die hun ontwerp 
mogen realiseren, ontvangen hiervoor 
een marktconforme vergoeding.

Kunstkast Aalsmeer
“We zijn heel blij dat we ook in Amstel-
veen aan de slag kunnen”, aldus Lex, 
Giovanni en Jolande van Kunstkast 
Aalsmeer. “Wij zetten ons werk over de 
grens voort, op vrijwillige basis zoals 
we gewend zijn. De gemeente onder-
steunt ons daarbij. We zoeken nog naar 
een Amstelvener die ons hierbij wil 
helpen.” Kijk voor meer informatie op 
www.kunstkast.org of stuur een mail 
naar kunstkast@hotmail.com. 
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Amstelland - De provincie Noord-
Holland wil zon op parkeerplaatsen 
subsidiëren en doorgaan met het 
stimuleren van zonnepanelen op 
schooldaken, omdat uit onderzoek is 
gebleken dat dit succesvol is. De 
provincie heeft proeven laten evalu-
eren door onderzoeksbureau AEF. Het 
ging om testen met zonne-energie op 
bedrijfsdaken, op agrarische daken en 
op schooldaken. De provincie wil 
blijven samenwerken met stichting 
Schooldakrevolutie. Deze stichting 
ondersteunt gemeenten en schoolbe-
sturen bij de verduurzaming van 
schoolgebouwen. In Noord-Holland 
heeft de stichting dat de afgelopen 
twee jaar namens de provincie 
gedaan. De aanpak van stichting 
Schooldakrevolutie komt als beste uit 
het onderzoek van AEF naar voren. Dit 
succes is voornamelijk te wijten aan 
de bekendheid, en daarmee het 
vertrouwen, van Schooldakrevolutie 
bij gemeenten en scholen. Het evalu-
atierapport stelt dat de markt voor 
zonnepanelen op daken goed is 

ontwikkeld en al voldoende gesubsi-
dieerd wordt door het Rijk. Waar nog 
wel winst te behalen is, is het subsidi-
eren van innovaties die nog in 
ontwikkeling zijn, die nog niet 
rendabel zijn, maar wel veel poten-
tieel hebben. Een Solar Carport is hier 
een goed voorbeeld van. Dit is een 
auto-overkapping waar zonnepa-
nelen in geïntegreerd zijn. Samen met 
de gemeente Rotterdam heeft de 
provincie Noord-Holland al een tool 
gelanceerd die laat zien waar parkeer-
terreinen slimmer benut kunnen 
worden door overdekt parkeren te 
combineren met de opwekking van 
zonne-energie. De provincie onder-
zoekt of zij de ontwikkeling hiervan 
kan subsidiëren. Vanwege krapte op 
het elektriciteitsnet waren proeven op 
agrarische daken niet altijd succesvol. 
De provincie wil investeren in oplos-
singen hiervoor. De aanpak voor 
bedrijfsdaken wil de provincie samen-
voegen met de aanpak voor energie-
besparing van bedrijventerreinen. Dat 
blijkt effectiever. 

Provincie wil nog meer scholen 
aan zonnepanelen helpen

Amstelland - Uit onderzoek blijkt dat 
de waarde van alle uren mantelzorg 
per gemeente in de miljoenen loopt. 
Voor de regio Amstelland-Haarlem-
mermeer is dit minimaal 272 miljoen 
(Aalsmeer boven de 60 miljoen). Ook 
is berekend wat het kost als alle 
mantelzorgers in de regio hun werk 
neerleggen. Dan zou dat de regio 610 
tot 836 miljoen euro kosten (in Aals-
meer zo’n 80 miljoen). Dit blijkt uit 
onderzoek van MantelzorgNL uitge-
voerd door onderzoeksbureau Ecorys. 
In maart van dit jaar werden de maat-
schappelijke kosten en baten van de 
totale inzet van alle mantelzorgers in 
Nederland becijferd. In totaal 
besteden zo’n 5 miljoen mantelzor-
gers in Nederland (in Aalsmeer 9.300) 
ongeveer 1,5 miljard uur aan mantel-
zorg. Opgeteld met de kosten die 
mantelzorgers maken, zoals reis-
kosten, vertegenwoordigt dit een 
waarde van zo’n 22 miljard euro. Deze 
landelijke cijfers zijn nu vertaald naar 
alle afzonderlijke gemeenten. 

Ruim 28.9 miljoen uur
In de regio Haarlemmermeer-Amstel-
land maken gemeenten gebruik van 
de diensten van regionale mantel-
zorgorganisatie Mantelzorg & Meer. 
In deze gemeenten zijn jaarlijks 

ongeveer 95.800 mantelzorgers 
actief, schat MantelzorgNL op basis 
van onderzoek. In deze regio 
besteden mantelzorgers ruim 28.9 
miljoen uur aan hun mantelzorg-
taken. De waarde van die inzet wordt 
geraamd op tussen 272 en 477 
miljoen euro per jaar. De mantelzor-
gers maken daarnaast ongeveer 33.9 
miljoen euro aan kosten om de beno-
digde hulp en ondersteuning te 
kunnen bieden. Daarbij kan worden 
gedacht aan bijvoorbeeld reiskosten.

In de papieren
Als mantelzorgers uit deze regio er 
massaal mee zouden stoppen en de 
zorg overgenomen moet worden 
door zorgprofessionals, loopt dat flink 
in de papieren. Ecorys schat die 
kosten tussen de 610 en 836 miljoen 
euro per jaar. Terwijl de regio vanuit 
het Rijk bij benadering 2 miljoen euro 
krijgt voor het ondersteunen en 
waarderen van mantelzorgers. 
Hiermee wordt inzichtelijk wat de 
verhouding is tussen de enorme 
waarde die mantelzorgers opleveren 
én het bedrag dat in mantelzorgers 
wordt geïnvesteerd.

Gemeentelijke tekorten
Gemeenten hebben de taak om hun 

Mantelzorgers in deze regio zijn 
tussen 272 en 477 miljoen waard

Regio - Sinds enkele jaren kan het 
Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS) met nieuwe statistische model- 
len betrouwbare trends van sprink-
hanen berekenen uit ‘losse’ waarne-
mingen. Deze trends zijn niet geba-
seerd op aantallen, maar op versprei-
ding. Bij de sprinkhanen zijn veruit de 
meeste soorten stabiel of gaan 
vooruit, zo is gemeten in het aantal 
vierkante kilometers dat zij bezetten. 
10 soorten vertonen een negatieve 
trend. Omdat een toename in versprei- 
ding in het algemeen ook een toe- 
name in aantallen betekent, lijkt het 
relatief goed te gaan met de sprink-
hanen, terwijl bijvoorbeeld dagvlin-
ders in verspreiding (en in aantal) 
afnemen.

Rode lijst
De berekende trends komen goed 
overeen met de status die sprink-

haansoorten hebben op de Rode Lijst 
en de ervaring van sprinkhanenken-
ners. Er zijn enkele soorten die als 
‘Niet Bedreigd’ op de Rode Lijst staan, 
maar waarvoor het model een nega-
tieve verspreidingstrend ziet: boom-
sprinkhaan, gewoon spitskopje, 
heidesabelsprinkhaan, gewoon 
doorntje, schavertje en knopsprietje. 
Bij de boomsprinkhaan en het 
gewoon spitskopje lijkt de negatieve 
trend samen te hangen met de 
opkomst van nauwe verwanten uit 
zuidelijke streken: respectievelijk de 
zuidelijke boomsprinkhaan en het 
zuidelijk spitskopje. Nader onderzoek 
zal moeten uitwijzen of de achteruit-
gang van de inheemse soorten een 
gevolg is van concurrentie.

Problemen bij weinig 
waarnemingen
Voor soorten met weinig waarne-

Met de sprinkhaan gaat het goed

Foto: Bigstock (Bron: CBS)

mingen en een beperkte versprei-
ding werken de modellen niet goed. 
Zeldzame soorten die juist interes-
sant zijn voor de natuurbescherming 
-zoals wrattenbijter, locomotie�e en 
bosdoorntje- kunnen daardoor niet 
meegenomen worden in de analyse. 
Voor het volgen van deze soorten is 
een andere methode nodig en kan 
het tellen van sprinkhanen op vaste 
routes een oplossing bieden.

mantelzorgers te waarderen en 
ondersteunen. Bijvoorbeeld door 
vervangende zorg te regelen, zodat 
de mantelzorger even vrijaf heeft. 
Gemeenten krijgen daarvoor geld 
van het rijk. Dat budget is niet geoor-
merkt waardoor ze de verdeling van 
de budgetten binnen de Wmo zelf 
bepalen. Door gemeentelijke 
tekorten op het sociaal domein wordt 
in steeds meer gemeenten op 
mantelzorgondersteuning bezuinigd. 
Dat betekent dat er niet altijd wordt 
uitgegeven wat er voor mantelzorg 
wordt ontvangen.

Investeren
Over negen maanden zijn de 
gemeenteraadsverkiezingen. Lokale 
politieke partijen worden door 
Mantelzorg & Meer opgeroepen om 
de huidige budgetten te handhaven 
en gezien het maatschappelijk 
belang zelfs te verhogen en even-
tuele bezuinigingen op mantelzorg te 
voorkomen of terug te draaien. Met 
deze cijfers hoopt Mantelzorg & Meer 
dat er meer inzicht komt dat mantel-
zorgers niet alleen gratis handjes zijn, 
maar dat je ook in mantelzorgers 
moet investeren om die onschatbare 
waarde overeind te houden.  De 
cijfers per gemeente zijn te raad-
plegen op:
www.mantelzorg.nl/professionals/
de-maatschappelijke-waarde-van-
mantelzorg/.

Webinar over Amsterdamse Bos
Amstelland – Hoe blijft het Amster-
damse Bos een fijne plek voor zowel 
wilde soorten in de natuur als voor 
bezoekende honden? Op verzoek 
van het Amsterdamse Bos heeft het 
onafhankelijke onderzoeksbureau 
Waardenburg zich als expert over 
onder andere deze vraag gebogen. 
Hun aanbevelingen worden meege-
nomen in de participatie op de even-
tuele aanpassing van de hondenzo-
nering in het Bos die eind augustus 
van start gaat. Op donderdag 9 
september van 19.00 tot 20.30 uur 
delen de onderzoekers interessante 
bevindingen en geven ze tips en 
adviezen. Zij beantwoorden vragen 
via de chat. Het webinar is bedoeld 
voor iedereen die graag in het 
Amsterdamse Bos of in andere 
natuurgebieden komt, met of zonder 
hond. Mensen kunnen zich 
aanmelden via https://WebinarHon-

denNatuur.evenementenorganisatie-
amsterdam.nl waarna de link naar 
het webinar elektronisch wordt 
verstuurd naar het opgegeven 
mailadres.

Losloopgebied voor honden
Het Amsterdamse Bos is een popu-
lair groengebied, dat meer dan 6 
miljoen keer per jaar wordt bezocht. 
Meer dan een miljoen keer per jaar 
worden tijdens die bezoeken 
honden uitgelaten. Deze honden 
zijn een belangrijk onderdeel van 
het leven in Amsterdam en Amstel-
veen en zorgen voor plezier, gezel-
schap en levendigheid. Het Amster-
damse Bos is voor hen een belangrijk 
losloopgebied. Op dit moment 
mogen honden bijna overal loslopen 
(mits onder appèl), behalve in de 
bospercelen en de ‘natuur- en 
rustzones’.

Natuur beschermen
Naast recreatie- en uitlaatgebied is 
het Bos ook een zogenaamd Natuur-
netwerk Nederland (NNN) gebied. 
Dit is het landelijk en Europees 
netwerk van bestaande en nieuw 
aan te leggen natuurgebieden van 
het Rijk. Gemeenten moeten regels 
stellen voor de bescherming, 
instandhouding en ontwikkeling van 
de natuur in deze gebieden. De 
vraag die het Amsterdamse Bos zich 
daarom stelt is hoe zowel de honden 
als de natuurwaarden recht kan 
worden gedaan. Op verzoek van het 
Amsterdamse Bos heeft het onafhan-
kelijke onderzoeksbureau Waarden-
burg zich over onder andere deze 
vraag gebogen. In een webinar legt 
een expert van het bureau Waarden-
burg uit wat de effecten zijn van 
honden op de natuur en doet aanbe-
velingen. Via de chat kunnen deelne-
mers tijdens het webinar vragen 
stellen.

Aalsmeer - De afgelopen drie weken 
is door schoorsteenrestaurateur 
Harm Meijer gewerkt aan de restau-
ratie van de schoorsteen aan de 
Oosteinderweg 53a. De schoorsteen 
is op 22 september 2020 door het 
college aangewezen als gemeentelijk 
monument, op verzoek van de Lokale 
Erfgoedcommissie. De 25 meter hoge 
schoorsteen is gebouwd in 1938 als 
onderdeel van de installatie voor het 
verwarmen van kassen waar seringen 
en rozen werden gekweekt. De in wit 
metselwerk aangebrachte ‘E’ in de 
schoorsteen, verwijst naar de 
opdrachtgever, de heer C.J. Engel. 
Wethouder Wilma Alink: “Het college 
vindt het belangrijk om monu-
menten te behouden. Zo houden we 
de historie van Aalsmeer in ere en 
levend. Daarom hebben we besloten 
om, bij wijze van uitzondering, de 
restauratie van deze schoorsteen 
voor onze rekening te nemen. Op 
deze manier kunnen alle Aalsmeer-
ders blijven genieten van deze prach-
tige schoorsteen.”

Schoorstenen
Aalsmeer staat al vanaf de zeven-
tiende eeuw bekend om zijn boom- 
en fruitkwekerijen en siergewassen. 
Tegen het einde van de negentiende 
eeuw was dit, samen met de veiling, 
de belangrijkste bron van inkomsten. 
De honderden schoorstenen die 
Aalsmeer rijk was, maakten deel uit 
van een systeem om de kas te 
verwarmen samen met het ketelhuis 
en de kolenopslagplaats. De rook, 
afkomstig van het verbranden van 
de kolen, kwam door de schoorsteen 
naar buiten. Door het gebruik van 
andere brandstoffen in de naoor-
logse jaren, zoals olie en aardgas, 
verloren de schoorstenen hun 
functie. Sommige werden verwij-
derd, andere niet meer onder-
houden, raakten verwaarloosd en 
stortten uiteindelijk in. Een aantal 
overleefde het echter en staat nog 
fier overeind als stille getuige van het 
verleden. De schoorsteen aan de 
Oosteinderweg is hier een zeer fraai 
voorbeeld van. 

Gerestaureerde monumentale schoorsteen  
houdt Aalsmeerse geschiedenis in ere
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