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De brandweer en de ambulancedien-
sten hoefden ook minder vaak uit te 
rukken voor spoedeisende ritten. 
Verder zijn de hulpdiensten dit jaar 
minder gehinderd in hun werkzaam-
heden en zijn er geen gewonden bij 
de hulpverleners gevallen. 
Op meerdere plaatsen was er sprake 
van het afsteken van (zwaar) vuur-
werk. Vanwege het vuurwerkverbod 
waren extra agenten en boa’s op 
straat. Bij enkele ordeverstoringen is 
opgetreden. In Uithoorn is de 
Mobiele Eenheid ingezet. Een groep 
jongeren zorgde voor onrust. De 
zware ongeregeldheden van vorig 
jaar hebben zich niet herhaald. Na de 
inzet van de ME was de orde snel 
hersteld.

Politie
De politie Aalsmeer-Uithoorn kijkt 
terug op een drukke, afwisselende, 
maar zeker ook een �jne jaarwisse-
ling. De incidenten liepen uiteen van 
meerdere brandjes, vuurwerkover-
last, een vuurwerkslachto�er (in De 
Kwakel), kleine ruzies en assistentie 
voor de veiligheid van de brandweer 
van Uithoorn. “Dit laatste voorval is 
een incident dat ons raakt. Het wordt 
vaak genoeg benoemd en 
beschreven, hulpverleners zijn er om 
te helpen en van hulpverleners blijf 
je af. Dat wij als politie de brandweer 

veilig terug naar de kazerne moesten 
begeleiden is diep triest. Wij hebben 
ons best gedaan om de jaarwisseling 
voor zo veel mogelijk mensen prettig 
te laten verlopen. Wij bese�en ons 
dat veel mensen echt wel overlast 
hebben ervaren en dat het daardoor 
misschien voor deze mensen hele-
maal niet rustiger leek. Desondanks 
zijn wij trots op ons team en op hoe 
wij door de juiste samenwerking, 
alert reageren, het inwinnen van 
informatie en door goed doorpakken 
deze jaarwisseling tot een veilig 
begin van 2021 hebben weten te 
brengen. Ons hele team is daarna 
weer veilig naar huis gegaan.”

Brandweer
De brandweer heeft in de hele regio 
Amsterdam-Amstelland veel contai-
nerbranden geblust tijdens de 
nieuwjaarsnacht. De brandweer van 
Aalsmeer werd even voor twaalf uur 
gealarmeerd voor een buitenbrand 
aan het Kompasplein in Kudelstaart. 
Ter plaatse werd een hoopje vuur-
werkafval aangetro�en. Het vuurtje 
was snel geblust. Rond half twee ’s 
nachts werd de brandweer opnieuw 
opgeroepen om naar een buiten-
brand te gaan, ditmaal in de Ophelia-
laan. De jeugd bleek afval en enkele 
kerstbomen verzameld te hebben en 
dit in de brand gestoken te hebben. 

De brandweer is het vuurtje te lijf 
gegaan met een hogedrukstraal.
De brandweer van Aalsmeer stond 
met de jaarwisseling met 24 kanjers 
stand-by voor de brandveiligheid van 
inwoners. Er wordt in Aalsmeer 
buiten enkele brandjes, wat vernie-
lingen en zowel overdag als na twaalf 
uur veel vuurwerkoverlast (overdag 
ook vanaf eilanden in de Poel) terug-
gekeken op een vrij rustige 
jaarwisseling.

Veel vuurwerk, maar vrij rustige 
jaarwisseling in Aalsmeer

Brandje in de Ophelialaan snel onder controle. Foto: Brandweer Aalsmeer

Op het Rozenplein in Nieuw-
Oosteinde is het mooie kunstwerk van 
Iris de la Rütte �ink beschadigd door 
vuurwerk. Er is nu meer dan alleen een 
ver�e nodig om de roos weer te laten 
stralen. Heel jammer. Zullen de daders 
zich melden? Wie meer informatie 
heeft, wordt verzocht contact op te 
nemen met de politie via 0900-8844.

Aalsmeer – De jaarwisseling in de regio Amsterdam-Amstelland is 
beheersbaar verlopen, zo bericht de Veiligheidsregio. Er zijn minder 
aanhoudingen verricht door de politie dan in voorgaande jaren. 

Aalsmeer – Op dinsdag 29 
december even over half zes in de 
avond werd de brandweer van Aals-
meer gealarmeerd voor een contai-
nerbrand in de Baccarastraat. Uit een 
bovengrondse container voor het 

inzamelen van plastic kwamen hoge 
vlammen. De brandweer heeft het 
brandende afval geblust. Het vuur 
was snel onder controle. Er is schade 
ontstaan aan de container. 
Bron en foto: Brandweer Aalsmeer

Brand in container snel geblust

 

Aalsmeer: Omg. Aalsmeerderweg (140 kranten)

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

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

Wij zijn met SPOED op zoek naar 
serieuze BEZORGERS/STERS 

Voor meer informatie: 
Tel. 0251-674433

www.antennagroep.nl

Nog blij
met je baan?
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ZONDAG 10 JANUARI
Aalsmeerse Cama Gemeente
- Diensten in Oosterkerk, Oostein-

derweg 269. Zondag 16u. dienst. 
Spreker: Jan Willem v/d Bosch. 
Info: www.cama-aalsmeer.nl.

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. 

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

diensten om 10u. met ds. J. 
Markus en 16.30u. met ds. N.C. 
Smits.

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeer-

derweg 751, Rijsenhout. Op 31 
december 19u. Zondag dienst 
om 10u. Spreker: ds. J.A.C. Weij.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. 

Dienst via youtube (dgaalsmeer.
nl). Spreker: ds. Yko van der 
Goot. Collecte: Mennonite World 
Conference. 

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

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

Zondag 10u. Online dienst met 
ds. Mirjam Vermeij via http://
pgaalsmeer.nl/
kerkdienstgemist/

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag 

10u. dienst met ds. G.H. de 
Ruiter. Organist: Cornelis Schaap. 
Aanmelden via hervormdaals-
meer.nl.  
- Oosterkerk, Oosteinderweg 
269. Zondag om 10u. Dienst met 
ds. M.J. Zandbergen. Organist: 
Henk van Voorst. Aanmelden: 
www.hervormdaalsmeer.nl. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10.30u. Samenkomst via 
livestream. Spreker: Angelique 
van Balen. Info: www.leg.nl. 

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 

Reserveren verplicht. Zaterdag 
17u. Woordcommunieviering in 
Kloosterhof. Voorganger: B. 
Dullens. Karmelkerk: Zondag 
9.30u. Eucharistieviering. Om 
14u. Poolse dienst met Andrzej. 
Maximaal 30 kerkplaatsen. 

Reserveren voor vieringen via 
www.rkkerkaalsmeer.nl. Reser-
veren Poolse dienst verloopt via 
de Poolse Parochie. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag 

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

Heilige Liturgie. Voorganger: 
Father Ion. In tent achter de 
kerk.

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. Onlinedienst via 
www.kerkdienstgemist.nl. Voor-
ganger: proponent W.M. Otten 
uit Waddingsveen.

Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. 

Zondag 10u. Dienst met ds. P. 
Verhoeff uit Alkmaar. Te volgen 
via https://sow-kudelstaart.nl. 

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

Zondag 11u. Gezinsviering 
m.m.v. kinderkoor. Maximaal 30 
kerkplaatsen. Vooraf reserveren 
via sjangeboortesecretariaat@
live.nl of bel 0297-324735. 

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maandag 

in gebouw Irene, Kanaalstraat, 
Centrum. Eerstvolgende voor-
alsnog gepland op 25 januari.

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag in 

om de twee weken in Ontmoe-
tingsruimte Ons Tweede Thuis, 
Jasmijnstraat 33. Eerstvolgende 
op 19 januari met Hoite Slagter 
over ‘Het Bijbelboek 
Openbaring’.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten 

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

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

KERKDIENSTEN

Zeven kraakwagens 
voor oud papier
Kudelstaart - Aanstaande vrijdag-
avond 8 januari halen de senioren 
van sportvereniging RKDES. Deze 
keer worden liefst zeven grote kraak-
wagens van de firma Nijssen uit 
Nieuw-Vennep ingezet om het oude 
papier te verzamelen.
Gaarne de papiercontainer of dozen 
papier plaatsen waar ook de vuilcon-
tainers verzameld dienen te worden.
Met de opbrengst van het oude 
papier steunt de Stichting Suppor-
ting Kudelstaart financieel alle Kudel-
staartse verenigingen en instel-
lingen. Dus, verzamel het papier 
(geen melk- en frisdrankpakken). Kijk 
voor alle datums, nieuws of een 
aanvraag voor een financiële 
bijdrage op Facebook of ga naar 
www.stichtingsupporting-
kudelstaart.nl 

Door Ruud Meijer

Aalsmeer – De halsbandparkiet is 
een papegaaiachtige vogel uit 
tropisch Afrika en Zuid-Azië, die ooit 
naar Europa is gehaald als volière 
vogel. Het gaat in Nederland 
oorspronkelijk om ontsnapte en 
losgelaten kooivogels die verwilderd 
zijn en populaties hebben gevormd. 

De halsbandparkieten zijn helder-
groen van kleur. Mannetjes hebben 
een zwarte kin en keelvlek en een 
zwarte lijn over de hals lopen die 
uitloopt in een oranjeroze halsband 
op het achterhoofd. Vrouwtjes zijn 
helemaal effen. Ze hebben een korte, 
scherp omlaag gebogen rode 
haaksnavel.
Halsbandparkieten eten vooral 

Halsbandparkieten in Europa
Halsbandparkieten genieten van het vogelvoer in tuinen. Foto: Ruud Meijer

Aalsmeer - ‘Een goed begin is het 
halve werk’ is de oplossing van de 
puzzel in de Meerbode van 30 
december. Er is weer flink gepuzzeld 
tijdens oud en nieuw, want net geen 
200 inzendingen mocht de redactie 
ontvangen. De prijs wordt dit keer 
beschikbaar gesteld door brood- en 
banketbakkerij Vooges, die trakteert 
op een bosvruchtentaartje. Deze 
lekkernij blijkt een fenomeen te zijn 
in Aalsmeer en heel geliefd. “In 
afwachting van het bosvruchten-
taartje”, sloot een inzender de mail af. 
“Mijn moeder en ik hopen een lekker 
taartje te winnen”, begon een ander 
de mail. En hier is Vooges heel blij 
mee: “Nu maar hopen dat we het 
lekkerste bosvruchtentaartje van 
Aalsmeer winnen.” De puzzel (of toch 
de taart) blijkt in de smaak te vallen 
bij diverse leeftijden. Niet alleen 
ouderen, maar ook een groot aantal 
kinderen maakten de puzzel zelf 
(met een beetje hulp van hun 

ouders) en stuurden trots de 
oplossing. 

Smullen in het ziekenhuis
Helaas, geen 200 bosvruchten-
taartjes te verdelen, maar slechts 
één. En deze is gewonnen door Aline 
van Luling. Een winnaar met een 
groot hart, want zo schrijft ze: “De 
taart stel ik beschikbaar om met mijn 
collega’s op de COVID afdeling in het 
Spaarne Gasthuis van te smullen.” 
Gefeliciteerd Aline! Vooges zet na 
contact graag een bosvruchten-
taartje voor je klaar. 

Lekkernij
Overigens zijn de bosvruchten-
taartjes wekelijks bij Vooges verkrijg-
baar en gezien de vele positieve 
reacties een aanrader om eens aan te 
schaffen om zelf een vorkje in te 
zetten of om een verjaardag, jubi-
leum of andere feestelijkheid smake-
lijk mee op te luisteren. 

Oplossing kruiswoordpuzzel: 
‘Een goed begin is het halve werk’

zaden, granen, fruit, bloemen en 
nectar. Van het gebruikelijke tuinvoer 
eten ze het liefst pinda’s en appels. 
Fruittelers zijn niet blij met de hals-
bandparkiet. De vogel wordt 
beschouwd als een plaagdier die 
verspillend te werk gaat, want hij 
heeft de neiging om uit halfrijp fruit 
enkele happen te nemen en dan naar 
de volgende vrucht te gaan. In 
Nederland blijft het probleem 
beperkt tot het eten van knoppen 
van kastanjebomen. Later eten ze 
van de ontluikende bloemen en het 
jonge groen.

Leefgebied 
Stadsparken en tuinen zijn in Neder-
land favoriet leefgebied. Het nest 
wordt in een solitaire boom op flinke 
hoogte uit geknaagd. De halsband-
parkiet broedt in los kolonieverband, 
heeft één legsel per jaar met 3 à 4 
eieren. Broedduur: 22 tot 24 dagen. 
Buiten het broedseizoen zoeken 
halsbandparkieten elkaar op in 
slaapbomen, daar kunnen ze in zeer 
grote groepen bijeen komen. Elke 
nacht overnachten zeker enkele 

honderden halsbandparkieten op en 
rond de Hof vijver in Den Haag. De 
vogels verblijven in de bomen op het 
eilandje in het midden van de Hof 
vijver. Ze verzamelen zich met veel 
kabaal en gaan ‘s morgens met even-
veel herrie weg. Het lijkt rond de 
vijver wel een grote volière. Omwo-
nenden klagen wel eens over 
geluidoverlast.

Een probleem of de natuur?
Halsbandparkieten komen inmiddels 
in 35 landen voor. In Europa 
bevinden de grootste populaties zich 
in Zuidwest-Engeland, België, Neder-
land en Duitsland. Hij komt ook voor 
in Spanje, Frankrijk, Portugal en in 
Italië. In 2016 werd het aantal hals-
bandparkieten geschat op 85.000 
vogels. 
Helaas begint de toename van deze 
luidruchtige vogels een probleem te 
worden. In Nederland leven inmid-
dels zo’n 2.300 vogels. Wetenschap-
pers zijn het eens, de halsbandpar-
kiet is een invasieve exoot die aange-
pakt moet worden. Het tegengeluid: 
Dit is de natuur! 

Aalsmeer – Op de Rietwijker-
dwarsweg werd donderdag 31 
december rond elf uur in de ochtend 
een brand gemeld in een vracht-
wagen. Meerdere brandweervoer-
tuigen uit Amstelveen en Aalsmeer 
zijn ter plaatse gegaan. Er bleek brand 
te zijn ontstaan in een machine, die 
naast de vrachtwagen stond. Vermoe-

delijk is de brand begonnen in een 
accu van die machine en zijn vlammen 
overgeslagen naar de vrachtwagen. 
De brandweer van Amstelveen was er 
als eerste en dankzij adequate inzet, 
was het vuur snel onder controle. De 
brandweer van Aalsmeer kon retour 
kazerne. De schade aan de voertuigen 
is beperkt gebleven.

Schade beperkt na brand bij 
vrachtwagen 
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AGENDA
DONDERDAG 7 JANUARI

- Vergadering commissie Ruimte 
en Economie in Raadhuis vanaf 
20u. Te volgen via livestream op 
www.aalsmeer.nl

-  Ophalen kerstbomen aan huis 
door Meerlanden. Neerleggen 
op plek voor vuilcontainers. 
Donderdag 7 en vrijdag 8 januari 
vanaf 7.30u.

ZATERDAG 9 JANUARI:
-  Kerstdorp aan Oosteinderweg 

135, te bewonderen tot en met 9 
januari.

-  Online nieuwjaarspubquiz 
RKDES tussen 16 en 03u. 
Aanmelden via www.rkdes.nl

In coronatijd heeft Rudy Koopman met een groep vrienden een kerstdorp gebouwd. 

Deze is nog tot 9 januari te bewonderen aan de Oosteinderweg 135.

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

De winkel is gesloten, 
maar ‘OPEN’ 

voor bestellingen, 
afhalen, reparaties en 

onderhoud. 

Bel 06-10035173 of mail 
naar info@stagemusic.nl

Westerngitaar ‘Lag’ €139,-
Schoolstraat 7 | Aalsmeer | 0297-328044 | www.stagemusic.nl 

Westerngitaar ‘Lag’ TIP: Heel veel ukelele’s

Aalsmeer - Stichting KCA start het 
nieuwe jaar, als hiervoor de mogelijk-
heid gegeven kan worden, op 23 
januari met twee optredens van The 
Preacher Men, hét nieuwe Hammond 
trio bestaande uit Efraim Trujillo, 
(saxofoon), Rob Mostert (hammond-

orgel) en Chris Strik (drums). 
Deze drie gerenommeerde muzi-
kanten delen de liefde voor de klas-
sieke hammond trio’s uit de jaren 
vijftig en zestig van de vorige eeuw. 
Denk aan Jimmy Smith, Jimmy 
McGriff, Lou Donaldson en Stanley 

The Preacher Men 2x in Bacchus

steunen in deze (financieel) zware 
dagen? Bestel dan een bier-, wijn- of 
frispakket via hetzelfde aanmeldfor-
mulier. De pakketten kunnen op 9 
januari tussen 14.00 en 16.00 uur 
worden opgehaald in de kantine aan 
de Wim Kandreef en daar worden 
afgerekend (alleen met pin). Ook 
ondernemers kunnen een bijdrage 
leveren door een plekje in de 
pubquiz te sponsoren, hiervoor 
kunnen ze contact opnemen via 
communicatie@rkdes.nl. 

Nieuwjaarspubquiz met RKDES

Aalsmeer - Op 26 januari start bij de 
Werkschuit een cursus beeldhouwen. 
In deze cursus gaan de deelnemers een 
beeld hakken uit steen. Afhankelijk van 
de soort steen en de bewerking 
kunnen de cursisten een beeld voor 
binnen- of buitenshuis maken. Het 

vormgeven, waarbij in plaats van 
opbouwen steeds iets wordt wegge-
haald is een uitdaging. Het werken 
vanuit een duidelijk uitgangspunt 
helpt daarbij. De deelnemers mogen 
een eigen ontwerp maken of aan de 
slag gaan met een duidelijk voorbeeld. 

Cursus beeldhouwen: Een beeld 
voor binnen of buiten?

Aalsmeer - Radio Aalsmeer is het jaar, 
ondanks alle coronamaatregelen 
waarbij er geen gasten in de studio 
kunnen komen, goed begonnen. De 
vele programmamakers gaan zich dit 
nieuwe jaar weer voor de volle 
honderd procent inzetten om leuke, 
interessante, informatieve en gezel-
lige radioprogramma’s te maken. Ook 
het tv-kanaal wordt steeds meer 
ingezet tijdens de uitzendingen en 
voor lokaal nieuws, nostalgische 
foto’s, live beelden en nog veel meer. 

Herhaling ‘Door de Mangel’
Wekelijks wordt er in de Aalsmeerse 
talkshow ‘Door de Mangel’ een Aals-
meerder of Kudelstaarter geïnter-
viewd. Programmamakers Mylène, 
Elbert en Edgar maken met z’n drieën 
dit wekelijkse radioprogramma. 
Helaas zijn zij door de recentelijke 
corona-maatregelen die ook gelden 
in de studio van Radio Aalsmeer, 
gedwongen de uitzendingen voor-
lopig tot 19 januari te stoppen. Tot 
die tijd wordt wekelijks een herhaling 
van een eerder uitgezonden afleve-
ring uitgezonden.
Komende maandag 11 januari zal de 
274e aflevering, die eerder is uitge-

zonden op 25 november 2019, te 
beluisteren zijn. In die uitzending was 
Roy Baarse te gast. Na het plotselinge 
overlijden van zijn vader, nam hij het 
autobedrijf JC Baarse over. Daar 
hoefde hij eigenlijk niet over na te 
denken. Roy denkt dat de toekomst 
van de autobranche flink gaat veran-
deren: dealers zullen het moeilijk 
gaan krijgen en de individualisering 
van de modellen zal toenemen.

‘De top 10 van…’
Iedere maandagavond om 20.00 uur 
tijdens ‘De top 10 van...’ mag een gast 
bepalen welke tien nummers 
gedraaid worden. Maandag 11 
januari is dat Miranda Breur. Ze is 
geen onbekende van Radio Aalsmeer, 
want ze heeft ooit zelf dit muzikale 
programma mogen presenteren. 
Presentator Rinus van Itterzon gaat 
met haar in gesprek over haar 
muziekkeuze, maar ook over haar 
bedrijf Miranda Breur Tekst en 
Kantoor, haar hobby’s en hoe ze het 
roerige jaar 2020 heeft beleefd. 

In gesprek met VVD en D66
Op woensdag 13 januari om 19.00 
uur start ‘Radio Aalsmeer Politiek’ het 

Roy Baarse en Miranda Breur in 
spotlights bij Radio Aalsmeer

De muziekkeuze van Miranda Breur 

in ‘De top 10 van...’

Turrentine. The Preacher Men zet een 
dampende set neer waar het plezier 
maar ook het vakmanschap en talent 
vanaf spatten. Een diep-groovend 
Hammond orgel, scheurende saxo-
foonkreten en back beats waar je niet 
bij kan stilzitten! Hammond jazz zoals 
Hammond jazz bedoeld is. Met het 
album ‘Blue’ won het trio in 2019 een 
Edison. 

The Preacher Men treedt zaterdag 23 
januari twee keer op, om 19.30 uur 
en 21.30 uur, in cultureel café 
Bacchus XL in de Gerberastraat. 
Entree: 15 euro, leden van de KCA 
Jazzclub Bacchus betalen 10 euro per 
persoon. Kaartverkoop: hopelijk 
vanaf begin januari in de KCA 
Ticketshop. 

Geen cabaret 
De voorstelling van cabaretier Anuar 
op zaterdag 16 januari in Bacchus is 
verschoven naar zaterdag 6 maart.

DORPSDICHTER JAN DAALMAN

2021
Het is stil op nieuwjaarsdag
een lage mist hangt boven de akkers op de Poel
en dempt de stilte nog meer.
Een stilte in ons dorp,
die we nooit meer mogen vergeten.
Het is iets om voor te vechten in dit nieuwste jaar.
Het gaat om de vredigheid van de tijd, 
maar ook om de eenzaamheid, 
achter schoongepoetste ramen.
De straten liggen er 
de weg er naar toe is kort
mijn stappen zijn er al wel gezet.
Dat zegt alleen niets of mijn gang
van invloed was.
Dichtbij, ja dichtbij dat ben ik wel geweest
Vol goede moed en vertrouwen
hebben we elkaar zwaaiend 
gelukkig nieuwjaar gewenst.
Een knuffel en een kus waren er nog niet bij.
Zo is overal die anderhalve meter te kort
om samen te leven,
samen te dansen.

Nieuwe jaar 2021

jaar 2021 met raadsleden van VVD en 
D66. Niet om de tafel in de studio, 
maar wel via de inmiddels bekende 
videocall. Samen met programmama-
kers Erik Kreike en Sem van Hest 
wordt er teruggeblikt op een roerig 
laatste half jaar en is er een vooruit-
blik op Aalsmeer 2021. 

Radio en 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. Uitzending gemist? 
Surf naar radioaalsmeer.nl/uitzen-
ding-gemist. Radio Aalsmeer TV is te 
bekijken via kanaal 12 van Caiway, 
kanaal 1389 van KPN/XS4ALL/Telfort 
of radioaalsmeer.nl/tv. 

Een bestaand beeld naar eigen fantasie 
uitwerken, is al heel spannend. Een 
voorstudie in klei kan ook een goed 
begin zijn. De cursisten worden indivi-
dueel begeleid. Er wordt uitleg 
gegeven over steensoorten, gereed-
schappen en hoe de juiste sokkel een 
beeld beter kan presenteert. In de 
cursus wordt voornamelijk handmatig 
gewerkt. Voor wie eigen gereedschap 
wil aanschaffen, is het advies te 

wachten tot na de eerste les. De cursus 
wordt gegeven op dinsdag van 9.30 tot 
12.00 uur door Ella de Nijs bij de Werk-
schuit aan de Oosteinderweg 287. 
Inlichtingen en aanmelden via 
www.werkschuit-aalsmeer.nl of 
telefonisch bij Marion Buckert via 
06-11864861 of bij Margot Tepas via 
06-12459347. Meer weten over het 
uitgebreide cursusaanbod? Er liggen 
folders bij AH en in het Raadhuis.

Kudelstaart - Voor de puzzelrit en de 
nieuwjaarsreceptie hebben de vrij-
willigers van RKDES een alternatief 
bedacht. Aanstaande zaterdag 9 
januari wordt een online nieuwjaars-
pubquiz georganiseerd. Iedereen uit 
Kudelstaart en de wijde omgeving 
kan meedoen aan deze quiz, een 
bijdrage is vrijwillig en wordt natuur-
lijk heel erg op prijs gesteld. 
Aanmelden kan via de website www.

rkdes.nl. Deze pubquiz kent de vorm 
van een kahoot en iedereen die zich 
heeft aangemeld ontvangt op 9 
januari de link om deel te kunnen 
nemen. De quiz kan gespeeld 
worden tussen 16.00 en 03.00 uur (er 
is dus geen vast moment). Het is 
natuurlijk wel heel leuk om online 
met vrienden, familie of jouw sport-
team af te spreken om de quiz tege-
lijkertijd te maken. RKDES nog extra 
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- zo mogelijk uw e-mailadres; 
- het tel. 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.

OPHALEN KERSTBOMEN

Meerlanden haalt op 7 en 8 januari 2021 (echte) kerst-
bomen op aan huis. De boom kan op deze dagen voor 
7.30 uur neergelegd worden op de ophaalplek van uw 
container. In verband met COVID-19 gaat de gebruike-
lijke inzamelactie dit jaar helaas niet door.

CONCEPT STRATEGIE WERKLOCATIES AALSMEER 
TER INZAGE (Z20-002116)

Op 5 januari hebben burgemeester en wethouders van Aals-
meer ingestemd met de concept Strategie Werklocaties Aals-
meer. De Strategie Werklocaties Aalsmeer ligt met ingang van 
8 januari 2021 tot 5 februari 2021 ter inzage. Het college van 
Aalsmeer wil het lokale en regionale vestigingsklimaat voor 
bedrijven versterken. Hierbij is het belangrijk dat er voldoende 
aanbod van werklocaties/ bedrijventerreinen is dat aansluit bij 
de wensen en eisen van (toekomstige) gebruikers. Hierdoor 
kunnen gevestigde bedrijven doorgroeien en uitbreiden en 
blijft Aalsmeer aantrekkelijk als vestigingslocatie voor ove-
rige bedrijven. De volgende marktpartijen zijn betrokken bij 
het opstellen van de strategie: Ondernemend Aalsmeer, MEER 
Aalsmeer, MVO Platform, zittende ondernemers Greenpark 
Aalsmeer/ Hornmeer, Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikke-
ling BV, Royal Flora Holland en SADC.

Ter inzage
Voordat de Strategie Werklocaties Aalsmeer de�nitief wordt 
vastgesteld, ligt het concept van 8 januari 2021 tot 5 februari 
2021 op de volgende wijze ter inzage:

Digitaal
U kunt de digitale versie van de Concept Strategie Werkloca-
ties Aalsmeer raadplegen via www.aalsmeer.nl/strategiewerk-
locaties

Papier
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. Stuk-
ken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijdelijk al-
leen via de website van de gemeente inzien. Mocht u niet in 
de gelegenheid zijn om stukken online in te zien, dan 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.

Hoe kunt u reageren? 
U kunt uw digitale reactie indienen door via deze link www.
aalsmeer.nl/strategiewerklocaties het webformulier in te vul-
len of door een email te sturen naar werklocaties@aalsmeer.nl 
onder vermelding van ons kenmerk Z20-002116 en “Strategie 
Werklocaties Aalsmeer”. Een schriftelijke reactie kunt u onder 
vermelding van ons kenmerk Z20-002116 en “Strategie Werk-
locaties Aalsmeer” richten aan het College van burgemeester 
en wethouders van Aalsmeer (postbus 253, 1430 AG, Aals-
meer).

Wat gebeurt er daarna? 
Alle reacties worden gebundeld in een Nota van Beantwoor-
ding en anoniem gemaakt. In de nota staat ook wat burge-
meester en wethouders met de reacties doen. En welke aan-
passingen aan de Strategie eventueel zijn gedaan. 

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.
-  Jan Lunenburg Oever (kavel 3 en 14), (Z20-090811), het 

bouwen van twee woningen met berging 
-  Kudelstaartseweg 219, 1433 GG, (Z20-090652), het plaat-

sen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning 
is/zijn ingetrokken:
-  Midscheepsstraat 1, 1433 ST, (Z20-085411), het plaatsen 

van een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzon-
den: 30 december 2020

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuurs-
recht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten 
behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar ma-

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 o�ciële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer 

worden gepubliceerd op: www.o�cielebekendmakingen.
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 ‘O�ciële 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 desbetre�ende persoon op de hoogte te stellen van zowel 
het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt 
dit v.a. 20 januari 2016 o�cieel 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.

BEWAAR OUDE KLEDING THUIS

Omdat er door het coronavirus wereldwijd geen afzet is, moet 
al het ingezamelde textiel door de verwerker worden opgesla-
gen. Deze opslagruimte is niet oneindig en de kwaliteit van het 
textiel wordt slechter als het opgeslagen wordt. Daarom doet 
de gemeente Aalsmeer een beroep op u:
- Bewaar uw kleding voorlopig thuis;
- Leg geen zakken naast een overvolle container;
- Gooi geen textiel bij het restafval.
Hartelijk dank voor uw medewerking en begrip.

SOCIAAL LOKET AALSMEER OPEN OP AFSPRAAK

De balie van het Sociaal Loket Aalsmeer is, op afspraak, weer 
geopend. Bij het Sociaal loket kunt u terecht met vragen over 
wonen, welzijn, zorg, inkomensondersteuning, schuldhulpver-
lening en jeugdhulp. Heeft u hulp of ondersteuning nodig? 
Dan voeren wij met u een gesprek en kijken we samen welke 
hulp u nodig heeft. We werken hierin samen met verschillende 
welzijn- en vrijwilligersorganisaties in Aalsmeer. De afgelopen 
maanden kon u wegens de coronamaatregelen alleen telefo-
nisch bij het loket terecht. Nu kunt u ook weer een afspraak 
maken voor een één op één gesprek. Neemt u telefonisch con-
tact met ons op voor het maken van een afspraak, via (0297) 
387575. Het is mogelijk om een afspraak te maken binnen de 
volgende tijden:

Ma-/di-/do-/vrijdag 08.30-12.00 uur
Woensdag   13.00-16.30 uur

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST 
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN

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

Geslachtsnaam  Voorletters Geboorte- Datum 
  datum beschikking

Rudnik J. 02-09-2018 30-12-2020
Rudnik E.I. 02-01-1988 30-12-2020
Rudnik R.K. 21-10-1987 30-12-2020
Rudnik M. 25-01-2016 30-12-2020

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; 

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 COVID-19
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een 
afspraak maken op tel. 0297-387575. Dit doen wij om het 
bezoek aan het raadhuis zo veel mogelijk te spreiden zodat 
wij u nu en in de komende periode goed van dienst kunnen 
zijn.Regel dringende zaken zoveel mogelijk digitaal. Als dat 
om wat voor reden niet kan, overleg dan telefonisch met één 
van onze medewerkers of stel uw vraag bij de receptie. Wij 
proberen dan samen met u tot een passende oplossing te 
komen.Wij doen er alles aan om u goed en snel te woord te 
staan. De wachttijden zijn mogelijk wat langer dan normaal. 
Wij vragen daarvoor uw begrip.

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

AFVAL
Vanaf dinsdag 24 maart worden maximaal vier klanten tege-
lijkertijd toegelaten op de milieustraat. Meerlanden vraagt 
mensen alleen met volle vrachten te komen, rekening te 
houden met extra wachttijden en de instructies van hun me-
dewerkers op te volgen. Medewerkers zullen bezoekers at-
tenderen voldoende afstand te houden. Voor alle informatie 
over de dienstverlening van Meerlanden, kunt u terecht op: 
www.meerlanden.nl/coronavirus.

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

CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het 
weekend via het hoofdnummer: 0297-381777.

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING 
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: 
tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor 
bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft een wijk-
overleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze 
wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de but-
ton “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijk-
overleggen www.wijkoverlegaalsmeer.nl

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een 
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurs-
secretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u 
bellen naar tel. 0297-387511. Voor een afspraak met een van 
de wethouders: tel. 0297-387512. Raadpleeg voor de porte-
feuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE 
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken 
over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van 
een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergade-
ring het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De 
inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raads-
leden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragen-
ronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raads-
vergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds 
ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker 
bij de gri�e via gri�e@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-
387584/387660 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

Aalsmeer een werelddorp 
van bloemen en water.

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met 
#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s. VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De o�ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een 
wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze 
rubriek staan o�ciële 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 o�ciële 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.
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EVENEMENTEN

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

Vervolg op volgende blz.



Aalsmeer - Op 27 januari start bij de 
Werkschuit de cursus Creatieve 
vorming voor kinderen vanaf 6 jaar. 

De cursus wordt gegeven op 
woensdag van 15.30 tot 17.00 uur en 
op donderdag van 16.00 tot 17.30 

Cursussen Creatieve vorming 
voor kinderen bij Werkschuit

Aalsmeer – In december kon er een 
kerstwandeling rond kinderboerderij 
Boerenvreugd gelopen worden. Veel 
wandelaars hebben met plezier de 
verlichte route gelopen. Een week 
nadat de lichtjes waren ontstoken 
moest de boerderij helaas de deuren 
sluiten in verband met de lockdown. 
De lichtjes konden gelukkig wel aan 
blijven en het pad om de boerderij 
bleef toegankelijk voor een wande-
ling. De wandeling was ook voor 
kinderen leuk, omdat zij op zoek 
konden naar letters die samen een 
woord vormden. Bezoekers konden 
thuis het deelname kaartje uitprinten 
en vervolgens ingevuld in de brie-
venbus van de boerderij achterlaten.

Drie winnaars
Het woord dat gevonden moest 
worden was: ‘kerstman’. Uit alle 
goede inzendingen zijn drie 
winnaars getrokken. De 3-jarige Pim, 
5-jarige Madelène en 8-jarige Wiebe 
zijn de gelukkigen. Zij hebben alle 
drie een leuk én lekker prijsje 
gewonnen. Door de lockdown kon 
een gezellige prijsuitreiking op de 
boerderij niet plaatsvinden. De 
prijsjes zijn daarom bij de winnaars 
thuis bezorgd en werden met plezier 
ontvangen.

Kerstsokken tellen
Er was ook een bonusvraag. Het 
antwoord bleek best lastig te zijn. De 
kinderen moesten het aantal kerst-
sokken tellen dat ze tegen kwamen 
tijdens de wandeling. Het juiste 
antwoord was elf. De negen kerst-
sokken aan de waslijn werden door 
alle kinderen wel gezien maar de 

twee sokken bij het kerstmanhuisje 
werden niet door iedereen opge-
merkt. Uit alle goede antwoorden is 
de 3-jarige Mason als winnaar 
getrokken.

Veel waardering
Op facebook liet menigeen weten de 
kerstwandeling erg te waarderen. 
Niet alleen gezinnen hebben een 
rondje om de boerderij gelopen, ook 
mensen zonder kinderen en wande-
laars met honden hebben genoten 
van de verlichte items. De vraag of de 
kerstwandeling ook in 2021 georga-
niseerd gaat worden is al meerdere 
keren gesteld. Al met al kijken de vrij-
willigers, ondanks de recente lock-
down, terug op een geslaagde kerst-
wandeling. En wie weet komt er een 
vervolg in 2021.

Kinderboerderij reikt prijzen uit 
van de kerstwandeling

Martine Noordhoek bij de 5 jarige 
Madelène aan de deur om haar te 
verrassen met haar gewonnen prijs. 

Aalsmeer - Op de valreep van het 
jaar 2020 is de Mike Multi Foundation 
verrast met een cheque van 2.000 
euro. Deze werd uitgereikt door 
Rhenus Air & Ocean. 
Het bedrijf heeft vlak voor kerst 
besloten enkele goede doelen, die 
een actieve en positieve bijdrage 
leveren aan de leefomgeving van de 
lokale bevolking, �nancieel te onder-

steunen. In totaal zijn acht goede 
doelen geselecteerd door de Rhenus 
medewerkers, waaronder dus de 
Mike Multi Foundation die zich inzet 
voor minder-valide sporters. 
Voorzitter Mike van der Laarse mocht 
de cheque in ontvangst nemen. 
“Deze cheque is een fantastisch 
gebaar in dit ook voor ons als Foun-
dation lastige jaar. Wij willen graag 

onze sporters blijven sponsoren en 
zonder donaties lukt dat niet. Een 
aantal sporters die wij �nancieel 
ondersteunen kon dit jaar helaas niet 
naar de Paralympics. Maar zij moeten 
wel in training blijven om het 
komende jaar wel te kunnen deel-
nemen. En die sponsoring gaat dus 
gewoon door. Wij zijn dus extra blij 
met dit prachtige bedrag.”

Mooie afsluiting van het jaar 
voor Mike Multi Foundation

Voorzitter Mike van der Laarse krijgt cheque uit handen van Rhenus Air & Ocean.

O�ciële Mededelingen
7 januari 2021

COLLECTES

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

TER INZAGE

t/m 21-01-21 Ontwerpbestemmingsplan Uiterweg 116a - 
Marinapark (Z16- 011546), waaronder de aan-

meldnotitie m.e.r. en het concept beeldkwali-
teitplan (die als bijlagen bij de toelichting van 
het bestemmingsplan zijn opgenomen) 

t/m 28-01-21 Aanvraag geluidhinderonthe�ting: in het ka-
der van het vlinderen van een vloer in de peri-
ode 6 tot 9 januari 2021, op het perceel Oost-
einderweg tegenover 545

t/m 28-01-21 Aanvraag geluidhinderonthe�ng: in het ka-

der van werkzaamheden Project Waterfront 
Aalsmeer van 7 december 2020 tot 1 mei 
2021, op het perceel Stommeerweg en Kudel-
staartseweg

t/m 03-02-21 Verzoek om onthe�ng van de geluidshinder 
(met de daarop betrekking hebbende stuk-
ken) in het kader van wegwerkzaamheden 
van 18 t/m 21 januari 2021, op het perceel het 

kruispunt Burgemeester Kasteleinweg - Van 
Clee�kade. 

t/m 04-02-21 Concept Strategie werklocaties Aalsmeer ter 
inzage (Z20-002116)

t/m 05-03-21 De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de 
bijbehorende stukken m.b.t. brandveilig ge-
bruik van Flower Tower, Japanlaan 9, 1432 DK 
(Z20-078270)

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

uur. Houd je van knutselen en schil-
deren? Dan is dit echt een cursus 
voor jou! Je kunt leren hoe je iets 
echts kunt namaken van klei of ander 
materiaal, maar vooral ook hoe je zelf 
iets nieuws kunt maken dat heel 
bijzonder is. Anders dan anders, iets 
wat je op school of thuis misschien 
niet zo gauw doet. Je zit in een gezel-
lige groep met kinderen die allemaal 
graag knutselen en schilderen. Het is 
leuk om van elkaar te zien hoe je iets 
maakt en je krijgt weer nieuwe idee-
tjes. Deze cursus is ook leuk voor 
kinderen die al een cursus hebben 
gevolgd, er worden steeds andere 
opdrachten gegeven. De cursussen 
worden gegeven bij de Werkschuit 
aan de Oosteinderweg 287. Inlich-
tingen en aanmelden via www.werk-
schuit-aalsmeer.nl of telefonisch bij 
Marion Buckert via 06-11864861 of 
bij Margot Tepas via 06-12459347. 

Aalsmeer - De politie is dinsdag-
avond 5 januari in het Schinkelbos 
een grootschalige zoekactie gestart 
naar een vermiste man. Ook in de 
omgeving van de Mr. Jac. Takkade en 
de Bosrandweg werd naar de man 
gezocht. Het parkeerterrein van het 
Renaissance hotel aan de rand van 
het bos was het verzamelpunt voor 
de diverse politie-eenheden. Ook de 
Koninklijke Marechaussee was 
aanwezig om te helpen zoeken. 
De politie had aanwijzingen dat de 
man zich in of nabij het Schinkelbos 
zou bevinden. Later op de avond, 
tegen middernacht, is ook een drone 
van de brandweer Haaglanden 
ingezet. Deze heeft met warmte-

beeldcamera een gebied afgezocht. 
Helaas heeft dit geen resultaat opge-
leverd en is de man nog niet 
gevonden. De zoektocht werd na 
enkele uren gestaakt, maar is woens-
dagochtend voortgezet. Via 
burgernet is een signalement van de 
man verspreid. De man is 53 jaar oud, 
1,90 meter lang, heeft kort haar en  
een slank postuur. Hij draagt een spij-
kerbroek, een rode jas met daarop het 
logo van de Kudelstaartse voetbalver-
eniging RKDES en zwarte werk-
schoenen. Op woensdagmiddag, 
rond drie uur, kon de zoektocht 
gestaakt worden. De man is in leven 
aangetro�en. De verwarde man hield 
zich schuil nabij de Oosteinderpoel.

Nachtelijke zoektocht naar 
vermiste man: Gevonden!

Vuurtje tegen de kou
Kudelstaart - Op zondag 3 januari 
rond vijf uur in de middag is de 
brandweer gealarmeerd voor een 

kleine brand bij de jeugdontmoe-
tingsplek aan de Bilderdammerweg. 
Aalsmeer en Leimuiden zijn ter 
plaatse gegaan. Het brandje was snel 
onder controle. 

Aan de personen die het vuurtje 
gemaakt hadden, mogelijk omdat ze 
het koud hadden, werd het verzoek 
gedaan om de resten zelf op te 
ruimen. 
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Aalsmeer - Het jaar 2021 begint niet 
zoals gebruikelijk met een gezellige 
nieuwjaarsbijeenkomst in het Raad-
huis voor alle inwoners. Er is op 
afstand geproost en burgemeester 
Gido Oude Kotte hield zijn nieuw-
jaarstoespraak vanuit zijn werkkamer: 
“Het is ons denk ik gelukt. Ja oké, er is 
best nog wel wat vuurwerk afge-
stoken ten twaalfde ure. En ja, ook in 
de dagen in aanloop naar de jaarwis-
seling was het toch wel onrustig met 
enorme knallen. En nee, de bommen 
die afgingen waren zeker niet legaal. 
Maar, ik denk dat het ons toch is 
gelukt de jaarwisseling corona-proof 
te doorstaan in onze gemeente. Om 
dit voor elkaar te krijgen hebben we 
met elkaar offers moeten maken. 
Dank daarvoor.” 

Politie, brandweer en toezicht
In zijn nieuwjaarstoespraak richtte 
burgemeester Oude Kotte zich onder 
andere tot de mannen en vrouwen 
van de politie, brandweer, toezicht 
en handhaving en de dames en 
heren van openbare orde en veilig-
heid. “Wat ben ik ongelofelijk blij met 
jullie. Het lijkt zo vanzelfsprekend dat 
wij als samenleving te allen tijde een 
beroep op jullie mogen doen om ons 
veilig te houden. Maar dat is het 
zeker niet. Van dichtbij kan ik zien 
hoe betrokken jullie zijn, hoe 
betrouwbaar en professioneel. Grote 
klasse en grote dank.”

Ingewikkeld jaar
“We hebben met elkaar een ingewik-
keld jaar achter de rug. Het jaar 

waarin het coronavirus alles en 
iedereen op de wereld ontregelde. In 
maart belandde we in de eerste 
zogenoemde intelligente lockdown. 
Hoe onwerkelijk was het dat we 
massaal thuis moesten blijven om te 
voorkomen dat het virus zich verder 
zou verspreiden. Onze oudere inwo-
ners mochten een periode geen 
bezoek meer ontvangen in de 
verpleeg- en verzorgingshuizen. Dit 
leidde tot veel eenzaamheid en 
verdriet. Er volgde een zomer waarin 
alles weer normaler leek te worden. 
De verspreiding van het virus liep 
flink terug. En we versoepelden. 
Logisch. Maar het had helaas 
vergaande consequenties. Met 
aanvankelijk de regio Amsterdam als 
koploper, belandde we in het najaar 

Burgemeester Oude Kotte: “Ik 
wens u een liefdevol nieuw jaar”

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Gido Oude Kotte vanuit zijn werkkamer in het Raadhuis. Foto: Gemeente Aalsmeer

Alle dienstverlening door eigenstandige, compacte organisatie. De Aalsmeerse vlag 

wappert al trots op het Raadhuis. 

Ontwikkeling Fort Kudelstaart: Recreatievoorziening voor de zeilsport.

Realisatie van het Waterfront met wandelboulevard in volle gang.

in de tweede besmettingsgolf. Waar 
de meeste mensen bij de eerste golf 
vol de schouders zetten onder de 
naleving van de maatregelen was die 
bereidheid bij de tweede golf een 
stuk minder. Iedereen was en is zó 
klaar met corona! Maar daardoor 
bleven de besmettingscijfers fors 
oplopen. De maatregelen werden 
steeds verder aangescherpt tot het 
diepte punt: de harde lockdown op 
14 december jongstleden.

Noodhulp
Op dit moment moeten we nog ruim 
twee weken dealen met de harde 
lockdown. Een lockdown die grote 
schade toebrengt aan belangrijke 
economische sectoren zoals horeca, 
recreatie en toerisme. Van dichtbij zie 
ik dat de noodhulp van de overheid 
hele goede dingen doet. En niet 
alleen de noodhulp van de Rijksover-
heid, ook ons Noodfonds in Aalsmeer 
doet hele goede dingen. Geweldig 
om te zien. Wat leven we toch in een 
onwerkelijk welvarend land dat dit 
mogelijk is”, aldus Oude Kotte. 
De burgemeester ging in zijn nieuw-
jaarstoespraak nog kort in op de, 
zoals hij zelf zegt: “De hele slechte 
film die zich afspeelde in de Ophelia-
laan. Een krankzinnige gerichte actie, 
waarbij een supermarkt werd opge-
blazen. Waanzin.”

Grote klasse!
“De decembermaand die anders zo 
feestelijk is, bracht nu voor iedereen 
soberheid. Alles was anders dan 
anders, maar we hebben het gezellig 
gemaakt. Herinneringswaardig. En 
dan de jaarwisseling. Forse beper-
kingen, geen feesten, geen vuur-
werk. Sober en doelmatig was het 
devies van het Kabinet. En in hoofd-
lijnen is het ook zo verlopen. Grote 
feesten bleven uit. Vernielingen 
bleven uit. Geen grote wantoe-
standen op de eilanden in de Poel. 
Daar waar met carbid geschoten 
werd, gebeurde dit ordentelijk. 
Klasse. Ik hoop vurig dat de besmet-
tingscijfers onze getuigen zullen zijn 
van ons saamhorig optreden.”

Onderhoud en vernieuwing
“Ondanks de coronacrisis is er door 
het gemeentebestuur toch hard 
gewerkt. We zijn bezig met een flinke 
inhaalslag in het onderhoudt en 
vernieuwing van onze openbare 
ruimte. Overal in de gemeente waren 
en zijn werkzaamheden zichtbaar. 
Met natuurlijk hier en daar ook tijde-
lijk wat ongemak. Even wat punten 
op een rij: de vaststelling van de 
plannen voor het Waterfront was een 
mooi hoogte punt het afgelopen jaar, 
waarmee Aalsmeer nog vóór aanko-
mende zomer verrijkt zal zijn met 
een heuse wandelboulevard vol met 
mogelijkheden voor waterrecreatie. 

Daarnaast zijn ook de plannen voor 
Fort Kudelstaart vol op in ontwikke-
ling, met het perspectief op een 
prachtige recreatievoorziening voor 
de zeilsport. In het centrum van Aals-
meer zullen gefaseerd de plannen uit 
de Centrumvisie worden aangepakt. 

Dienstverlening
Ook gaan we verder bouwen aan de 
toekomstige dienstverlening van 
Aalsmeer. U kunt straks op ons raad-
huis terecht voor alle dienstverle-
ning. Dit doen we vanuit een nieuw 
te bouwen eigenstandige en 
compacte organisatie, waarbij dien-
sten worden afgenomen van onder 
andere Amstelveen en de Meer-
landen. Ik ben daar zeer optimisti-
sche over. Het gemeentebestuur wil 
uiterlijk 2026 de nieuwe toekomstige 
dienstverlening en alles wat daarbij 
hoort gereed hebben.”

Prachtig Sinterklaasfeest
“Hoewel de feestmaanden sober 
waren in Aalsmeer, hadden we toch 
nog een fantastische Sinterklaasin-
tocht voor onze jongste inwoners. 
Binnen de geldende coronamaatre-
gelen hebben de Sinterklaascomités 
uit Aalsmeer en Kudelstaart er toch 
nog een prachtig feest van gemaakt. 
Een zonder publiek gefilmde intocht, 
maar mét een live viering voor 
gezinnen en kleine groepen kinderen 
in het raadhuis en in het dorpshuis. 
Bovendien veranderde een prachtig 
rood verlicht raadhuis in Aalsmeer in 
het ‘grote huis van Sinterklaas’. 
Hulde!” 

Aalsmeerse feesten
“Dat brengt mij bij onze andere Aals-
meerse feesten. Ik kan helaas niet alle 
activiteiten en evenementen op 
noemen. Het zijn er namelijk echt 
ongelofelijk veel. Maar lieve mensen, 
het sprong eruit, wat was het een 
gemis in september. De Aalsmeerse 
vlaggenactie maakte een klein beetje 
goed, maar wat hebben we massaal 
die feestelijkheden gemist! Uit het 
diepste van mijn hart gun ik ons in 
2021 de meest spetterende vuur-
werkshow bij Vuur en Licht op het 
water, de beste line-up bij de Feest-
week die je je maar kan wensen, de 
creatiefste kunstwerken bij de Kunst-
route en de allermooiste pramen bij 
de Pramenrace. En dat u niet alleen 
een week vrij hoeft te nemen tijdens 
de festiviteiten, maar ook nog een 
week vrij benodigd om er van bij te 
komen. Namens het gemeentebe-
stuur wens ik u een liefdevol en geze-
gend nieuw jaar.”

De nieuwjaarstoespraak van burge-
meester Oude Kotte is terug te kijken 
via de website van Radio Aalsmeer 
en geheel te lezen op de website van 
de gemeente Aalsmeer.
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Aalsmeer - De afgelopen periode zijn 
de geluidsschermen langs de Burge-
meester Kasteleinweg aan de kant 
van de Geraniumstraat vervangen. De 
kunststofwand heeft plaats gemaakt 
voor een lagere, natuurlijke geluids-
bescherming. Aan de kant van de 
Azaleastraat gaan de geluids-
schermen later dit jaar ook vervangen 
worden. 

Rotondes
De tijdelijke rotonde bij de Ophelia-
laan blijft vooralsnog in gebruik. Naar 
verwachting gaat deze eind februari 
vervangen worden voor een defini-
tieve rotonde. Eerst start op 11 januari 
de aanleg van een rotonde bij de 
Burgemeester Hoffscholteweg. De 
Kasteleinweg wordt hiervoor afge-
sloten tussen de Van Cleeffkade en de 
Ophelialaan. De werkzaamheden 
duren tot eind februari. Er kan trou-
wens wel al gereden worden van de 
Zwarteweg naar de J.C. Mensinglaan 
en andersom. De kruising J.C. Mensin-
glaan met de Kasteleinweg is aange-
past en de busbaan hier aangelegd. 

Natuurlijke geluidsschermen langs 
de Burgemeester Kasteleinweg

Bij de J.C. Mensinglaan kan de Burgemeester Kasteleinweg overgestoken worden. 

Deze route van en naar Zuid is open voor auto’s en fietsers.

De Witteweg is ingericht als fiets-
straat, waar de auto te gast is. Hier zijn 
overigens ook al de hoge geluids-
schermen ‘ingeruild’ voor een lagere 
geluidsbescherming voor de achter 
gelegen woningen. Ook kan bij de J.C. 
Mensinglaan al de oversteek over de 
Kasteleinweg gemaakt worden door 
fiets- en autoverkeer.

Deze maand start verder ook de 
aanleg van (nog) een rotonde, bij de 
kruising met de Dorpsstraat. Tijdens 
deze werkzaamheden blijft in beide 
richtingen één rijstrook voor het auto-
verkeer beschikbaar. Als een en ander 
volgens planning verloopt zal deze 
‘klus’ eind maart geklaard zijn. Meer 
weten? Kijk dan op www.hovasz.nl.

Aalsmeer - Hoe mooi kan de tuin en 
de omgeving zijn in de winter? 
Groei&Bloei Aalsmeer kijkt samen 
met de redactie van de Nieuwe 
Meerbode uit naar de foto van tuinen 
in de winter. Corona houdt iedereen 
nog gebonden aan de eigen directe 
omgeving. Dat hoeft geen straf te 
zijn. Steeds meer bloemen en 
struiken bloeien gewoon door of 
beginnen aan het nieuwe seizoen. 
Tekenen van hoop, ze laten zien dat 
het leven verder gaat. 
Ook al staat die plant of struik niet in 
de eigen tuin, maar ziet u tijdens een 
wandeling door de omgeving het 
mooie ervan: Maak een foto en stuur 

deze naar info@aalsmeer.groei.nl. 
Natuurlijk zijn foto’s welkom van een 
tuin waar de verlichting nog brandt 
en samen met de beplanting uitno-
digen om naar buiten te gaan. 
Misschien valt er nog wel sneeuw en 
is rijp aan de bomen te zien. Van half 
januari tot eind februari zijn foto’s 
van wintertuinen welkom. Groei & 
Bloei Aalsmeer stelt weer groen-
bonnen beschikbaar om aan de 
mooiste toe te kennen! De foto’s 
worden allen geplaatst op de 
website van Groei & Bloei Aalsmeer. 
De Nieuwe Meerbode zal de foto, die 
in aanmerking komt voor de 
groenbon, publiceren.

Win een groenbon met uw/jouw 
wintertuin of wintertafereel

Aalsmeer - De fietsonderdoorgang 
onder de Aalsmeerderbrug is 
maandag 4 januari open gesteld voor 
fietsers en voetgangers. De aanleg 
van deze veiligere oversteek onder 
de Burgemeester Kasteleinweg door 
heeft de gehele periode op schema 
gelegen. De brugdelen zijn in 
november vanaf het water gemon-
teerd. Na het invaren van de brug-
delen is de aannemer verder gegaan 
met het monteren van de leuningen, 

de installatie van de verlichting en 
zijn aansluitingen op het land 
gemaakt. De fietsonderdoorgang 
zorgt voor een ongelijkvloerse krui-
sing wat de veiligheid van fietsers en 
voetgangers ten goede komt. Door 
de komst van de route onder de brug 
door kunnen fietsers langs de Ring-
vaart blijven fietsen. Let op: Sinds de 
ingebruikname is de oversteek aan 
de bovenzijde van de brug niet meer 
in gebruik! 

Fietsonderdoorgang is open!

Aalsmeer - Enkele dagen na de 
aanslag op de Poolse supermarkt in 
december in de Ophelialaan zijn 
door de politie camera’s geplaatst 
rond het pand. Naast deze 24-uurs 
bewaking surveilleert de politie 
regelmatig, zowel zichtbaar als 
onzichtbaar. Na de explosie in een 
Poolse supermarkt in Tilburg van 
zondag 3 op maandag 4 januari 
worden de controles opgevoerd. 

Herhaling en onrust
Burgemeester Gido Oude Kotte 
heeft daags na de explosie en de 
brand in de nacht van 7 op 8 
december, die de supermarkt 
verwoestte, maar ook een boven-
woning onbewoonbaar maakte, 
twee naastgelegen winkels flinke 
schade toebracht en een auto rijp 
voor de sloop maakte, het pand 
gesloten vanwege het gevaar voor 
herhaling en omdat er grote onrust 
is in de buurt. Hoe lang de super-
markt in de Ophelialaan nog dicht 
moet blijven, hangt grotendeels af 
van het nog lopende onderzoek 
door de politie.

Gecoördineerde actie
Naast de explosie in Aalsmeer zijn er 
in december ook aanslagen gepleegd 
op Biedronka winkels in Heeswijk-
Dinther en twee keer bij dezelfde 
super in Beverwijk. Er is een 
vermoeden dat de explosies gerichte 
acties zijn, maar het onderzoek door 
de politie is nog in volle gang. Er is een 
team opsporing geformeerd waarin 
eenheden van de politie Amsterdam, 
waar Aalsmeer onder valt, en Noord-
Holland samenwerken. Uiteraard heeft 
het team ook direct na de explosie in 
Tilburg contact opgenomen met de 
politie Zeeland-West Brabant. Er 
worden overeenkomsten gezien 
tussen de nu vier explosies bij Poolse 
supermarkten. Er wordt uitgegaan van 
een gecoördineerde actie specifiek 
gericht tegen de supermarkten. 

Gele jerrycans
In het programma Opsporing Verzocht 
afgelopen dinsdag zei de politie te 
denken dat er één groep daders 
achter de explosies zit. Bij een aantal 
aanslagen zijn gele jerrycans aange-
troffen. Deze zijn te koop bij tanksta-

Onderzoek naar explosies bij 
Poolse supers in volle gang

tions van de Shell. Volgens de politie 
een belangrijk aanknopingspunt. 
Mogelijk zijn er inwoners die gezien 
hebben dat de jerrycans werden 
gekocht en gevuld. Wie meer infor-
matie of tips heeft, wordt verzocht 
contact op te nemen met de politie 
via 0900-8844. 

Twaalf winkels
Het overgrote deel van de Poolse 
supermarkten in Nederland is in 
Iraaks-Koerdische handen. De Poolse 
supermarkten met de naam Biedronka 
(Pools voor lieveheersbeestje) in Aals-
meer en Beverwijk zijn eigendom van 
Mohamed Mahmoed, de winkel in 
Tilburg draagt een andere naam 
(Warszawa), maar is wel eigendom van 
een familielid van deze ondernemer, 
Taha Mahmoed. Samen met familie-
leden bezit Mohamed Mahmoed 
twaalf Poolse supermarkten in Neder-
land. De Biedronka-winkel in Hees-
wijk-Dinther heeft een andere eige-
naar. Biedronka is een populaire 
supermarktketen in Polen met 
duizenden winkels. In Nederland 
opereren onafhankelijke winkels 
veelal onder deze naam. Ze zijn niet 
persé onderdeel van deze keten en 
worden niet door dezelfde personen 
beheerd. 

De natuurlijke geluidsschermen langs de Burgemeester Kasteleinweg bij de tot fietsstraat omgetoverde Witteweg. In het midden 

de toekomstige busbaan.

Foto: www.kicksfotos.nl
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Aalsmeer - De hele maand november 
vierde Autobedrijf Nieuwendijk haar 
veertigste verjaardag. De showrooms 
waren kleurig versierd, een feestelijke 
jubileumkrant werd op grote schaal 
verspreid en de hele maand waren er 
aantrekkelijke aanbiedingen waar 
goed gebruik van is gemaakt. Als klap 
op de vuurpijl zette Nieuwendijk een 
interactieve prijsvraag op waarbij 
mooie prijzen te winnen waren. De 

hoofdprijs, een jaar lang gratis rijden 
in een gloednieuwe elektrische 
Renault Twingo, werd vorige week 
uitgereikt. 

Jaar lang gratis Twingo rijden
Uit de meer dan 700 inzendingen die 
binnenkwamen op de prijsvraag 
werd Menno Blank als winnaar 
gekozen vanwege zijn originele 
antwoord op de vraag hoe autorijden 

Autobedrijf Nieuwendijk kijkt 
terug op geslaagd jubileum

Directeur Kees Nieuwendijk overhandigt de sleutels aan winnaar Menno Blank.

Aalsmeer - De afgelopen maanden 
heeft de Voedselbank de publiciteit 
gezocht omdat de voedselaanvoer, 
mede door corona, terugliep. En dat 
terwijl er ook een groei in het aantal 
klanten wordt voorzien. Ook de 
landelijke Voedselbank was veel in 
het nieuws. De Aalsmeerse bevol-
king, ondernemers en instanties 
hebben geweldig gereageerd. 

Collecte en sateetjes
Een overzicht: Begin november werd 
in de Dorpskerk en de Oosterkerk op 
Dankdag een (online) collecte 
gehouden voor de Voedselbank. De 
opbrengst was ruim 2.000 euro! Een 
geweldig bedrag. Het beleid van de 
Voedselbanken is dat er in principe 
geen voedsel gekocht wordt, maar 
dat ze verspilling willen tegengaan 
en verdelen wat er overblijft. Daarom 
werd met de diaconie afgesproken 
dat zij een tijd lang iedere week 
groente en fruit bestelt. Op deze 
manier kan ruim vier maanden elke 
week voor ongeveer 100 euro 
groente en fruit gekocht worden.
Al wekenlang verzorgt Eetcafé de 
Zwarte Ruiter tasjes voor de klanten 
van de Voedselbank met gezonde 
inhoud, zoals fruit, pasta en brood. 
Met Kerst wilde ze nog wat extra’s 

doen. De eigenaar kwam samen met 
de kok ter plaatse sateetjes roos-
teren. De klanten konden complete 
sateetjes meenemen in een warm-
houd-verpakking en thuis opeten. 
Kant en klaar voedsel van de Voed-
selbank! Het initiatief werd erg 
gewaardeerd. 

Initiatieven van particulieren
Een aantal maal is er door iemand 
een buurtinzameling georganiseerd: 
op de Oosteinderweg en in Kas (zelfs 
tweemaal). Dat leverde per inzame-
ling met betrekkelijk weinig moeite 
zo maar acht of negen kratten 
voedsel op. Andere medeburgers 
komen een tas vol met bood-
schappen brengen, soms zelfs een 
hele achterbak vol: “Ik heb een bonus 
gehad en ik wilde iets doen voor 
mensen die het minder goed 
hebben.” Ook waren er twee dames 
die samen ongeveer 200 mond-
kapjes naaiden voor klanten van de 
Voedselbank. En voor de laatste 
uitgifte van het jaar kwam iemand 
vijftig zakken vers gebakken olie-
bollen brengen. En dan ook nog veel 
geldelijke donaties. De pakketten 
waren de laatste tijd goed gevuld en 
daar waren de klanten van de Voed-
selbank erg blij mee. De Voedselbank 

Hartverwarmende acties voor 
Voedselbank Aalsmeer

Aalsmeer - Om en op de valreep van 
2020 is bij de Marskramer in Kudel-
staart de 400e kalender van de 
Schoonheid van Aalsmeer verkocht. 
Precies voor de jaarwisseling kon de 
kalender in huis opgehangen 
worden. Wist u dat er ook heel veel 
foto’s van Kudelstaart en Aalsmeer-
Oost in de kalender staan? Er is nog 
een klein aantal kalenders bij de 
verkoopadressen beschikbaar, maar 
het einde van de stapel is in zicht. Er 
worden van de uitgave 2021 geen 
kalanders meer bijgedrukt.
Denk nog even aan de twee goede 
doelen waar de opbrengst over 
verdeeld zal worden: een val-veilige 
ondergrond voor de speeltuin van de 
kinderboerderij en de gezondheid 
van de natuur in de Westeinder en 
bestel nog snel een exemplaar van 
de Schoonheid van Aalsmeer 2021. 
Dit kan online bij het Boekhuis in de 
Zijdstraat of bij de Marskramer 
Kudelstaart, via de site van de 
Schoonheid van Aalsmeer of ga er 
één bij bakker Hulleman in de Ophe-
lialaan halen. Telefonisch bestellen 
kan eveneens: Bel 06-53507473 en 

de kalender wordt netjes thuis 
bezorgd. Wacht niet te lang, op is 
echt op!

400ste Kalender ‘Schoonheid 
van Aalsmeer’ verkocht!

Op de valreep van 2020 nog de 

kalender ‘Schoonheid van Aalsmeer’ 

aangekocht met hierin mooie foto’s 

van Aalsmeer, gemaakt door Anton 

Temme en Bianca Tas.

COLUMN TRUUS OUDENDIJK

Aalsmeer - Alles is leeg; de koelkast, 
de champagneflessen, het huis, 
mijn hoofd. De kerstboom is opge-
brand, de kerststal ligt weer in de 
kast, kindje Jezus keurig toegedekt 
onder de laatste kerstservetten. De 
logeerkamer is uitgeruimd, geen 
toilettassen meer naast het bad, 
geen mutsen en sjaals onder de 
kapstok in de hal, geen sloffen en 
schoenen in de bijkeuken. In de 
woonkamer is de tas met haakwerk 
verdwenen, er zwerft alleen nog 
een verdwaald etui met tekenspullen en een vergeten thriller van Esther 
Verhoef. Zo zitten mijn kleinkinderen nog onder een dekentje samen 
Netflix of ‘Wie is de Mol’ te kijken, vandaag scheuren ze in hun mini over de 
Duitse snelwegen op weg naar Zweden, waar hun studentenkamers en de 
lessen weer wachten. De tassen volgeladen met vacuümverpakte zoute 
haring, hagelslag, kaas, pindakaas en twee minipannetjes van de Hoogv-
liet spaaractie. Cadeautje van oma, want kleinzoon houdt van koken en 
zorgt goed voor zichzelf. Ik zie de spanning op het gezicht van hun 
moeder. Ik herken dat, zij is mijn kind en ik weet hoe het voelt als je je 
kinderen de weg op laat gaan; ze mogen nog zo verstandig en zelfstandig 
zijn, goede chauffeurs ook, ze hoeven maar één gek tegen te komen en je 
leven verandert voorgoed. Die dochter en haar man zijn ook vertrokken 
voor een rondje Nederland met hun rode kampeerbus Sam. Wij hebben 
het huis voor onszelf. Rust en ruimte en dat was de afgelopen weken wel 
even anders. Bij gebrek aan feestjes, verbod op vuurwerk en samenscho-
ling was ons huis het toevluchtsoord voor kinderen en kleinkinderen; 
genoeg ruimte en ruimdenkende buren. Ik troostte mijzelf met de 
gedachte dat ik alleen eigen gebroed over de vloer had. De helft woonde 
al een paar weken bij me, dus eigen gezin. Kleindochter en ik bakten, 
buiten, zo’n kleine honderd oliebollen en vijftig appelbeignets. Ook voor 
de buren. Het nieuwe jaar, met corona nog op de loer, belooft een virtuele 
toekomst; thuis werken en veel online contacten. Wij hebben daar op 
oudejaarsavond alvast een voorproe�e op genomen. Mijn dochter was 
niet de enige uit haar lagere en middelbare schoolklas die Zweden als 
thuisbasis heeft gekozen. Twee leuke Aalsmeerse jongens Stefan en Pieter 
zijn dezelfde richting op gegaan. Ze hebben nog steeds contact met 
elkaar. Stefan woont op een paar honderd kilometer afstand, maar is een 
vriend als vanouds. Vlak voor de jaarwisseling kwam vanuit Zweden de 
uitnodiging: doen jullie mee met een online muziekbingo? Klokslag 8 uur 
zaten wij klaar. Lijsten op schoot, laptop aangesloten op de TV. Negen 
gezinnen op het scherm vanaf diverse plaatsen in Europa. En in een dorp 
ergens boven Stockholm, draaiden Stefan en Kajsa, feestmuts op, aan het 
bingomolentje. Om de paar minuten schalde er een hit van vroeger of nu 
door de kamer. Er was nog even een stressmomentje toen bij ons de 
batterij leeg was en er driftig gezocht moest worden naar een stopcontact. 
Niks gewonnen, uiteraard, maar zeker een leuke ervaring. Daarna mocht ik 
voor Youp, mét een glaasje champagne. Prima jaarwisseling hoor. Voor mij 
hoeft het niet anders. 
Reageren? Truus@bente.net

Nieuw jaar nieuwe kansen

er over 40 jaar uit zal zien. Hij mag nu 
een jaar lang gratis rijden in de 
nieuwste Renault, de Twingo Electric. 
Nog net voor de showrooms moesten 
sluiten overhandigde directeur Kees 
Nieuwendijk de sleutels van de auto 
aan Menno, die zich geen beter begin 
van de feestdagen had kunnen 
wensen. De video van de prijsuitrei-
king is te zien op de facebookpagina 
van Nieuwendijk. 
Daarnaast ontvingen vier deelnemers 
een accessoirescheque van 400 euro 
en krijgen vierenveertig deelnemers 
40 euro korting op hun volgende 
onderhoudsbeurt.

Vol vertrouwen verder
Autobedrijf Nieuwendijk is een fami-
liebedrijf met een rijke historie. 
Opvallend is de groei die het bedrijf 
sinds de oprichting in 1980 heeft 
doorgemaakt. Sinds kort vallen ook 
Amsterdam en Zaandam onder het 
verzorgingsgebied van de Renault- 
en Dacia-dealer. Klanten waarderen 
de uitstekende service en persoon-
lijke benadering die ondanks de groei 
behouden zijn gebleven. De Nieu-
wendijk-directie blikt uiterst tevreden 
terug op de afgelopen veertig jaar en 
ziet de toekomst vol vertrouwen 
tegemoet.

is dankbaar voor alle hulp en 
donaties!

Kerstpakketten en bakkersbonnen
Momenteel verzamelt de Voedselbank 
kerstpakketten. Wie zijn of haar kerst-
pakket wilt doneren aan de Voedsel-
bank, kan dat inleveren bij Renault 
Nieuwendijk aan de Zwarteweg 93 en 
bij Ford De Hartog aan de Madame 
Curiestraat 3 in Kudelstaart. Bedrijven 
die kerstpakketten over hebben en 
deze willen doneren, wordt gevraagd 
contact op te nemen via 06-37471838, 
of per mail: voedseldonatie@voedsel-
bankaalsmeer.nl. Ook worden bakkers-
cadeaubonnen ingezameld. Iedereen 
die deelneemt aan de Postcodeloterij 
en op Postcode 1431 woont, heeft een 
bakkerscadeaubon ter waarde van 
7,50 euro gekregen. De Voedselbank 
vraagt iedereen die de bon niet zelf wil 
besteden, deze te doneren. De Voed-
selbank gaat er dan iets gezonds bij 
Aalsmeerse bakkers voor kopen voor 
alle klanten. Bakkersbonnen kunnen 
ingeleverd worden bij: Fuutlaan 44, 
Goudenregenstraat 29, Begoniastraat 
8 en Kas 97. Ook in actie komen voor 
de Voedselbank? Kijk voor meer infor-
matie op www.voedselbankaalsmeer.
nl of stuur een mail naar 
info@voedselbankaalsmeer.nl.
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JOGG blijft zich inzetten voor 
gezonde levensstijl jongeren

Aalsmeer - Het aantal positief op 
corona geteste personen in Neder-
land daalt geleidelijk, maar gaat 
volgens het RIVM niet snel genoeg. 
Zal de lockdown verlengd worden na 
21 januari? Het aantal besmettingen 
in Aalsmeer is met een klein percen-
tage naar beneden. Werden van 9 tot 
en met 22 december 200 personen 
(627.8 per 100.000) in de gemeente 
positief bevonden, van 23 december 
tot en met 5 januari waren dit er 196 
(615.2). Er hoefden de afgelopen 
weken niemand naar het ziekenhuis 
voor behandeling tegen het virus. Er 
is helaas wel 1 inwoner overleden. In 
totaal zijn in Aalsmeer 1522 inwoners 
besmet (geweest) met corona en zijn 
er 21 corona-doden te betreuren. 
In Uithoorn zijn meer besmettingen 
vastgesteld: 156 (592.2 per 100.000) 
in december en 178 (603.8) in 
januari. Er zijn geen overledenen, wel 

is er 1 ziekenhuisopname. Amstel-
veen en Haarlemmermeer laten een 
duidelijke daling zien. Vooral Amstel-
veen kleurt lichter: 518 (565.0 per 
100.000) in december en ‘slechts’ 343 
(373.1) in januari. Er zijn 3 inwoners 
overleden (in december 9) en er is 1 
ziekenhuisopname (in december 3) 
gemeld. In Haarlemmermeer gaat 
het ook beter: 1034 (662.8 per 
100.000) in december en 848 (543.6) 
in januari. Er zijn 7 inwoners over-
leden (in december 21) en 7 inwo-
ners ter behandeling opgenomen in 
het ziekenhuis (in december ook 7). 
Het is inmiddels wel duidelijk: Corona 
is nog steeds actief. Gelukkig is het 
vaccineren begonnen, maar blijf de 
regels in acht houden. Hou 1,5 meter 
afstand, was regelmatig de handen, 
vermijd drukte, blijf thuis met 
verkoudheidsklachten en draag een 
mondkapje in openbare gebouwen.

Coronabesmettingen ietsje 
gedaald in Aalsmeer

Aalsmeer - Dinsdag 5 januari 
omstreeks kwart over tien in de 
avond is op de Oosteinderweg brand 
ontstaan in een woning. De brand 
woedde in het rookkanaal van de 
schoorsteen van het huis. De brand-
weer en de politie kwamen met 
meerdere voertuigen ter plaatse. De 

brandweer heeft de brandresten 
naar buiten gebracht en afgeblust. 
Vervolgens is het schoorsteenkanaal 
schoon geblazen. Na metingen heeft 
de brandweer de woning vrijge-
geven. Er is rook- en waterschade 
ontstaan. Gelukkig is niemand 
gewond geraakt. 

Schoorsteenbrand Oosteinderweg

Schoorsteenbrand op de Oosteinderweg. Foto: VTF / Vivian Tusveld

Aalsmeer - In december konden 
inwoners van Aalsmeer en Kudel-

staart hun nieuwjaarswensen voor 
medewerkers en bewoners van 

Wenskaarten bezorgd bij acht 
zorginstellingen

Wethouder Wilma Alink met een doos vol wenskaarten bij Rozenholm. 

De prijs die te winnen is 
met deze puzzel wordt u 

aangeboden door 
Vooges, 

Zijdstraat 79 Aalsmeer.
Lekker puzzelen voor een 

BOSVRUCHTENTAARTJE

Mail de oplossing voor dinsdag 
12 januari 16.00 uur naar:

puzzelaalsmeer@meerbode.nl
voorzien van uw naam, 

telefoonnummer en e-mailadres.
De winnaar ontvangt bericht via 
de e-mail en kan de gewonnen 
bosvruchtentaartje afhalen bij 
Vooges, onder vermelding van 

zijn of haar naam.

Zijdstraat 79 Aalsmeer
Tel. (0297) 324952
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal  1. vol afgunst; 7. bestanddeel van koffie; 12.
gesloten; 13. katachtig roofdier; 14. Arctische zwemvogel; 15.
rivier in Italië; 17. zijrivier van de Donau; 19. muziekfilmpje; 21.
vrije universiteit (afk.); 22. in plaats van (afk.); 24. periode van
drie maanden; 27. Zuid-Koreaans automerk; 28. bruinachtige
verfstof; 30. keel-, neus- en oorheelkunde (afk.); 31. bierkan
met oor; 32. huisdier; 33. binnenvaartuig; 35. hoofdstad van
Tunesië; 37. jongensnaam; 38. turntoestel; 41. oeverkant; 42.
familielid; 44. insecteneter; 46. deel van een schip; 47. behaag-
ziek (pronkzuchtig); 48. weerkerend couplet; 49. nijlreiger; 50.
ruwe steenmassa; 52. hap; 54. reistas (koffer); 56. bruin-grijs
vogeltje; 58. oogvocht (mv.); 61. lidwoord; 62. leemte (verlies);
64. streling; 65. pakruimte in een schip; 67. horizon; 68. Baski-
sche afscheidingsbeweging (afk.); 70. deel van camera; 72.
openbaar vervoermiddel; 73. mannelijk beroep; 76. knaagdier;
77. winters voertuig; 78. donkere kamer (afk.); 79. god van de
liefde; 81. rijksoverheid (afk.); 82. plaaggeest; 83. herfstbloem;
84. bierkraan; 86. donker; 87. blaasinstrument.

Verticaal  1. bekende planeet; 2. militaire rang (afk.); 3. vrouw-
tjesschaap; 4. droogoven; 5. snelle korte ren; 6. godin van de
jeugd; 7. stekelige plant; 8. sportief; 9. ivoor; 10. persoonlijk
voornaamwoord; 11. land in Zuid-Amerika; 16. familielid; 18.
woonboot; 20. deel van oor; 21. bewegingsorgaan van een vis;
23. vlag (banier); 25. deel van een jas; 26. naaf; 27. achter-
werk; 29. deel van een vinger; 32. ziekenhuis; 34. spie (wig);
36. zilverwit metaal; 37. sterke drank; 39. land in Azië; 40. bont-
soort; 42. daarjuist (zopas); 43. kleine groep van voorname
mensen; 45. onderricht; 46. borstbeen; 51. onnozel persoon;
53. tijdperk; 54. windsel of zwachtel; 55. riem voor jagershon-
den; 56. korte mededeling; 57. tooi (opsmuk); 59. inwendig
orgaan; 60. biljartterm; 62. snaarinstrument; 63. het achterste
uiteinde van een dier; 66. deel van etmaal; 67. etenbereider;
69. vochtmaat van vier ankers wijn; 71. grappenmaker; 73.
vesting (bastion); 74. holle steekbeitel; 75. kiekje; 78. marter-
achtig roofdier; 80. mannetjesschaap; 82. muzieknoot; 85. per
persoon (afk.).

Aalsmeer • Amstelveen 
Mijdrecht • Heemstede

Aalsmeer - JOGG Aalsmeer bestaat 
inmiddels zes jaar. Deze aanpak om 
jongeren aan te moedigen gezond te 
leven begint zijn vruchten af te 
werpen. Dus blijft de gemeente 
samen met Team Sportservice Aals-
meer, Zorg en Zekerheid, Levarht, 
Albert Heijn en GGD Amsterdam zich 
inzetten voor een gezonde leefstijl 
van jongeren in Aalsmeer. 
Het afgelopen jaar stond natuurlijk 
vooral in het teken van corona. Juist 
nu blijkt aandacht voor een gezonde 

leefstijl van groot belang. Ondanks de 
bijzondere situatie, blijft JOGG in 
beweging en worden kinderen en 
hun ouders/verzorgers gestimuleerd 
om gezond te blijven in lichaam en 
geest. Deze week verstuurt de Stuur-
groep JOGG een nieuwjaarswens aan 
alle partners en deelnemers aan de 
programma’s van JOGG. Wethouders 
Bart Kabout (Jeugd en sport) en 
Wilma Alink (Zorg) bedanken hen in 
de nieuwjaarswens voor hun onmis-
bare inzet om jongeren gezond te 

zorginstellingen stoppen in de brie-
venbussen bij de vier wensbomen in 
de gemeente. Hier werd massaal 
gehoor aan gegeven. Maar natuurlijk 
moesten die wensen wel voor Drie-
koningen bezorgd worden. 
Wethouder Zorg Wilma Alink heeft 
de kaarten per speciale post bezorgd 
bij drie zorgcentra en vijf woonvoor-
zieningen in Aalsmeer en Kudel-
staart. Op gepaste afstand kregen zij 
in een feestelijke doos een slinger 
met kaarten en losse kaarten aange-
boden. De ontvangers waren blij 
verrast met de mooie woorden van 
hun buurtgenoten.

“Het is heel mooi om de mensen die 
werken en wonen in onze zorginstel-
lingen deze nieuwjaarswensen te 
bezorgen. Zij verdienen alle prach-
tige woorden en tekeningen op deze 
kaarten en natuurlijk nog veel meer. 
Ik ben blij dat zo veel mensen gehoor 
hebben gegeven aan onze oproep. 
Dank jullie wel daarvoor. De kaartjes 
zijn ontzettend positief ontvangen 
bij alle instellingen. Het leukste vond 
ik nog toen de medewerker in Oost-
einde zei dat zijn moeder ook een 
kaartje had gestuurd”, aldus 
wethouder Alink.

houden. “We kijken uit naar een 
voortzetting van onze samenwerking. 
Dit jaar starten we in ieder geval met 
de pilot ‘Kind naar gezond gewicht’. 
Daarvoor stellen we een centrale 
zorgverlener aan voor kinderen met 
overgewicht,” aldus de wethouders.

Doe ook mee!
Wil je weten wat jij kunt doen om 
jullie school, organisatie of vereniging 
gezonder te maken? Of heb je goede 
ideeën voor Aalsmeer of Kudelstaart? 
Neem dan contact op met Team 
Sportservice per e-mail via joggaals-
meer@teamsportservice.nl of telefo-
nisch via 0297-763706.
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Aalsmeer - De bevolking van Neder-
land groeide in coronajaar 2020 
minder snel dan in voorgaande jaren. 
Er kwamen naar schatting 63 
duizend inwoners bij, de helft minder 
dan in 2019. Er kwamen vooral 
minder immigranten in 2020, en ook 
zijn er meer mensen overleden. Aan 
het eind van het jaar telde Nederland 
bijna 17,5 miljoen inwoners. Dat 
blijkt uit de nieuwste ramingen van 
het CBS. Vooral de eerste golf van de 
coronapandemie had een groot 
effect op de bevolkingsgroei. Er over-
leden meer mensen dan er kinderen 
geboren werden en de groei door 
buitenlandse migratie kwam vrijwel 
tot stilstand. Nadat de sterfte was 
gedaald en de coronamaatregelen 
voorzichtig werden losgelaten, kwam 
de buitenlandse migratie weer op 
gang. In het vierde kwartaal nam het 
aantal sterfgevallen opnieuw toe. De 
aantallen immigranten en 
emigranten verschilden tijdens deze 
tweede golf beduidend minder dan 
tijdens de eerste golf. De natuurlijke 
aanwas (geboorte min sterfte), komt 
naar verwachting uit op 4 duizend. 
Zowel tijdens de eerste als tijdens de 
tweede golf overtrof de sterfte het 
aantal kinderen dat werd geboren. 
Door de lagere bevolkingsgroei ging 
het inwonertal met 17,47 miljoen 
niet, zoals verwacht, over de grens 
van 17,5 miljoen.

Kleine steden
In 2020 is de bevolking van de tien 
grootste gemeenten veel minder 
gegroeid dan een jaar eerder. Dat 
komt vooral door de lagere immi-
gratie. Net als in 2019 groeiden 
enkele kleinere gemeenten aan de 
rand van grote steden in 2020 het 

hardst, maar er was ook sterke groei 
in sommige kleinere gemeenten 
buiten de Randstad. De gemeenten 
waar het aantal inwoners in 2020 in 
relatieve zin het sterkst groeide, 
liggen voornamelijk in de nabijheid 
van grote steden. Zo groeide Weesp, 
vlakbij Amsterdam, in 2020 het 
sterkst met 37 per duizend inwoners. 
Ook Waddinxveen, Blaricum, Zuid-
plas en Zoeterwoude groeiden met 
meer dan 25 per duizend inwoners. 
Deze gemeenten in de Randstad en 
groeiden hoofdzakelijk door binnen-
landse verhuizingen. In deze 
gemeenten zijn nieuwbouwlocaties 
ontwikkeld waar vooral gezinnen uit 
de (grote) steden zich vestigen. Ook 
buiten de Randstad kregen enkele 
kleinere gemeenten er in 2020 door 
verhuizingen veel nieuwe inwoners 
bij. Dit zijn bijvoorbeeld de Zeeuwse 
gemeenten Noord-Beveland, Tholen, 
Kapelle en Goes, Scherpenzeel, 
Barneveld en Ede in de Gelderse 
Vallei en Ommen, Dalfsen en Borne 
in Overijssel.

Krimp en stijging
In 65 van de 355 gemeenten kromp 
de bevolking. Dat meldt het CBS op 
basis van voorlopige cijfers tot 1 
december 2020. In Almere, dat vooral 
groeit door natuurlijke aanwas 
(geboorten minus sterfte) en binnen-
landse verhuizingen, bleef de bevol-
kingsgroei meer op peil. In absolute 
zin kreeg Almere er van alle Neder-
landse gemeenten in 2020 de meeste 
inwoners bij. In Aalsmeer is het 
aantal inwoners ook gegroeid. Van 
31.859 begin januari 2020 naar 
31.957 begin december. Plus 98, wat 
een stijging betekent van 0,3%.
Bron: CBS

Bevolking minder snel gegroeid: 
Meer inwoners in Aalsmeer

Schiphol - In 2020 reisden 20,9 
miljoen passagiers van, naar of via 
Schiphol, een afname van 71% ten 
opzichte van 2019. Eindhoven 
Airport zag het aantal reizigers het 
afgelopen jaar afnemen tot 2,1 
miljoen, Rotterdam The Hague 
Airport tot 0,5 miljoen; dalingen van 
respectievelijk 69% en 77%. De cijfers 
zijn totaalcijfers van 2020 en zijn 
daarmee een combinatie van cijfers 
van voor en van tijdens de 
coronapandemie.

316 Bestemmingen
In totaal waren er afgelopen jaar 
227.304 vliegbewegingen op 
Amsterdam Airport Schiphol, een 
daling van 54% ten opzichte van het 
voorafgaande jaar. Ondanks de 
coronacrisis werd Nederland vanaf 
de luchthaven verbonden met 316 

bestemmingen, 16 minder ten 
opzichte van 2019. Deze 316 bestem-
mingen werden echter veel minder 
frequent aangevlogen dan in voor-
gaande jaren. Schiphol verwerkte in 
2020 1,4 miljoen ton vracht (-9%). 
Het aantal volledige vrachtvluchten 
steeg met 68% tot 23.782. Ondanks 
deze sterke toename is het totaal 
vervoerde licht gedaald ten opzichte 
van 2019, als gevolg van het 
wegvallen van een groot deel van de 
vracht in het ruim van 
passagiersvluchten.

Eindhoven en Rotterdam 
Eindhoven Airport had 18.882 vlieg-
bewegingen (-55%) en 83 bestem-
mingen (-6). Rotterdam-The Hague 
Airport had 5.314 vliegtuigbewe-
gingen (-69%) en 36 bestemmingen 
(-12).

Afgelopen jaar 20,9 miljoen 
reizigers op Schiphol

DE SCHIJNWERPER OP...

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer - Marco Lodder bijt het spits af als eerste gast 
in De Schijnwerper in dit nieuwe jaar. Aan zijn voordeur 
hangt het bordje: Hotel Mama, altijd open. Maar het is 
papa die vandaag les geeft aan zijn drie kinderen: Cees 
(11), Zoë (10) en Daan (7). 

Nog midden in de lockdown is het aan de ouders om 
hun kinderen te onderwijzen. Hoe ervaart hij dat? 
“Ik vind het helemaal niks, zeker voor de oudste is het 
moeilijk om geconcentreerd te blijven. Er zijn thuis 
zoveel andere impulsen en afleidingen. En zijn broertje 
doet het liefst met hem mee. Ik ben papa, maar nu 
ineens ook de meester die zegt wat ze moeten doen en 
of ze het goed doen. Het is niet mijn vak; als ik leraar 
had willen zijn was ik dat wel geworden.” 

Wat ben je wel geworden en waarom heb je 
daarvoor gekozen?
“Ik ben service manager, bij Gomes in de Lakenble-
kerstraat. Na de technische opleiding die ik heb 
gevolgd, zocht ik een stageplek. De meeste studiege-
noten gingen werken als monteur, maar dat zag ik niet 
zo zitten; ik ben als receptionist bij de bedrijfswagenaf-
deling stage gaan lopen en ik ben nooit meer weg 
gegaan. Er is de grote werkplaats, er zitten drie 
personen op de receptie en ik stuur de mensen aan. Het 
is een fijne baan, heel divers.”

Wat bindt jou aan Aalsmeer?
“Ik ben geboren in het ziekenhuis in Amstelveen, maar 
verder is mijn hele leven verweven met Aalsmeer. Ik 
heb hier jarenlang gehandbald, mijn vrienden wonen 
hier, ik heb hier mijn werk, mijn vrouw is een Aals-
meerse. Het Oosterbad, de Westeinderplas, allemaal 
dingen die mijn jeugd hebben bepaald. Mijn zoons 
handballen ook, mijn dochter zit op turnen. Ik wil hier 
nooit meer weg.” 

De naam Lodder is natuurlijk een begrip op �etsgebied. 
Nooit overwogen de familietraditie voort te zetten?
“Nee, toen ik 16 was ben ik aan motorfietsen gaan sleu-
telen. Maar toen Renault Nieuwendijk een nieuwe vesti-
ging in Hoofddorp opende ben ik daar gaan werken op 
zaterdag en in de vakanties. Dat ben ik blijven doen tot 
ik stage ging lopen. De auto business interesseerde mij 
meer dan de fietsenhandel.” 

Je bent ook lid van het team Marieke, dat de Mont Ventoux 
gaat beklimmen. Hoe ben je in dat team terecht gekomen?
“Omdat door het vele sporten mijn knieën zijn 
versleten ben ik gaan fietsen en heb ik mij aangesloten 
bij een groepje. Wim Engel is als motorbegeleider 
betrokken bij team Marieke en de stichting ALS. Er 
waren meer mensen nodig in het team en hij vroeg mij 
of ik geen zin had om de Mont Ventoux te beklimmen. 
Ik regel een huis met een zwembad, zei hij, inclusief 
eten en drinken. Het enige wat jij moet doen is fietsen.”

Daar hoefde je niet zo lang over na te denken?
“Nee, zeker niet. Ik heb het met mijn vrouw overlegd; zij 

neemt een week vrij om voor de kinderen te zorgen en 
ik kan via mijn werk busjes regelen waar we mee naar 
Frankrijk rijden. Iedere deelnemer moet wel 1500 euro 
inbrengen; dat bedrag is gebaseerd op het aantal ALS 
patiënten dat er in Nederland is. Ik heb een groot 
netwerk en ik heb een paar bedrijven aangeschreven, 
mijn verhaal gedaan met de vraag of ze mij wilden 
sponsoren. Het is mij gelukt om het bedrag bij elkaar te 
brengen.”

Wat houdt team Marieke precies in?
“Marieke woont in Vleuten, is 33 jaar en heeft al acht 
jaar ALS. Haar nichtje Eva woont hier in Aalsmeer en zij 
heeft een team georganiseerd om geld in te zamelen 
voor onderzoek naar deze ziekte. Op 6 juni gaan we 
haar de berg Mont Ventoux op duwen. Marieke zelf zit 
in een ligfiets, haar vaste trapper Harry zit achterop en 
achter hem is een buis gemaakt die door twee wielren-
ners gebruikt kan worden om te duwen, die fietsers 
worden vervolgens ook weer door twee andere fietsers 
geduwd. In totaal zijn we met zestien personen. De 
teams wisselen elkaar af, want het is een hele beklim-
ming, 22 kilometer omhoog. 

En nu ben je aan het trainen?
“Ja, de bedoeling was om dat ook in de sportschool te 
doen, maar door corona kan dat nu niet. Hier in de 
schuur heb ik mijn racefiets op een tax staan en daar 
maak ik nu kilometers. En verder fiets ik veel op de weg, 
samen met mijn fietsmaatje Richard.” 

Kijk je er naar uit?
“Ja onwijs, ik hoop dat het doorgaat, maar ik heb mijn 
twijfels. De mensen met ALS zijn heel kwetsbaar en 
super vatbaar door hun ziekte. Misschien is het risico 
om aan zo’n evenement deel te nemen wel te groot. We 
wachten af en trainen in ieder geval door.” 

Op wie wil jij de schijnwerper richten?
“Erik van der Voort, hij heeft altijd gehandbald, is daar 
mee gestopt, maar traint nu de jeugd.” 

Marco Lodder: “Mijn hele leven 
is verweven met Aalsmeer”

Aalsmeer - Op 9 december 2020 is de 
Stichting Nieuw Aalsmeer opgericht. 
Nieuw Aalsmeer is een vervolginitia-
tief uit de Groenraad Aalsmeer met 
als doelstelling een platform van 
deskundigen op te richten dat zich 
bezighoudt met de duurzame ontwik-
keling van de regio Aalsmeer voor de 
komende 20 jaar.
NA gaat zich proactief inzetten voor 
de vijftien aangesloten organisaties 
en wil individuele acties en initia-
tieven ondersteunen die uit de 
samenleving worden gestart.
De stichting wil op een creatieve 

manier werken aan een breed front 
van verduurzaming voor ruimtelijk 
ordening, bouw, water, grondstoffen, 
groen, mobiliteit en energie. 
Dat gaat de stichting doen via het 
leggen van verbindingen tussen 
burgers en bestuur in combinatie met 
aanwezige kennis. Om de continuïteit 
van het programma en de idee-voor-
stellen te bewaken, wil het bestuur 
van Nieuw Aalsmeer een Raad van 
Toezicht instellen. Het is de taak van 
de Raad van Toezicht om met een 
kritische blik de visie en koers van de 
stichting te bewaken. Leden van de 

Stichting Nieuw Aalsmeer zoekt 
kandidaten Raad van Toezicht

Raad van Toezicht dienen te 
beschikken over een brede kennis van 
duurzaamheid, zijn maatschappelijk 
betrokken bij de gemeente Aalsmeer 
en beschikken over een groot maat-
schappelijk netwerk. Bestuurlijke 
ervaring is een aanbeveling, maar ook 
jongeren met een idee over de 
toekomst in Aalsmeer kunnen zich 
aanmelden. De toekomst vraagt het 
en Nieuw Aalsmeer activeert het! 
Aanmelden kan bij Kees Buskermolen 
of Theo Bergonje via nieuwaalsmeer@
gmail.com met toevoeging van een 
motivering. Desgewenst kun ter infor-
matie de compacte Visie-schets van 
Nieuw Aalsmeer opgevraagd worden 
via hetzelfde mailadres. De Stichting 
gaat direct in 2021 van start!
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Amstelveen - Schaatsvereniging De 
Poelster heeft de afgelopen 
maanden groot succes geboekt met 
haar jeugdclinics. Zo werd er op de 
basisscholen in de regio aan 65 
klassen, met 1.400 leerlingen, een 
training gegeven en werden er daar-
opvolgend vier schaatsclinics op de 
Jaap Eden baan georganiseerd. De 
belangstelling voor deze clinics op 
het ijs was zelfs zó groot dat de 

inschrijving bij zeventig deelnemers 
moest worden stopgezet. Door de 
vele positieve en enthousiaste reac-
ties heeft De Poelster besloten om de 
jeugdschaatslessen op zaterdagoch-
tend de rest van het seizoen op 
zaterdagochtend te blijven organi-
seren op de Jaap Eden baan in 
Amsterdam. Kijk voor meer infor-
matie en inschrijven voor de jeugd-
schaatslessen op: www.poelster.nl 

Jeugdschaatsen bij De Poelster

Door Nicôle van der Meer

Aalsmeer - Dance Improvement 
waagde zich met het team Another 
DImension aan een online danswed-
strijd van The United Dance Organi-
sation (UDO). Een afsluiter in stijl, zo 
aan het einde van het vorige jaar. Bij 
deze door UDO georganiseerde 
danswedstrijd krijgen dansers van 
alle leeftijden en met diverse vaar-
digheden en stijlen de kans om te 
performen en zich met elkaar te 
meten tijdens evenementen in de 
Benelux, in Europa en zelfs in de 
Wereld. Doel van deze wedstrijd is 
deelname aan de Dutch Champion-
ships (NK) op 1 en 2 mei 2021.
Team Another DImension stuurde 
hun filmpje op tijd in en dat werd 
beoordeeld door een jury. Het 
commentaar was goed en opbou-
wend, inhoudelijk heel bruikbaar en 
de dansers kunnen daar weer verder 
mee aan de slag, om zichzelf 
dansend te verbeteren. Milou, 
Nathalie, Amber, Laisa, Robin, 
Floortje, Sienna, Dewi en Felicia 
wisten de tweede plaats te veroveren 
in de categorie Teams Over 18.

Lokale dansschool
Trotse danscoach en eigenaresse 

Jasmina Kazlagic wil de mensen in 
Aalsmeer en omstreken op het hart 
drukken om te blijven dansen: “Steun 
uw lokale ondernemers, geldt óók 
voor ontspanning en beweging bij 
de lokale dansschool.” Jasmina is 
moeder van twee jongens, een twee-
eneenhalf jaar jonge tweeling, en zij 
heeft twee thuiswonende tienerkin-
deren, uit een eerdere relatie van 
haar partner. Ze hebben twee 
honden en een goudvis: Een huis vol 
dus! 
Afgelopen jaar ging Jasmina de 
samenwerking aan met haar nieuwe 
compagnon, Samantha Looyen, met 
wie zij óók haar passie voor het 
onderwijs aan kinderen hoog in het 
vaandel heeft staan. Samen 
verzorgen zij bijlessen om de leer-
achterstand bij kinderen, juist in deze 
tijd enorm actueel, bij te spijkeren.

Noodzakelijke ontlading
Momenteel kan Dance Improvement 
weer gebruik maken van het terras 
naast het clubhuis van Voetbalver-
eniging Amstelveen Heemraad. En 
hiermee kunnen dansers hun nood-
zakelijke ontlading en hun danshart 
blijven volgen op deze tijdelijke, 
corona-proof, fantastische locatie 
voor winters dansplezier!

Dance Improvement tweede bij 
online danswedstrijd van UDO

Rijsenhout - Na de aanleg van het 
park rondom de kwekerij van Schen-
keveld, de afronding van de nieuwe 
woonwijk Rozenhof en de start van 
de nieuwe woonwijk Willem Maar-
sehof, is er opnieuw goed nieuws 
voor Rijsenhout. In september heeft 
de Stichting Leefomgeving Schiphol 
besloten 1,7 miljoen euro beschik-
baar te stellen voor de ontwikkeling 
en verbetering van het bestaande 
sportcomplex in Rijsenhout. SLS is 
van mening dat Rijsenhout deze 
financiële impuls goed kan 
gebruiken om de leefbaarheid van 
het dorp te verbeteren. 
Het geld komt het hele dorp ten 
goede, door de verschillende sport-
verenigingen is een gezamenlijk plan 
opgesteld. Reeds in januari 2018 
mocht Johan Dekker samen met 
wethouder Steffens de cheque met 
het toegezegde geld in ontvangt 
nemen. 

Ambitieus plan
Sinds die tijd zijn er meerdere 
plannen door de gezamenlijke 
verenigingen uitgewerkt. Uiteindelijk 
is er een prachtig plan uitgekomen 
dat past binnen de geografische 
grenzen van de huidige ijsbaan, de 
tennisbanen en de voetbalvelden en 
dat nog eens financieel haalbaar is. 
Het plan is behoorlijk ambitieus, de 
Projectgroep zal zeker ook hulp 
nodig hebben van sponsors en 

andere subsidievormen. De leden 
van de verschillende verenigingen 
kunnen ook hun steentje bijdragen 
aan de bouw door sommige werk-
zaamheden zelf uit te voeren, zodat 
deze niet uitbesteed hoeven te 
worden.

Gezond(er) leven
Uiteraard speelt de gemeente Haar-
lemmermeer ook een belangrijke rol 
in dit verhaal. De samenwerking met 
de gemeente is met ups en downs 
gegaan. Helaas is dat de gemeente 
nogal passief geweest bij planvor-
ming en zal ook geen financiële 
bijdrage leveren. Het goede nieuws 
is dat de gemeente het huidige plan 
niet zal tegenwerken. 
De projectgroep Sportaccommodatie 
Rijsenhout is daarom positief 
gestemd en gaat er vanuit dat de 
gemeente aansluit bij de verdere 
uitvoering en het gebruik na reali-
satie. Uiteindelijk wordt gezond 
leven en meer bewegen steeds 
belangrijker en sport is daar een 
belangrijk onderdeel van. Het nieuwe 
sportpark past uitstekend binnen het 
gemeentelijk beleid om de Rijsen-
houters te faciliteren om gezond(er) 
te leven.

Drie sportverenigingen
Het is zeer positief dat de drie sport-
verenigingen gezamenlijk tot dit 
plan zijn gekomen, gecoördineerd 

door Johan Dekker vanuit zijn rol in 
de regiegroep van Rijsenhout. De 
komende tijd gaan de verenigingen 
vanuit een Projectgroep de plannen 
verder uitwerken om het definitieve 
plan begin 2021 ter goedkeuring 
voor te leggen aan hun leden. De 
leden kunnen nu al meedenken en 
meedoen in de werkgroepen die zijn 
opgericht. Alle leden zijn hiervoor 
uitgenodigd.

“Keihard aan de slag”
Het plan bestaat uit één accommo-
datie met een gezamenlijke gebouw 
waarin de kantine, een vergader-
ruimte, de kleedkamers en een 
keuken zijn gevestigd. Op het terrein 
wordt een skeelerbaan aangelegd, 
waar zomers gebruik van kan worden 
gemaakt en waar ’s winters eerder op 
geschaatst kan worden. Aan de 
bestaande tennisbanen worden twee 
padelbanen toegevoegd. Op deze 
manier gaan alle verenigingen er wat 
betreft de accommodatie op vooruit!
“Het is een behoorlijk bevalling 
geweest waar al veel tijd en energie 
in zit. We zijn er van overtuigd dat de 
ontwikkeling van het nieuwe 
complex een enorme boost aan de 
sport en de leefbaarheid in zijn alge-
meen in Rijsenhout gaat geven. De 
komende maanden gaan we keihard 
aan de slag om het plan te realiseren”, 
aldus de Projectgroep Sportaccom-
modatie Rijsenhout

Nieuwe sportaccommodatie in 
Rijsenhout met SLS-financiën

Aalsmeer - Op 5 april 2021 bestaat 
The Beach 25 jaar, maar of het jubi-
leum gevierd kan worden is nog 
maar de vraag. Het familiebedrijf 
maakt door de corona-maatregelen 
een moeilijke en onzekere tijd door. 
The Beach is gevestigd in het voor-
malige veilinggebouw Bloemenlust 
aan de Oosteinderweg en staat 
bekend als een bruisend bedrijf. Een 
plek waar mensen samenkomen om 
te sporten, feesten, eten of drinken, 
muziek te maken, te zingen en veelal 
een fantastische middag of avond 
beleven. Maar, nu is het stil in het 
pand. Als de huidige corona-situatie 
aan blijft houden, is de kans groot 
dat The Beach haar deuren, hallen en 
restaurant moet sluiten. Daarom is de 
actiegroep ‘Wij willen blijven 

beachen’ een inzamelingsactie 
gestart en met groot succes. Het 
eerste streefbedrag van 25.000 euro 
werd al na enkele dagen bereikt en is 
daarom verhoogd naar 40.000 euro. 
Er zijn inmiddels al 562 donaties 
gedaan en de teller staat op 34.575 
euro. 85 Procent van het doel is al 
gehaald, maar uiteraard is iedere 
euro meer mooi meegenomen. Een 
dergelijk groot pand huren kost veel 
geld, zeker als er geen activiteiten 
georganiseerd kunnen worden. 
Help mee aan het voortbestaan van 
dit mooie indoorcentre. Adres: Oost-
einderweg 247a. Meer info: Bel 0297-
347444 of mail naar info@beach.nl. 
Een financiële bijdrage geven kan via 
www.doneeractie.nl/
steun-the-beach-aalsmeer/-48196

Al 34.575 euro voor The Beach!

Aalsmeer - De Oliebollen Drive Thru 
van handbalvereniging Greenpark 
Aalsmeer en banketbakkerij Müller 
op de laatste dag van het jaar bij De 
Bloemhof kan een geweldig succes 
genoemd worden. Gelijk vanaf de 

aanvang om zeven uur in de 
ochtend begon de verkoop en 
eindigde even over vier uur ‘s 
middags met ruim 5.400 verkochte 
oliebollen en appelflappen. “Een 
ongekend hoog aantal”, aldus voor-

Handballers verkopen ruim 
5.400 oliebollen bij Drive Thru

De Oliebollen Drive Thru van handbalvereniging Greenpark Aalsmeer en 

banketbakkerij Müller. Foto’s: www.kicksfotos.nl

zitter Mike van der Laarse. “De actie 
‘handballen voor hele team die de 
meeste oliebollen verkoopt’ heeft 
hier ook aan bijgedragen. Het is een 
nek-aan-nek race geworden tussen 
de dames C1 en de F1. De C1 heeft 
uiteindelijk gewonnen, mede omdat 
het team meer speelsters bevat.” Om 
die reden heeft de sponsor besloten 
om beide teams te belonen voor hun 
verkoopinzet. Zowel de dames C1 als 
de meiden van F1 hebben allemaal 
een nieuwe handbal gekregen. De 
samenwerking van Greenpark Aals-
meer met banketbakkerij Müller is 
prima verlopen, beide partijen kijken 
terug op een geweldige en heel 
gezellige 31 december. Ook de 
kopers konden het initiatief waar-
deren. “Het was top geregeld en erg 
leuk”, aldus een Drive Thru bezoeker. 
Van de oliebollentaxi, die werd 
ingezet om bestellingen aan huis af 
te leveren, is ook flink gebruik 
gemaakt. De auto reed niet alleen 
langs de deuren in Aalsmeer, maar 
ook in omliggende gemeenten is 
bezorgd. “In Nes aan de Amstel zijn 
de bollen en flappen goed 
ontvangen”, zo laat een bewoner 
weten. 





Wellantcollege Westplas Mavo is een begrip in 
de omgeving. Ondanks dat we onder de grote 
noemer Wellantcollege vallen, zijn wij nog 
steeds die kleine, gezellige, vertrouwde school. 
Binnen het reguliere mavo-onderwijs dat wij 
aanbieden, valt er veel te kiezen en zijn er 
voldoende mogelijkheden om je te profileren.

Projectklas
Eén van de themaklassen waar we trots op zijn, 
is de projectklas. Elke periode hoort bij een 
beroep en werk je aan grotere opdrachten die 
passen bij dat beroep. Op een creatieve manier 
kruip je in de huid van iemand met dit beroep. 
Zo ben je 8 weken een kunstenaar, een histo-
ricus, ontwerper, journalist of wetenschapper. 
Ook ga je in de twee jaar projectklas aan het 
werk als docent, bioloog en in een tak van de 
horeca. Dit helpt je misschien ook wel met je 
beroepskeuze later.

Businessklas
De andere themaklas, die onze school succesvol 
maakt is de businessklas. Met je docent bereid 
je allerlei activiteiten voor, waaronder een 
(online) veiling voor het goede doel. Hierbij leer 
je hoe je reclame maakt en waar je allemaal 
rekening mee moet houden bij het voorbe-
reiden van evenementen. Dit alles vormt de 
basis voor het opzetten van je eigen bedrijf in 
de bovenbouw.

Keuzwerktijd
Naast de reguliere lessen staat er ook keuze-
werktijd op je rooster. Tijdens deze momenten 

mag je zelf bepalen aan welke studiewijzer 
(weektaak) je gaat werken. Hierbij wordt je 
ondersteund door een coach en krijg je hulp bij 
het plannen. Op deze manier heb jij dus zelf de 
regie over de verdeling van je studielast per 
vak, niet iedereen hoeft tenslotte even lang aan 
bijv. Engels te werken en jij kunt daardoor extra 
tijd stoppen in het vak waar je wat meer moeite 
mee hebt.

Havo-kans-traject 
Om je te stimuleren het beste uit jezelf te halen, 
bieden ook het havo-kans-traject. Wil je graag 
doorstromen naar de havo, dan kun je je in klas 
2 hiervoor aanmelden. Na de kerstvakantie volg 
je dan een traject waarin je vier vakken op havo 
niveau krijgt. Hiermee kun je ontdekken of dit 
niveau bij je past. Aan het eind van leerjaar 2 
kun je dan doorstromen naar havo-3 op het 
Amstelveen College of het Hermann Wesselink 
College in Amstelveen. Onze leerlingen hebben 
daar sowieso een plek. Zo zijn wij echt een 
kleine school met grote kansen.

Rondleidingen en lesjesmiddagen
Door de Corona maatregelen kunnen we geen 
open dag organiseren, we willen natuurlijk wel 
onze school aan jou laten zien. Via onze website 
kun je je aanmelden voor een persoonlijke 
rondleiding. Wil je ervaren hoe het is om in de 
les te zitten? Kom dan naar onze lesjesmiddag 
op woensdag 17 februari. 

Je kunt je hiervoor opgeven via onze website: 
wellantwestplasmavo.nl

W E L L A N T C O L L E G E  W E S T P L A S  M A V O  A A L S M E E R

Westplas Mavo, een kleine 
school met grote kansen 
en keuzemogelijkheden
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IK DROOM
VAN EEN EIGEN
RESTAURANT

Isabella, 2e- jaars 
Hotelschool

WAT IS JOUW
DROOM?

ONLINE 
OPEN HUIS
1 t/m 5 FEB

Meld je vanaf 7 januari aan 
voor ons online Open huis 
en ontdek wat bij jou past.

Naar welke brugklas ga jij?
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OPEN HUIS

EN

RONDLEIDINGEN

OPEN HUIS

LESJESMIDDAGEN

VOORLICHTINGSAVONDEN

Een school waar iedereen gelijk is,
maar niemand hetzelfde.

VOOR GROEP 8 LEERLINGEN 
25 T/M 29 JANUARI
iedere dag van 15.30 tot 18.00 uur
woensdag vanaf 14.00 uur
(inschrijven voor tijdslot via website)

ZATERDAG 30 JANUARI 9.30-13.00 uur
10.00, 11.00 en 12.00 uur live stream presentatie
DONDERDAG 11 FEBRUARI 19.00-21.30 uur
19.30 en 20.30 uur: live stream presentatie
gelegenheid tot het stellen van vragen via chatkanalen
virtuele rondleiding door nieuwe gebouw
(toegang via links op de website)

VOOR GROEP 8 LEERLINGEN 

WOENSDAG 3 FEBRUARI 
reguliere lessen
WOENSDAG 17 FEBRUARI
tweetalige  en reguliere lessen
14.00-15.30 uur
Gymnasiumlesjes Latijn en Grieks
15.30-16.30 uur 
(inschrijven via website)

MAANDAG 15 FEBRUARI
Tvwo/gymnasium live stream 19.00 uur  
DINSDAG 16 FEBRUARI
Thavo en Tvmbo-t live stream 19.00 uur 
(inschrijven via website)

Startbaan 3
1185 XP Amstelveen
info@hethwc.nl
020 6459751
www.hethwc.nl

GYMNASIUM  ATHENEUM  HAVO  VMBO-T
NEDERLANDSTALIG | TWEETALIG

Live
Digitaal

Live

Digitaal

Live

Digitaal

TTO
 Tweetalig onderwijs

LESJESMIDDAGEN

VOORLICHTINGSAVONDEN

Een school waar iedereen gelijk is,
maar niemand hetzelfde.

VOOR GROEP 8 LEERLINGEN 

WOENSDAG 17 FEBRUARI
tweetalige  lessen
14.00-15.30 uur
Gymnasiumlesjes Latijn en Grieks
15.30-16.30 uur 
(inschrijven via website)

MAANDAG 15 FEBRUARI
Tvwo/gymnasium live stream 19.00 uur  
DINSDAG 16 FEBRUARI
Thavo en Tvmbo-t live stream 19.00 uur 
(inschrijven via website)Startbaan 3

1185 XP Amstelveen
info@hethwc.nl
020 6459751
www.hethwc.nl

GYMNASIUM  ATHENEUM  HAVO  VMBO-T
NEDERLANDSTALIG | TWEETALIG

Challenge
yourself!

Live

Digitaal

VMBO-T
HAVO

ATHENEUM
GYMNASIUMWil je (nog) beter worden in de Engelse taal?

Wil je je met oog voor anderen en vanuit een
internationaal perspectief in de wereld begeven?
Durf je uitdagingen creatief, onderzoekend,
ondernemend en in samenwerking aan te gaan?

Dan zijn de tweetalige opleidingen op het HWC
echt iets voor jou!

Voor meer informatie en inschrijving voor
de voorlichtingsavonden en de tweetalige
lessen ga naar www. hethwc.nl.

Bilingual education: 
Engels en Nederlands op hoog niveau 
Op het Hermann Wesselink College kun je al 
heel lang tweetalig vwo doen. In 2014 startte 
het tweetalig vmbo-t en sinds 2018 is er ook 
een tweetalige havo. Maar wat houdt tweetalig 
onderwijs (tto) nu eigenlijk in? 

Vanaf de eerste schooldag word je bij sommige 
vakken ondergedompeld in het Engels (‘immer-
sion’ noemen we dat). Tijdens de lessen en 
andere activiteiten spreekt de docent Engels, 
maar ook voor de leerlingen is Engels dan de 
voertaal. Natuurlijk wordt er in het begin reke-

ning mee gehouden dat dit voor veel leerlingen 
nieuw en moeilijk is, maar je zult merken dat je 
het supersnel onder de knie krijgt. Je bereikt 
gemakkelijker een hoog niveau in het Engels 
dan in de Nederlandstalige afdelingen, omdat 
je veel meer input krijgt en zelf ook meer Engels 
spreekt en schrijft. In het tweetalig vmbo-t 
krijgen leerlingen in de onderbouw de helft van 
de vakken in het Engels. Op het tweetalig vwo 
en havo wordt meer dan twee derde van de 
vakken in het Engels gegeven. De overige 
lessen zijn in het Nederlands, want het is 
natuurlijk belangrijk om ook die taal verder te 
ontwikkelen. Voor leerlingen met een internati-
onale achtergrond betekent dit dat zij bereid 
moeten zijn om flink in hun beheersing van het 
Nederlands te investeren.

Wereldburgerschap
We vinden het belangrijk dat al onze leerlingen 
inzicht krijgen in hoe de democratische rechts-
staat werkt. Je leert alles wat je nodig hebt om 
daar later als volwassene op een goede manier 
in te kunnen meedraaien en leert ook zien wat 
daarvan de waarde is. Voor alle drie de tweeta-
lige opleidingen geldt dat er binnen de vakken 
veel aandacht is voor zaken die spelen in de 

Tweetalig onderwijs: 
hoe ziet dat eruit? 

wereld om ons heen. Je kunt daarbij denken 
aan verkiezingen, wereldwijde vraagstukken op 
het gebied van klimaatverandering, technologi-
sche ontwikkelingen, migratie en internationale 
samenwerking, maar ook aan natuurverschijn-
selen en koninklijke huwelijken. Bij buitenlesac-
tiviteiten zoals excursies en reizen, zoomen we 
ook in op de specifieke cultuur van de landen 
waar we naartoe gaan. 

Persoonlijke ontwikkeling
Tweetalig onderwijs draagt ook bij aan je 
ontwikkeling als persoon. Je wordt er zelfverze-
kerder en zelfstandiger van. Het is best span-
nend om op school opeens een vreemde taal te 
spreken, maar samen met je klasgenoten krijg 
je het voor elkaar. Er zijn ook internationale 
uitwisselingen, waarbij je gaat logeren bij een 
leeftijdsgenoot op een school in het buitenland 
en je diezelfde leerling ook hier in Nederland 
bij je thuis ontvangt. Dat is intensief en vraagt 
veel van je zelfstandigheid en aanpassingsver-
mogen, maar daardoor groei je er ook van! Dit 
schooljaar kunnen deze uitwisselingen helaas 
alleen online plaatsvinden, maar we hopen 

allemaal dat we onze bevriende scholen in het 
buitenland volgend schooljaar weer echt 
kunnen bezoeken. 

Intake
Op de tto-afdelingen werken we met een 
intake voor de leerlingen die zich hebben 
aangemeld. Tijdens deze intake kijken we in de 
eerste plaats naar je motivatie. Je voert een 
gesprekje met een docent in het Engels en in 
het Nederlands. Daarnaast krijg je een Engelse 
test op groep 8-niveau en moet je in het 
Nederlands een motivatiebrief schrijven. 
Tijdens deze intake willen we vooral zien of jij 
zelf gemotiveerd bent voor tweetalig onderwijs 
en ook in staat bent om dit actief op te pakken

Interesse?
Ben je geïnteresseerd geraakt en wil je graag 
meer weten over het HWC en de tweetalige 
opleidingen? Ga dan naar onze website 
www.hermannwesselinkcollege.nl. 
Daar vind je nog veel meer informatie over 
onze school en over voorlichtingsactiviteiten 
voor nieuwe leerlingen.



V A K C O L L E G E  T H A M E N  U I T H O O R N

Vakcollege Thamen: 
hier kan je jezelf zijn
Vakcollege Thamen is dé school voor vmbo basis, vmbo kader en mavo+ in 
Uithoorn en omgeving. Samen leren, ontdekken en oefenen doen we graag 
in de praktijk. We vinden het belangrijk dat je het fijn hebt bij ons op school. 
Daarom zorgen we dat je leert op een manier die het beste bij jou past én 
dat je goed contact hebt met andere leerlingen. Overstappen naar de 
middelbare school is al spannend genoeg!

Iedereen staat voor elkaar klaar 
Het is prettig als je vanaf dag één vaste gezichten om je heen ziet. 
Voor elke klas hebben we daarom een vast team van (vak)docenten. 
Zij zijn echt betrokken bij hoe het met jou gaat en staan voor je klaar.

Altijd iets leuks te doen
Als brugklasser start je met de introductieweek, zo leer je elkaar goed 
kennen. En dat is pas het begin van de interessante excursies en 
leuke activiteiten die we organiseren voor onze leerlingen. 
Op Thamen valt altijd wat te beleven. Superleuk toch!

Ontdek de Themaklassen
Er is voor iedereen een leuke themaklas om uit te kiezen, zo leer je ook 
leerlingen kennen buiten je gewone klas om. Creatievelingen kunnen 
terecht bij Arts & Media, foodies bij Food & Health, sportfanaten bij 
Sports & Body en techneuten bij Tech & IT. 

Meer informatie: www.thamen.nl

WebinarWebinar Voor ouders
Woensdag 27 januari 2021

Gaat uw kind volgend jaar naar het voortgezet onderwijs  
en wilt u meer weten over Vakcollege Thamen? Speciaal voor 
ouders organiseren wij een webinar om kennis te maken met 
onze school. Kijk op www.thamen.nl voor meer info.www.thamen.nl

WebinarWebinarWebinarWebinarWebinarWebinar

Leren  
door doendoor doen
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Kudelstaart – Karter Max Sadurski 
bewees het afgelopen seizoen meer 
dan eens dat hij de beste Rotax Max 
Micromax-rijder van de lage landen 
is. Hij won namelijk het Nederlands 
kampioenschap én het BNL-kampi-
oenschap. Bovendien werd hij in 
december heel knap derde tijdens 
de Rotax Max Challenge Internati-
onal Trophy in Portimão, waar de 
beste Minimax-rijders uit de hele 
wereld aan de start stonden. En het 
kan nóg mooier worden voor het 
negenjarige talent uit Kudelstaart. 
Door zijn Nederlandse titel mag hij 
eind deze maand deelnemen aan de 
Grand Finals, het officieuze WK voor 
Rotax Max-rijders. “Ik vind het heel 
tof”, zegt Max over zijn aanstaande 
deelname. “Het lijkt me superleuk. 
“Iedereen rijdt er met gelijke 
motoren en een gelijk frame. Dat is 
gaver, leuker. Er zijn 52 rijders in de 
Micromax-klasse en ze komen van 
over de hele wereld.” De Rotax Max 
Grand Finals wordt ook wel de Olym-

pische Spelen van het karten 
genoemd. 

Naar Portugal
Max reist deze maand als lid van 
Team Nederland naar Portimão in 
Portugal om daar zijn land te verte-
genwoordigen te midden van onge-
veer 380 rijders uit 60 landen. Omdat 
hij in december op dezelfde baan 
meedeed aan de International Trophy 
heeft hij het voordeel dat hij de piste 
in Portugal al goed kent. “Het is een 
heel erg leuke baan. Je haalt er heel 
veel snelheid aan het eind van het 
rechte stuk, tot wel boven de 
honderd kilometer per uur”, aldus 
Max die op een Energy Corse-kart 
rijdt. Omdat het tijdens de Internati-
onal Trophy vrijwel de hele week 
regende, heeft het talent van 
FJ-Motorsport de baan in uiterst 
listige omstandigheden leren 
kennen. Daarin bewees hij bovendien 
erg snel te zijn, want Max finishte in 
een groot internationaal deelnemers-

Karter Max Sadurski met 2 titels 
op zak naar Grand Finals

De 9-jarige Max Sadurski op het podium. Foto: Bas Kaligis/RaceXpress.nl

veld razendknap als derde. “De kwali-
ficatie in de regen ging op zich wel 
goed. Ik reed op met een jongen die 
goed in de regen kon rijden en ik 
volgde zijn lijnen”, blikt de talentvolle 
Noord-Hollander terug. Dat leverde 
hem de vijfde startplek op voor de 
drie heats, waarvan de laatste twee in 
de regen werden verreden. In de 
eerste twee finishte hij als vierde en 
in de derde heat als derde. Tijdens de 
prefinale had Max een goede start en 
uiteindelijk kwam hij op een razend-
knappe tweede plaats over de finish. 
Dat betekende dat hij in de finale van 
P2 mocht beginnen, de voorste 
startrij dus. “Ik ging na de start 
meteen naar de binnenkant omdat 
daar een gaatje was. En toen kon ik 
mee met de eerste.” Later vieI hij een 
plekje terug en reed hij vlak achter de 
nummers één en twee. “Ik probeerde 
ze in te halen, maar ze verdedigden 
goed.” 

43 Bekers
Uiteindelijk kwam Max zo als derde 
over de finish. “En dus op het 
podium, dus daar was ik tevreden 
mee. Maar ik had natuurlijk gehoopt 

Aalsmeer - Het eerste Herenteam 
van handbalvereniging Green Park 
Aalsmeer is afgelopen dinsdag 5 
januari gestart met trainingen. Het 
NOC NSF heeft de topsportteams 
verplicht om de trainingen op te 
pakken in verband met nadere natio-
nale en internationale kampioen-
schappen. Vooralsnog is half februari 
geprikt als datum voor de start van 
het wedstrijdseizoen. De Aalsmeerse 
handbalvereniging is de eerste van 
totaal vijf teams die deelnemen aan 
het NK die de trainingen heeft 
kunnen oppakken. Er zit namelijk 
nogal een streng en kostbaar 
protocol aan vast. Bij binnenkomst 
wordt eerst de temperatuur van de 
handballers opgenomen en dienen 
zij zich te laten testen op corona. Wie 
een te hoge temperatuur heeft wordt 
uiteraard direct naar huis gestuurd 
en wie positief test wordt verplicht in 
quarantaine te gaan. 

Uniek
De spelers van het Aalsmeerse 
eerste team bleken allemaal gezond 
te zijn en hebben getraind in een 
lege Bloemhof. De sporthal is 
geheel voor de handballers, er 
vinden geen andere sporten plaats. 
Er wordt twee keer per week 
getraind, dus ook twee keer per 

week getest. Green Park Aalsmeer 
heeft veel tijd gestoken in het 
verkrijgen van de testen, die de 
vereniging overigens zelf moet 
betalen. “De andere teams die deel-
nemen aan het NK hebben de 
testen nog niet binnen”, vertelt 
voorzitter Mike van der Laarse. “We 
hebben een stapje voor op Bevo, 
Hurry Up, Volendam en Lions, maar 
weten natuurlijk niet voor hoe lang. 
In ieder geval wel uniek dat wij de 
eerste zijn en dat de groep eindelijk 
weer met z’n allen kan trainen. Eerst 
mocht het in viertallen, toen hele-
maal even niet en nu met uiteraard 
een streng protocol wel.” 

Bovenaan in competitie
Voor het Nederlandse Kampioen-
schap, dat vanwege corona halver-
wege het seizoen werd stilgelegd, 
had Aalsmeer pas twee wedstrijden 
gespeeld. Ondanks dat de andere 
vier teams een wedstrijd meer 
gespeeld hebben, staat Green Park 
qua doelsaldo en punten op de 
eerste plaats. Het NK gaat, volgens 
de nu gemaakte planning, half 
februari van start. De Belgische 
Nederlandse competitie (BeNe 
League) ligt vooralsnog stil, over de 
herstart van deze competitie is nog 
niets definitief bekend. 

Aalsmeerse handballers starten 
als eerste met groepstraining

Livestreamen
De wedstrijden mogen niet met 
publiek gespeeld worden. “We gaan 
weer livestreamen. Filmen en 
commentaar verzorgen”, gaat Van der 
Laarse verder. “Er kan weer bijna live 
genoten worden van tophandbal.”  
Het tweede Herenteam van Green 
Park speelt eveneens in de eredivisie 
en gaat, waarschijnlijk vanaf eind 
januari, ook de gezamenlijke training 
oppakken. Uiteraard met tempera-
turen en testen. En ook zij zullen 
twee keer moeten kijken wie in 
‘coronpak’ voor hun staat, want een 
andere regel is dat de trainers en 
verzorgers zich honderd procent 
moeten beschermen en hier houden 
ze zich bij handbalvereniging Green 
Park Aalsmeer wel aan, want over-
treden van de regels zou diskwalifi-
catie tot gevolg kunnen hebben. 

te winnen.” Daar was hij in ieder 
geval snel genoeg voor, zo had hij 
met zijn strijd voorin wel bewezen. 
Zoals hij het hele seizoen voorin en 
vaak ook vooraan te vinden was 
trouwens. Niet voor niets werd hij 
zowel kampioen in het NK als de BNL 
in het door corona ingekorte seizoen. 
Wat hij niet erg vindt. “Ik krijg 
gewoon pijn van die mondkapjes.” 
Zijn eindzege in de BNL betekende al 
zijn tweede titel in dat kampioen-
schap. Verder was hij eerder ook al 

eens Belgisch kampioen in de 
Micromax-klasse. 
“Ik heb nu 43 bekers”, weet hij uit zijn 
hoofd. “De beker van Portugal was 
niet mijn grootste, maar ook niet 
mijn kleinste. En ik won 1000 er euro 
aan kartspullen.” In Portugal hoopt 
hij eind deze maand nog een keer 
top te presteren tijdens de Grand 
Finals, al gaat hij niet met een speci-
fieke doelstelling die kant op. “Ik wil 
gewoon genieten. Ik ken de baan 
gelukkig al. We zullen zien!”

Aalsmeer - De commissie Ruimte en Economie vergadert donderdag 7 
januari. Onder andere wordt deze avond gesproken over het standplaat-
senbeleid Aalsmeer 2021. Het standplaatsenbeleid uit 2011 is op onder-
delen verouderd danwel minder goed werkbaar gebleken. Om die reden 
is het beleid herschreven. De hoofdlijn van het beleid is hierbij onveran-
derd gebleven, te weten: standplaatsen worden alleen ingepast in de 
nabijheid van een winkelgebied en hierbij wordt maximaal voor twee 
dagen per week toestemming verleend. Op deze wijze wordt bereikt dat 
standplaatsen aanbod toevoegen aan het lokale voorzieningenaanbod 
zonder dat de gevestigde winkels hier grote concurrentie van onder-
vinden. De commissie wordt gevraagd een advies te geven over het voor-
genomen standplaatsenbeleid. Besluitvorming wordt voorgesteld in de 
raadsvergadering van 21 januari.

Mobiliteitsagenda
Ook aan de orde komt het koersdocument Mobiliteit Aalsmeer. Om Aals-
meer ook in de toekomst bereikbaar, leefbaar en (verkeers)veilig te 
houden is het nodig om te weten wat er tot 2040 in Aalsmeer en de regio 
gebeurt en welke trends en ontwikkelingen er rond mobiliteit spelen. Het 
Koersdocument bevat elf inhoudelijke koersen op basis waarvan de 
Mobiliteitsagenda Aalsmeer wordt opgesteld. De commissie wordt 
gevraagd een advies te geven over het Koersdocument.

Rioleringsplan
Verder staat het Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2026 op de agenda. 
De wet vereist actuele gemeentelijke rioleringsplannen. Zodoende ligt er 
een nieuw plan ter vaststelling voor aan de raad voor een periode van zes 
jaar. Vanwege de actualisering zijn ook nieuwe ontwikkelingen hierin 
meegenomen. Besluitvorming wordt voorgesteld in de raadsvergadering 
van 21 januari 2021 zodat de commissie gevraagd wordt een advies te 
geven over het rioleringsplan.

Bovenwijkse voorzieningen
Tot slot buiten de fracties zich over de Nota Kostenverhaal Bovenwijkse 
Voorzieningen Aalsmeer 2020. Om ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te 
maken zijn soms aanpassingen nodig aan de infrastructuur, zoals bijvoor-
beeld een aantakking op de riolering, aanleg van wegen, fietspaden, trot-
toirs, verlichting, etc. Dergelijke kosten die de gemeente maakt worden in 
rekening gebracht bij ontwikkelaars, het zogeheten kostenverhaal. Het 
doel van de nota is een duidelijke en transparante regeling voor het 
kostenverhaal, zodat vooraf duidelijk is over de kosten die de gemeente 
in rekening brengt. De commissie wordt gevraagd een advies te geven 
over deze nota. Besluitvorming wordt voorgesteld in de raadsvergadering 
van 21 januari.

Geen publiek
De aanvang van de commissievergadering is 20.00 uur en ‘bijwonen’ kan 
via de livestream op de website van de gemeente (www.aalsmeer.nl).
Om de verspreiding van het corona-virus terug te dringen zal de vergade-
ring digitaal plaatsvinden. Het gemeentehuis is dan ook niet toegankelijk 
voor publiek. Als u wilt inspreken over onderwerpen op die agenda staan, 
is het verzoek om dat bij voorkeur schriftelijk te doen. Als u de commissie 
wilt toespreken, dient u een mail te sturen aan de griffie@aalsmeer.nl of 
telefonisch aan te melden via 0297 387584. De griffie zal dan in overleg 
voor een passende gelegenheid zorgen.

Vergadering commissie Ruimte en 
Economie digitaal






