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Omstreeks tien over één op 1 januari 
werd de brandweer van Aalsmeer 
gealarmeerd voor een brand in een 
schuur aan de Gemaalstraat en een 
uurtje later, rond vijf over twee, is 
uitgerukt voor een buitenbrand aan 
de Van Heijningenstraat in Kudel-
staart. Beide branden waren snel 
onder controle.

Grote brand in Uithoorn
Het basisteam van de politie Aals-

meer-Uithoorn heeft wel een drukke 
en onrustige jaarwisseling beleefd 
met meerdere incidenten, vooral in 
Uithoorn. Ook is assistentie verleend 
bij de grote brand in Uithoorn. Diep 
triest noemt de politie het dat colle-
ga’s ook dit jaar weer zijn bekogeld 
met vuurwerk, stenen en �essen. “Wij 
kunnen het niet vaker benoemen, 
maar van hulpverleners blijf je af”, 
aldus het politieteam. De agenten 
zijn er trots op dat zij als team, met 

samenwerking van partners, ook dit 
jaar weer veilig het nieuwe jaar zijn 
begonnen. “Wij hebben in ieder geval 
ons best gedaan en ons hele team is 
weer veilig thuis.”

Veel vuurwerk
Net als in de rest van Nederland is er 
in Aalsmeer en Kudelstaart behoorlijk 
veel vuurwerk de lucht ingegaan. 
Overdag kreeg de politie enkele tele-
foontjes over overlast door rotjes en 
harde knallen. Wel minder dan 
andere jaren. Even na twaalf uur 
barstte het los en werden inwoners in 
meerdere wijken getrakteerd op sier-
vuurwerk. Rond twee uur in de nacht 
waren de meesten wel uitgeknald.

Jaarwisseling in Aalsmeer vrij 
rustig verlopen! 

Na een vrij rustig verloop van de jaarwisseling kon 2022 gestart worden onder een heerlijk zonnetje. Foto: Ruud Meijer

Aalsmeer – De jaarwisseling is voor de brandweer van Aalsmeer rustig 
verlopen. Oudejaarsavond heeft de ploeg van kazerne Aalsmeer collega’s 
van de brandweer Uithoorn geassisteerd bij een zeer grote brand in 
buurthuis ’t Buurtnest. Met twee tankautospuiten en een dompelpomp 
heeft de brandweer van Aalsmeer het groot watertransport opgebouwd.

Aalsmeer - Het zijn drukke weken 
voor Tupla Vastgoed, de ontwikkelaar 
van het nieuwbouwproject ‘Zuyd-
veste’ rond de Zuiderkerk in de 
Hortensialaan. De aanmeldingen 
voor de 55 appartementen voor seni-
oren lopen storm. Dat heeft alles te 
maken met de aanwezigheid van 
Zorgcentrum Aelsmeer in het 
complex. Zo wordt het straks moge-
lijk om zorg aan huis te ontvangen 
van vertrouwde gezichten door 
middel van een eigen wijksteunpunt 
van Thuiszorg Aalsmeer in de voor-
malige Zuiderkerk. Dat is iets dat veel 
oudere mensen met een zorgvraag 
aanspreekt. De oplevering van de 
drie appartementen in de voorma-
lige Zuiderkerk en het daar omheen 
geplaatste nieuwbouwcomplex, 
vindt in de zomer van 2022 plaats. 
Het hoogste punt werd eind vorig 
jaar bereikt en wie langsloopt zal 
zien dat op verschillende plekken al 
is begonnen met de aankleding van 
de buitenkant. Tot 16 januari is  

inschrijven voor de appartementen 
mogelijk. Daarna gaan de selectie-
procedure en loting van start. Een 
spannend moment voor veel gega-
digden, want de woningen in de 
buurt van de Westeinderplassen en 
winkelcentrum Ophelialaan zijn erg 
in trek. 
De oplevering van Project Zuydveste 
biedt senioren overigens ook de kans 
een eigen woning achter te laten. 
Een win-winsituatie, want met de 
opbrengst van de woning en de 
schappelijke huurprijzen van de 
appartementen, blijft er genoeg 
vermogen over voor een comfortabel 
en �nancieel zorgeloos leven. Daar-
naast komen er op deze wijze ook 
weer nieuwe woningen vrij voor 
jonge mensen die op zoek zijn naar 
een eerste koopwoning. Kortom, het 
succes van Project Zuydveste is 
begrijpelijk! Meer weten? Ga naar 
www.zuydveste.nl voor meer infor-
matie of de mogelijkheid tot 
inschrijven.

Veel animo voor appartementen 
voor senioren in ‘Zuydveste’

Aalsmeer - Zo ongeveer eens per 
maand is het wel raak: Volle plastic-
containers op het Praamplein met, 
tot grote ergernis van velen, een 
stapel zakken en plastic attributen 
rondom. Afgelopen vrijdag 31 januari 
was te zien dat de containers tot de 
ingangspoort gevuld waren. Dan 
maar de zakken aan de kleine 
container binden, neemt de Meer-
landen dit ook nog wel even mee. 
Want dat was de gedachte van velen, 
de containers worden voor het 
nieuwe jaar nog wel geleegd. Maar 
nee en de stapel groeide door... De 
‘berg’ is, wonderbaarlijk, ongemoeid 
gelaten tijdens de oud en nieuw 
viering waar toch heel wat rotjes en 
ander vuurwerk zijn afgestoken. Ook 
windkracht zes op zondag bracht 
geen verandering, de zakken met 
plastic bleven keurig bij hun ‘laatste 
rustplaats’ liggen. Ook maandag 3 

januari werd hoofdschuddend de 
berg door menigeen gepasseerd. 
Gemeente en Meerlanden kan dit 
nou niet anders? Het is duidelijk dat 
inwoners best goed hun afval 
scheiden en dat verdient een compli-
ment maar ook actie, want om de 
twee weken legen lijkt een must te 
worden. Het is vast niet de bedoeling 
dat er nog een grote ‘broer’ bij komt. 
Er is overigens wel ruimte voor. Niet 
op het huidige inbrengparkje, maar 
bijvoorbeeld naast de kledingcon-
tainer schuin tegenover deze plek. 
Bij een volle container op het Praam-
plein is het trouwens nog mogelijk 
om een poging te wagen bij de 
inbrengplek op het Drie Kolommen-
plein (is ook wel vaak vol met 
rondom zakken), maar even 
verderop, bij de �ats, staat zijn grote 
vriend en die is niet zo populair als 
de rest van zijn ‘collega’s’...

Weer plastic en zakken rond 
containers op het Praamplein
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KERKDIENSTEN
ZONDAG 9 JANUARI

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Oosterkerk, Oosteinderweg 269. 

Zondag 16u. Dienst. Info: www.
cama-aalsmeer.nl

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zondag 

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

diensten om 10u. en 16.30u. met 
ds. C. van Atten uit Leiden.

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 

751, Rijsenhout. Zondag diensten 
om 10u. met ds. P.A. van Veelen 
uit Bennebroek en 16.30u. met 
ds. C. van Atten uit Leiden, gez.
dienst in CGK. Alle diensten zijn 
digitaal.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. Dienst 

met ds. Paul F. Thimm. Collecte: 
Jeannette Noëlhuis.

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

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

Zondag 10u. Dienst met ds. Teus 
Prins. Online te volgen via: http://
pgAalsmeer.nl/kerkdienstgemist 

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag 

10u. Dienst met ds. G.H. de Ruiter. 
Organist: Cornelis Schaap. Zie: 
hervormdaalsmeer.nl. 

- Oosterkerk, Oosteinderweg 269. 
Zondag 10u. Dienst met ds. M.J. 
Zandbergen. Organist: Theo 
Griekspoor. 

Zie: www.hervormdaalsmeer.nl. 
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. Samenkomst. 
Spreker: Jan Barendse. Info: www.
leg.nl. Om 19u. Baan7 
jongerendienst. 

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 

Zaterdag in Kloosterhof 17u. 
Woordcommunieviering. Voor-
ganger: B. Dullens. Zondag in 
Karmelkerk 9.30u. Eucharistievie-
ring m.m.v. Karmelkoor en om 
14u. Poolse dienst met pastoor 
Krzysztof Kicka. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag 

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

Heilige Liturgie. Voorganger: 
Father Ion. Diaken: Mihai.

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

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

Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat. Zondag 10u. 

Dienst met ds. J. van Walsum uit 
Alblasserdam. Info: https://sow-
kudelstaart.nl. 

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

Zondag 11u. Viering. Reserveren 
verplicht: sjangeboortesecreta-
riaat@live.nl of bel 0297-324735. 

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten 

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

Oud-wethouder en ereburger 
Nico Borgman (90) overleden
Aalsmeer – Thuis, in zijn eigen huis 
aan de Uiterweg, is op donderdag 
30 december Nico Borgman na een 
kort ziekbed overleden. De heer 
Borgman is 90 jaar geworden. 
Nico Borgman is jaren actief 
geweest in de politiek voor de 
Partij van de Arbeid (PvdA). In 1963 
werd hij raadslid in de gemeente 
Aalsmeer. Hij is van 1974 tot 1982 
fractievoorzitter geweest en 
vervulde van 1982 tot 1994 de 
functie van wethouder. 
In 1990 kreeg hij de titel ereburger vanwege zijn 25-jarig raadslidmaat-
schap. In zijn portefeuille had hij onder andere onderwijs, emancipatie en 
jeugd- en jongerenwerk.Tijdens zijn afscheid als wethouder in 1994 is hij 
benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Nico Borgman is ook, liefst 23 jaar, actief geweest voor Stichting De 
Bovenlanden. Hij was medeoprichter (in 1995) en eerste voorzitter. Als 
geen ander heeft hij zich ingezet voor het behoud van het unieke 
karakter van het gebied. Ook na zijn afscheid als voorzitter bleef zijn 
betrokkenheid onverminderd bestaan. Tijdens zijn afscheid in 2018 heeft 
Nico Borgman een bijzonder cadeau gekregen. Een eigen akker in de 
mooie Bovenlanden.
Nico Borgman is tevens nauw betrokken geweest bij de totstandkoming 
van de Historische Tuin. Enkele jaren geleden is de houten toegangsbrug 
naar het tuinbouwmuseum naar hem vernoemd.
Aalsmeer heeft door het overlijden van Nico Borgman een betrokken en 
actieve inwoner verloren, die veel voor ‘zijn’ gemeente heeft betekend.

Afscheid
Het afscheid van Nico Borgman vindt plaats op donderdag 6 januari op 
de Historische Tuin. Dat kan tussen 11.30 en 13.00 uur in de vorm van een 
walk by met de voorgeschreven 1,5 meter tussenruimte. 
Iedereen die Nico een laatste groet wil brengen is van harte welkom. 
De veilingzaal van de Tuin is te bereiken via het Praamplein en de 
Nico Borgmanbrug. 
De familie rond daarna het afscheid af in besloten kring.

Ophalen oud papier 
Kudelstaart
Kudelstaart - Ook in het nieuwe jaar 
wordt iedere eerste vrijdag van de 
maand het oud papier in Kudelstaart 
opgehaald. Aanstaande vrijdagavond 
7 januari wordt dit gedaan door de 
vrijwilligers van RKDES (senioren) 
met de medewerking van de �rma 
Nijssen uit Nieuw-Vennep. Gaarne de 
papiercontainer of dozen papier om 
uiterlijk 18.30 uur plaatsen op de 
plaats waar ook de vuilcontainers 
verzameld dienen te worden. Met de 
opbrengst van het oud papier steunt 
de Stichting Supporting Kudelstaart 
�nancieel alle Kudelstaartse vereni-
gingen en instellingen. Dus verzamel 
het papier (geen melk-en frisdrank-
pakken) voor de eerste vrijdagavond 
van de maand. Kijk voor alle datums, 
nieuws of een aanvraag voor een 
�nanciële bijdrage op Facebook of 
ga naar de website: www.
stichtingsupportingkudelstaart.nl

Aalsmeer – Tot en met zondag 30 
januari staat de corona testunit van 
de GGD op het Drie Kolommenplein, 
naast het raadhuis. In de testunit 
kunnen mensen uit Aalsmeer en 
Kudelstaart met klachten zich zonder 
afspraak gratis laten testen op 
corona. Wethouder Zorg Wilma Alink: 
“Helaas houdt de coronapandemie 
ons nog steeds in de greep. Testen bij 
klachten blijft een grote rol spelen in 
de strijd tegen het virus. Ook als je 
gevaccineerd bent, is testen belang-
rijk om verspreiding van het virus 
tegen te gaan. We zijn daarom blij 
dat de GGD weer in Aalsmeer is, 
zodat onze inwoners met klachten 
zich dichtbij huis kunnen laten 
testen.” Gelijk vanaf de eerste dag, 
afgelopen maandag 3 januari, is 
gehoor gegeven om te gaan testen 
bij klachten. Nog voor negen uur in 
de ochtend stonden inwoners klaar 
om naar binnen te gaan.

Zeven dagen open
De testunit is zeven dagen per week 

open van 9.00 tot 12.00 uur en van 
13.00 tot 16.00 uur. De testunit wordt 
door één bezoeker tegelijk betreden, 
waarna de test wordt uitgevoerd. 
Buiten de unit kunnen bezoekers, 
met mondkapje op en op voldoende 
afstand, wachten. Neem een geldig 
legitimatiebewijs mee. 
Gastheren en -vrouwen ontvangen 
de bezoekers en beantwoorden 
eventuele vragen. Bezoekers wordt 
dringend verzocht thuis te blijven tot 
de testuitslag binnen is. 

Eerst een zelftest?
Bij coronaklachten kunt u ook een 
corona-zelftest gebruiken. Na een 
positieve zelftest is het van belang 
altijd een test bij de GGD te doen. In 
sommige situaties kunt u zich beter 
direct laten testen bij de GGD. 
Bijvoorbeeld als u een kwetsbare 
gezondheid heeft. 
Ga ook naar een testlocatie van de 
GGD als u langdurig klachten houdt, 
meer klachten krijgt of uw reuk of 
smaak verliest.

Corona testunit van GGD op het 
Drie Kolommenplein

Amstelland - Na een samenwerking 
van twaalf jaar hebben TopParken en 
Blycolin hun handtekening gezet 
onder een nieuw contract met Fair-
trade Nederland. De samenwerking 
is daarmee met vijf jaar verlengd. 
Blycolin levert Pure Eco bedlinnen 
met internationale keurmerken, zoals 
het Fairtrade keurmerk en het Global 
Organic Textile Standard (GOTS).
De vakantieparken van TopParken 
zijn, in samenwerking met Blycolin, 
de eerste parken in Nederland met 
duurzaam, ecologisch bedlinnen. 
Naast duurzaamheid wordt de 
samenwerking gekenmerkt door 
kwaliteit en service. Het Pure Eco 
bedlinnen is gemaakt van 100% 
zacht katoen, wat staat voor optimaal 
slaapcomfort. Om het textiel een 

tweede leven te geven wordt het na 
inname, afhankelijk van de staat, 
ingezet voor circulaire projecten of 
gedoneerd aan ontwikkelingspro-
jecten in Nederland en het buiten-
land. Het Pure Eco bedlinnen is 100% 
biologisch en Fairtrade geprodu-
ceerd. Een gedeelte van de collectie 
is gemaakt van katoen dat is 
verbouwd door Indiase katoen-
boeren die aangesloten zijn bij de 
coöperatie Chetna Organic. Dankzij 
Fairtrade kunnen de boeren hun leef-
omstandigheden verbeteren en 
werken aan milieuvriendelijkere 
teelt. 
Meer informatie over Fairtrade is te 
vinden op de websites: 
www.fairtradegemeenteaalsmeer.nl 
of www.fairtradenederland.nl

Puur eco bedlinnen van 100% 
zacht katoen uit India









21.30  6. Vaststellen Warmtevisie Aalsmeer 2021
22.00  7. Onderschrijven Verstedelijkingsconcept 
  versie 3
22.30  8. Verordening op de gemeentelijke 
  adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit
22.45  9. Regionale samenwerking
22.46 10. Vragenkwartier
23.00 11. Sluiting

VERGADERING DONDERDAG 13 JANUARI

Agenda voor de vergadering van de Commissie Maatschappij 
en Bestuur op donderdag 13 januari 2022, 20.00 uur 

TIJD AGENDA- ONDERWERP
PUNT

20.00 1. Opening door de voorzitter van de 
  Commissie Maatschappij en Bestuur, 
  de heer D. van Willegen
20.02 2. Vaststelling van de agenda

3. Mededelingen van het college
20.05 4. Vervangen tijdelijke lokalen Jozefschool
20.30 5. Wijziging Algemene Plaatselijke 
  Verordening (APV) gemeente Aalsmeer
20.55 6. Uitvoering motie van 11 november 2021 
  ‘Eenmalige belastingkorting voor 
  huishoudens in 2022’
21.15 7. Coronagerelateerde uitgaven 2022
21.30 8. Vragenkwartier
  Sluiting

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.
- Oosteinderweg 236, 1432 BB, (Z21-095102), het afwijken 

van het bestemmingsplan t.b.v. kamergewijze verhuur en 
het plaatsen van een extra kozijn in de linkerzijgevel van 
de woning 

- Dreef 7A, 1431 WC, (Z21-095097), brandveilig gebruik BSO 
Kindkoers 

- Oosteinderweg 409, 1432 BH, (Z21-095072), het maken van 
een tweelaags uitbouw aan de achterzijde en rechterzijgevel 

- Aalsmeerderweg 283 11, 1432 CN, (Z21-094968), het bou-
wen van een vide (legalisatie) 

- Stuurboordstraat 6a, 1433 SC, (Z21-094647), het plaatsen 
van een Douglas overkapping met schuur in de achtertuin 

- Legmeerdijk 241, 1432 KB, (Z21-094267), het veranderen 
en vergroten van de woning aan de zij- en achtergevel 

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning 
is/zijn ingetrokken:
- Kudelstaartseweg 75, 1433 GB, (Z21-081052), het plaatsen 

van een bijgebouw in het voorerfgebied en het plaatsen 
van de erfafscheidingen. Verzonden: 30 december 2021

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGS-
VERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE
De beslistermijn is verlengd met zes weken. De beslissingen op 
de volgende aanvragen zijn met toepassing van artikel 3.9, Lid 
2 van de wabo verlengd:
- Beethovenlaan, naast Jupiterstraat 1, (Z21-081755), het 

plaatsen van een puincontainer op een parkeerplaats na-
bij de woning van 17 december 2021 t/m 29 januari 2022. 
Verzonden: 30 december 2021

- Westeinderplassen, kad. perc. H 445, (Z21-081964), het 
plaatsen van een metalen schuilhut op een recreatie-ei-
land. Verzonden: 28 december 2021

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, 
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) 
te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u 
bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader 
aan de onderkant van deze advertentie:
- Uiterweg 83, 1431 AC, (Z21-057337), het plaatsen van een 

dakkapel aan de voorzijde en een dakopbouw aan de ach-
terzijde van de woning. Verzonden: 30 december 2021

- Maarse & Kroon Hof 29, 1431 PB, (Z21-067953), het uitbrei-
den van de keuken op de begane grond van de woning. 
Verzonden: 30 december 2021

- Maarse & Kroon Hof 35, 1431 PC, (Z21-067931), het uitbrei-
den van de keuken op de begane grond van de woning. 
Verzonden: 30 december 2021

- Schweitzerstraat 108, 1433 AM, (Z21-069018), het plaatsen 
van een dakkapel. Verzonden: 29 december 2021

- Pontweg 24 en 24a, 1432 BX, (Z21-084491), het wijzigen van 
de indeling van het dubbele woonhuis, het maken van een 
trapsparing in beide woningen en het plaatsen 2 deuren aan 
de buitengevels (legalisatie). Verzonden: 29 december 2021

- Lakenblekerstraat 56, 1431 GG, (Z21-089713), het intern 
vervangen van constructieve onderdelen als gevolg van 
een brand in het pand. Verzonden: 28 december 2021

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De o�ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een 
wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze ru-
briek staan o�ciële mededelingen en bekendmakingen die 
voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplan-
nen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de 
plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indie-
nen. U kunt de o�ciële mededelingen en bekendmakingen 
ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (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. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 
uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeen-
tehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 0297-
387575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag 
van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handha-
ving, 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 medewerker 
van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen 
en vergunningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene 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 schrifte-
lijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit 
naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt inge-
diend bij burgemeester en wethouders van de gemeente 
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 con-
tact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en 
Handhaving via tel. 020-5404911.

O�ciële Mededelingen
6 januari 2022

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

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

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

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

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

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

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

INSPREKEN IN DE COMMISSIE 
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken 
over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van 
een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergade-
ring het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De 
inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raads-
leden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragen-
ronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raads-
vergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds 
ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker 
bij de gri�e via gri�e@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-
387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

Aalsmeer een werelddorp 
van bloemen en water.

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met
#visitaalsmeer

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

BEKENDMAKINGEN

Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aange-
vraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informe-
ren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt 
op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omge-
vingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt. 
- Alle 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.

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 telefonisch bij het 
loket terecht. Nu kunt u ook weer een afspraak maken voor een 
één op één gesprek. Neemt u telefonisch contact met ons op 
voor het maken van een afspraak, via 0297-387575. Het is moge-
lijk om een afspraak te maken binnen de volgende tijden:

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

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJ HOUDING 
PERSOONSLIJST

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

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum
datum voornemen

Komaiszko J.H. 19-04-1992 31-12-2021
Robak E.A. 01-11-1992 31-12-2021

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

BEIDE COMMISSIEVERGADERINGEN VINDEN 
DIGITAAL PLAATS EN ZIJN ALLEEN TE VOLGEN 
VIA DE LIVESTREAM

VERGADERING DINSDAG 11 JANUARI

Agenda voor de vergadering van de Commissie Ruimte en 
Economie op dinsdag 11 januari 2022, 20.00 uur 

TIJD AGENDA- ONDERWERP
PUNT

20.00  1. Opening door de voorzitter van de 
  Commissie Ruimte en Economie, 
  mevrouw N. Hauet
20.02  2. Vaststelling van de agenda

 3. Mededelingen van het college
20.05  4. Vaststellen startnotitie Hoofdweg-Zuid
20.45  5. Vaststellen mobiliteitsagenda 
  Aalsmeer 2021

EVENEMENTEN

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

COLLECTES

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

TERRASVERGUNNING (AANVRAGEN)

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende terrasvergunning is aangevraagd:
- Dorpsstraat 4 (Z21-000914) Centraal Souvenir - Indian Grill 

Restaurant, ontvangen 30 december 2021

LOTERIJVERGUNNING (VERLEEND)

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van 
de Wet op de Kansspelen de volgende vergunning is verleend. 
Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. 
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onder-
kant van deze advertentie.
- Wim Kan Dreef 4 in Kudelstaart (Z21-085552) Loterij op 22 

mei 2022, verzonden 4 januari 2022

TER INZAGE

t/m 06-01-22 Verzoek tot onthe�ng, met de daarop be-
trekking hebbende stukken, in het kader 
van het plaatsen van verkeers-maatregelen; 
- frezen asfaltverharding; - aanbrengen van 
een nieuw laag asfalt op 8 t/m 10 december 
2021, op het perceel Kudelstaartseweg.

t/m 06-01-22 Verzoek tot onthe�ng, met de daarop be-
trekking hebbende stukken, in het kader 
van het plaatsen van verkeersmaatregelen; 
- frezen asfaltverharding; - aanbrengen van 
een nieuw laag asfalt op 8 t/m 10 december 
2021, op het perceel Ophelialaan.

t/m 06-01-22 Verzoek tot onthe�ng, met de daarop be-
trekking hebbende stukken, in het kader 
van het plaatsen van verkeersmaatregelen; 
- frezen asfaltverharding; - aanbrengen van 
een nieuw laag asfalt op 8 t/m 10 december 
2021, op het perceel Stommeerweg.

t/m 14-01-22 Vastgesteld parapubestemmingsplan Ka-
merverhuurbedrijf Aalsmeer met de bijbe-
horende stukken (Z21-020283)

t/m 27-01-22 Ontwerpwijzigingsplan met de bijbehoren-
de stukken van‘Nieuw-Oosteinde, Oranjes-
traat naast 3’ 

t/m 27-01-22 Het ontwerpbestemmingsplan, het ontwer-
pexploitatieplan, het m.e.r.-beoordelingsbe-
sluit en het concept beeldkwaliteitplan “Ku-
delstaart- Westeinderhage” met bijbehoren-
de stukken.

t/m 03-02-22 Herstelbesluit bestemmingsplan ‘Fort Kudel-
staart’ met de daarop betrekking hebbende 
stukken

t/m 10-02-22 Verlening omgevingsvergunning Dorps-
straat naast 135 Aalsmeer (z21-042638) met 
de daarbij behorende stukken
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STAGE
MUSIC SHOP

Dé vioolspecialist

WINKEL OPEN VOOR:

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

bestellen, reparaties
en afhalen!

(Ma. t/m za. 10.00 - 17.00 uur)
Bel 06-10035173 of

mail info@stagemusic.nl

AGENDA

DONDERDAG 6 JANUARI:
* Inzameling kerstbomen aan huis 

door Meerlanden in Centrum, 
Hornmeer en Kudelstaart. Vanaf 
7.30u.

ZATERDAG 8 JANUARI:
* Interview met Oud Aalsmeer op 

radio en TV Aalsmeer van 12 tot 
13u. Historische �lm te zien op 
vrijdag 14 januari om 11u. en 
zaterdag 15 januari om 13u.

* Nieuwjaar Drive Thru SPIE voor 
deelnemers Pramenrace. Van 14 

tot 15u. parkeerterrein Dreef.
* Joppe nieuwjaarsquiz online via 

livestream vanaf 20.30u.

DINSDAG 11 JANUARI:
* Digitale vergadering commissie 

Ruimte en Economie vanaf 20u. 
via www.aalsmeer.nl

DONDERDAG 13 JANUARI:
* Digitale vergadering commissie 

Maatschappij en Bestuur vanaf 
20u. via www.aalsmeer.nl

Aalsmeer – Erna van den Heuvel 
stopt met het organiseren van de 
Pramenrace. Vanaf het nieuwe jaar 
draagt zij de voorzittershamer over 
aan Arnaud Brouwer (bestuurslid 
sinds 2008). Na proefdraaien in 1999, 
werd Erna in 2000 o�cieel SPIE 
bestuurslid, in de functie van 
pr-dame. In 2006 maakte Erna 
‘promotie’, ze nam de functie over 
van Wim Tas en werd voorzitter. Tot 
en met 2021 heeft zij ‘aan het hoofd’ 
gestaan van de Stichting Pramenrace 
In Ere (SPIE) en met plezier, zo laat ze 
weten.

Eerste dame
Erna was de eerste dame binnen het 
SPIE-bestuur, dat in 1997 de organi-

satie van de Pramenrace overnam van 
de Dippers. In de jaren dat Erna deel 
uitmaakte van het SPIE-bestuur is 
tijdens races vakantie gevierd, zijn de 
Praamolympics gevaren, ging men 
terug in de tijd van Flower Power, zijn 
commercials uitgebeeld, kwamen 
sprookjes tot leven en was het in 
2021, na een jaar van stilte, weer 
ouderwets gezellig. In alle jaren was 
het  een komen en gaan van nieuwe 
gezichten binnen SPIE, ook meer 
dames maakten hun entree, maar het 
bestuur kende een vaste ‘basisclub’. 
Hier kwam in 2017 een einde aan, 
andere gedachtes dreef SPIE uit 
elkaar. Maar Erna bleef vastberaden 
en was niet van plan om het einde 
van de Pramenrace aan te kondigen. 

Pramenrace-voorzitter Erna van 
den Heuvel draagt ‘hamer’ over

Erna van den Heuvel en nieuwe voorzitter Arnaud Brouwer op bezoek bij de redactie 
van de Nieuwe Meerbode/Praambode.

Aalsmeer - Helaas ook dit jaar geen 
ouderwetse nieuwjaarsreceptie bij 
SPIE, maar het bestuur heeft iets 
anders verzonnen. Aanstaande 
zaterdag 8 januari wordt tussen 14.00 
en 15.00 uur een Nieuwjaar Drive Thru 
gehouden op het parkeerterrein aan 
de Dreef, bij zwembad De Waterlelie. 

Door het bestuur worden de winnaars 
van de inleveropdracht en de ‘Rode 
Lantaarn’ van afgelopen Pramenrace 
bekend gemaakt. Ook krijgen de 
captains van de teams en SPIE-mede-
werkers een give a way. Dit jaar is dat 
de welbekende big shopper, maar 
dan wel met het nieuwe logo er op. 

Uitreiking laatste prijzen tijdens 
Nieuwjaar Drive Thru van SPIE

Ze pakte de draad op, onder andere 
met Arnaud Brouwer, en maakte er 
met hulp van heel veel vrijwilligers 
weer een prachtige en vermakelijke 
‘tocht der tochten’ van. Inmiddels is er 
weer een goed en breed bestuur met 
ook jonge gezichten en vindt Erna het 
een goed moment om het voorzitter-
schap over te dragen aan de inmid-
dels ook geroutineerde Arnaud 
Brouwer. Hij wordt bijgestaan door 
Sebastiaan Ramp, Jolien Gijse, Bram 
Baardse, Bart Maarse en Rosanne 
Vergoossen.

22 Jaar bestuurslid
Erna: “Vrijdag 31 december was het 
niet alleen de laatste dag van 2021, 
maar ook mijn laatste dag als voor-
zitter van SPIE. Na 22 jaar bestuurslid 
te zijn geweest, waarvan ruim 15 jaar 
als voorzitter, stop ik met het organi-
seren van dit geweldige evenement. 
Arnaud Brouwer heeft sinds 1 januari 
de voorzittershamer van mij overge-
nomen. Met heel veel plezier kijk ik 
terug op geweldige momenten die 
wij (samen met jullie) hebben gecre-
eerd voor de Aalsmeerse Pramenrace. 
Ik weet zeker dat Arnaud met zijn 
team in september weer een gewel-
dige race gaat neer zetten!” En de 
laatste vragen: Wat gaat Erna doen op 
de tweede zaterdag van september? 
“De Pramenrace kijken of misschien 
wel meevaren. Ik heb namelijk nog 
nooit meegevaren.” En wat ga je nu 
doen? “E�etjes helemaal niets. Ik ben 
met alles gestopt. Een jaartje rust, 
daarna zie ik wel weer. Natuurlijk ben 
ik wel beschikbaar als vraagbaak voor 
SPIE. Arnaud weet me wel te vinden.”

Knuffelezel voor winnaars van 
lichtjeswandeling Boerenvreugd

Aalsmeer - Sinds een paar dagen is 
het Hornmeerpark omgetoverd tot 
Kabouterbos. Tussen het lezen van 
vergaderstukken, vergaderingen en 
gesprekken met inwoners door had 
de fractie van Absoluut Aalsmeer zin 
in een ludieke actie. Leuk voor de 
kerstvakantie en het goede voor-
nemen om vaker een ommetje te 
lopen. Zo werd er een verhaal 

geschreven met bijpassende kabou-
ters. Iedere kabouter heeft een QR 
code welke leidt naar het hele verhaal.

Kabouters en letters
Wanneer je alle kabouters en de 
daarbij behorende letters hebt 
ontdekt en alles in de goede volg-
orde hebt geplaatst, dan ontstaat er 
een zinnetje. Deze kan je tot uiterlijk 

Ludieke actie: Hornmeerpark 
omgetoverd tot Kabouterbos 

Stijn en Thijs vonden het Kabouterbos geweldig. Ze hebben er een leuke middag 
aan overgehouden. Een goed begin van het nieuwe jaar. 

31 januari inzenden naar info@abso-
luutaalsmeer.nl en dan ding je mee 
naar een leuke prijs. 

Dieren en muziek
Ondertussen doen de kabouters hun 
best om weer dieren naar het bos te 
trekken. Er worden holletjes 
gegraven om de muisjes een woning 
te bieden en er worden gaatjes in de 
boomstammen gemaakt om 
eekhoorns te verleiden zich in het 
bos te vestigen. Er wordt dus hard 
gewerkt door de werkkabouters met 
zagen en bijlen. Maar ook met 
emmers om water te halen voor de 
plantjes, zodat ook de bijen weer 
terugkomen. Om er weer een vrolijk 
bos van te maken wordt er eveneens 
muziek gemaakt. Er zijn kabouters 
die �uit en trompet spelen, kabou-
ters die trommelen en er is zelfs een 
kabouter die accordeon speelt. 
Wanneer je nu door het Hornmeer-
park loopt is het leuk om te zien dat 
er kinderen rond boomstammen 
rennen op zoek naar kabouters met 
vrolijke gezichtjes. Maar ook bij 
volwassenen toveren de kabouters 
een glimlach op het gezicht. De 
fractie van Absoluut Aalsmeer krijgt 
al veel leuke reacties, goede inzen-
dingen en mooie foto’s toegestuurd. 

Aalsmeer - De lichtjeswandeling 
rondom kinderboerderij Boeren-
vreugd in december was een enorm 
succes. Veel wandelaars hebben de 
afgelopen weken een rondje boer-
derij gewandeld. Kinderen konden 
op zoek naar letters en moesten met 
de letters een woord maken. ’Kerst-
boom’ was het woord dat gevonden 

moest worden. Maar liefst 214 
kinderen hadden het woord goed en 
uit alle goede inzendingen zijn vijf 
prijswinnaars getrokken. Wessel, Jip, 
Jari, Jaeden en Tess hebben op de 
kinderboerderij hun prijs opgehaald. 
Voor de winnaars had Boerenvreugd 
een superleuke knu�elezel als prijs. 
Allemaal van harte gefeliciteerd!

Haarlemmermeer - De oudste Lions-
club in de Haarlemmermeer is weer 
halverwege met de grote Douwe 
Egberts punten en munten inzamel-
actie. Omdat het hier gaat om de 
tiende inzameling op rij willen de 
Lionsleden nog een keer proberen om 
de mijlpaal van meer dan 1 miljoen 
ko�epunten te evenaren. De inzame-
ling van oud en vreemd geld loopt al 
een aantal jaren parallel met de Douwe 
Egberts punten. Het blijkt dat veel 
mensen na hun vakanties nog wat 
munten en/of bankbiljetten hebben 
liggen. Dan is het mooie gelegenheid 
om het te doneren aan het goede doel. 
Het verzamelde geld wordt in eerste 
instantie gesorteerd door de leden van 
de Lionsclub. Het overige wordt lande-
lijk gedaan. Jaarlijks worden meer dan 
1.2 miljoen munten en 25.000 bankbil-
jetten uit 160 landen ingezameld. Met 
de opbrengst worden oogoperaties 

uitgevoerd, door veelal Nederlandse 
oogartsen, in onder andere Nepal. Voor 
slechts 30 euro kan een blinde weer 
zien. Sinds de start zijn er al 73.333 
oogoperaties uitgevoerd U kunt de 
punten en munten inleveren op onge-
veer veertig adressen in de Haarlem-
mermeer: Bij alle dorpshuizen en 
buurthuizen van de stichting Maatvast 
en in de supermarkten van Jumbo, AH, 
Dekamarkt, Dirk v.d. Broek en Hoogv-
liet. Een aantal verzorgingshuizen en 
enkele kerken doen mee.Ook is het 
mogelijk om Douwe Egberts punten en 
oude munten te deponeren in de grote 
brievenbus op Wieger Bruinlaan 58 in 
Hoofddorp. De Lions zijn ook bereid bij 
u/jou thuis langs te komen om de 
punten en munten op te halen. Bel 
hiervoor naar de heer W. Nederveen: 
023-5613698 of: 06-10794144. 
De acties lopen tot en met 17 januari 
aanstaande.

Punten- en muntenactie Lions 
Club voor goede doelen

Ook krijgen de inzittenden van de 
auto een alcoholvrij glaasje cham-
pagne aangeboden om te proosten 
op het nieuwe jaar 2022. De teams die 
kans maken op één van de prijzen 
zijn: Import Praam, Achterste Zaal, 
Baggerbonjers, Team Waterpas, De 
Boktails en De Stoere Boere. Dus voor 
jullie geldt: Zeker naar de Drive Thru 
komen. Om een (te) lange rij te voor-
komen, mag per team één auto deel-
nemen aan de Drive Thru.
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Rijsenhout - Meerlanden is met haar 
zittende aandeelhouders een 
aanpassing aan de kapitaalstructuur 
overeengekomen. Door deze aanpas-
sing wordt het makkelijker voor 
Meerlanden om te groeien, daarmee 
haar ambities te realiseren om te 
komen tot een circulaire regio en 
haar duurzaamheidsdoelstellingen in 
deze regio te bewerkstelligen. Het 
resultaat van de aanpassing is een 
transparante structuur met heldere, 
éénduidige voorwaarden. Dit maakt 
het aantrekkelijk voor zowel zittende 
als potentiële aandeelhouders om 
een belang in Meerlanden te 
behouden of te verkrijgen. De 
aandelen die gemeenten nu hebben 
worden in de nieuwe structuur 
herschikt waardoor alle gemeenten 
een evenredig aantal aandelen 
hebben, naar rato van het aantal 
huishoudens.

Toekomstbestendig
Over de noodzaak van deze herschik-
king zegt algemeen directeur Ange-
line Kierkels: “Meerlanden neemt 
actief het voortouw in het werken 
aan een volledig circulaire regio in 
2050. Deze transitie vraagt steeds 
meer om een relevante schaal-
grootte, met name op het gebied 
van grondsto�enbeheer. Onze 
ambitie is om 50% te groeien, mét 
behoud van ons regionale karakter. 
Dit maakt ons niet alleen toekomst-
bestendig, maar het maakt het 
mogelijk om vanuit onze rol als duur-
zaam grondsto�enregisseur meer 
impact te maken met het zo circulair 
mogelijk verwerken van reststromen. 
Ook op het gebied afvalinzameling 
en het beheer van de openbare 
ruimte zien we voor onze aandeel-
houdende gemeenten kansen om 
meer impact te realiseren door meer 
e�ciëntie en inzicht in data. Het was 
een complex traject, maar door de 
welwillendheid van alle partijen is 
het ons samen gelukt!”

Duurzame grondsto�enregisseur
De transitie naar een circulaire 
economie in de regio vereist steeds 
meer een relevante schaalgrootte. 
Meerlanden kan haar doelen e�ec-
tiever realiseren bij een toename van 
het aantal deelnemende gemeenten 
in de regio. Daarom is groei gewenst. 
Het regionale karakter van het 
samenwerkingsverband blijft 
gewaarborgd. Vooral het zo duur-
zaam mogelijk laten verwerken van 
de in de regio ingezamelde grond-
sto�en vraagt een sterke en e�ec-
tieve regierol en daarbij is markt-
kennis onontbeerlijk. 
Meerlanden heeft brede kennis van 
de grondsto�en, afzetmarkten en de 
ontwikkelingen die op die markten 
spelen. Die kennis wil Meerlanden 
verder uitbouwen en beschikbaar 
stellen aan de gemeenten in de 
regio. Daarnaast is bundeling van 
grondstofstromen noodzakelijk voor 
een optimale afzet en verwerking tot 
nieuwe circulaire toepassingen en 
producten. Op sommige stromen 
organiseert Meerlanden dat zelf-
standig, op andere stromen in 
samenwerking met partijen zoals 
Midwaste of in MRA-verband.

Duurzame en mooie leefwereld 
De Rijksoverheid stuurt op een duur-
zame en mooie leefwereld met het 
doel dat Nederland in 2050 volledig 
circulair is. Meerlanden neemt in de 
regio daarin actief het voortouw. 
Meerlanden is een maatschappelijke 
en innovatieve onderneming die op 
inclusieve en vooruitstrevende wijze 
producten, afval- en grondsto�en 
inzamelt, verwerkt, hergebruikt en 
recyclet (Re-use, Re-pair, Re-cycle). 
Daarnaast levert Meerlanden energie 
en warmte, en zet zich continu in 
voor een schone, hele en veilige 
openbare ruimte. Op deze manier 
levert Meerlanden in deze regio, een 
bijdrage aan een mooie en circulaire 
leefomgeving, vandaag en morgen.

Aanpassing kapitaalstructuur 
past in groei Meerlanden

Aalsmeer - Restaurant Het Tuinhuis 
bestaat sinds 2015 en wordt sinds de 
opening druk bezocht. Met name in 
de wintermaanden is de binnenruimte 
te klein om aan de vraag te voldoen. 
In overleg met Tuinhuis-uitbater Nicky 
van Es heeft museum Historische Tuin 
daarom besloten tot een uitbreiding. 
Deze wordt gerealiseerd in de vorm 
van een glazen overkapping van een 
groot deel van het terras. De binnen-
ruimte wordt hierdoor meer dan 
verdubbeld. Bij warm weer kan de 

wand aan de Brandewijnsloot hele-
maal worden opengezet, waardoor 
het gevoel van buiten zitten 
behouden blijft. Ook blijft er ruimte 
voor enkele tafels naast de aanbouw. 
Het ontwerp is van architect Richard 
Pannekoek, die ook het bestaande 
gebouw ontwierp. Hij bedacht een 
aanbouw met de uitstraling van een 
kas, passend in de omgeving.

Nieuw meubilair
Met de aanbouw gaat Het Tuinhuis 

Uitbreiding luidt nieuwe fase in 
voor Het Tuinhuis

Aalsmeer - Net als vorig jaar is de 
Decemberkalender Aalsmeer weer 
een groot succes gebleken. Met 
deze actie voor de lokale Voedsel-
bank is in totaal 3.350 euro opge-
haald, een geweldig bedrag dat 
goed besteed gaat worden. De 
komende weken worden er bij 
lokale winkeliers kaas, vlees en 
groente ingekocht. Dit verse voedsel 
is bedoeld voor de bijna dertig 
gezinnen in Aalsmeer en Kudelstaart 
die wekelijks afhankelijk zijn van de 
Voedselbank. Een welkome aanvul-
ling op de bestaande pakketten. 
Iedereen die meegedaan heeft aan 

deze actie: Hartelijk dank voor jullie 
bijdrage.

Shoptegoed
Ondernemers in beeld brengen, lokaal 
ondernemen in de spotlight zetten en 
daarnaast iets extra’s doen voor de 
gezinnen die in de situatie zitten dat 
ze gebruik moeten maken van de 
Voedselbank. Met deze doelen ging 1 
december de actie Decemberkalender 
van start. Iedere decemberdag gaf een 
andere lokale ondernemer een 
dagprijs weg aan een gelukkige 
winnaar of winnares die voor die 
bepaalde dag een lootje had gekocht. 

Decemberkalender Aalsmeer: 
3.350 euro voor Voedselbank

De initiatiefnemers van de Decemberkalender, van links naar rechts: Jeroen Mäkel, 
Dorine Pronk, Joany Mets, Kirsten Verhoef en Max van der Heiden.

Aalsmeer - Herman de Vries is per 1 
januari gaan genieten van zijn 
welverdiende pensioen. Liefst 45 jaar 
heeft hij gewerkt bij Levarht. “Met 
hart en ziel heeft hij zich voor Levarht 
ingezet”, vertellen zijn collega’s. Hij 
kreeg liefkozend de bijnaam ‘brom-
snor’. Herman werd gezien als het 
lopende archief (vraag het maar aan 
Herman). Een onuitputbare bron van 

kennis neemt hij mee. Herman laat 
een onuitwisbare indruk achter. De 
technische dienst man in hart en 
nieren gaat gemist worden door alle 
medewerkers: als collega, mentor, 
vraagbaak, maar vooral om de mens 
die hij is. Alle collega’s wensen 
Herman en iedereen die hem na aan 
het hart liggen alle goeds toe voor 
de toekomst. 

Mentor en vraagbaak Herman 
de Vries met pensioen

Aalsmeer – De zorgcentra in Aalsmeer 
werden in de feestelijke december 
periode regelmatig verrast door 
bedrijven, die lekkernijen, bloemen en 
plantjes bezorgen voor de bewoners. 
Op donderdag 30 december konden 
de ouderen en alle medewerkers 
genieten van oliebollen. Nick Eveleens 
van Multi Supplies is op bezoek 
geweest in de zorgcentra Aelsmeer en 
Kloosterhof en hij kwam niet met lege 
handen. De bewoners en het zorgper-
soneel zijn getrakteerd op overheer-
lijke oliebollen. Net als vorig jaar is 
door handbalvereniging Greenpark 
Aalsmeer een oliebollen drive-thru 
georganiseerd. De oliebollen, appel-
�appen en appelbeignets werden 

gebakken door bakkerij Müller. Op 
oudejaarsdag konden de bestellingen 
afgehaald worden bij sporthal de 
Bloemhof aan de Hornweg. De hele 
dag stonden vrijwilligers klaar om de 
bollen en �appen af te geven. De 
kopers konden hierbij in de auto 
blijven zitten. Coronproof: Gewoon 
langs rijden en de bestelling in 
ontvangst nemen. Af en toe werd wel 
even geduld gevraagd, de drive-thru 
had ‘piekmomenten’ qua afhalen. De 
opbrengst van de oliebollen-verkoop 
komt ten goede aan de clubkas van de 
handbalvereniging. Kijk voor infor-
matie op www.hvaalsmeer.nl of op de 
Facebook-pagina van Greenpark 
Aalsmeer. 

Oliebollen voor bewoners en 
medewerkers zorgcentra

een nieuwe fase in. Zesenhalf jaar 
geleden, in mei 2015, opende het 
lunchrestaurant haar deuren bij het 
tuinbouwmuseum. “Deze uitbreiding 
staat al heel lang op mijn verlang-
lijstje”, zegt Nicky van Es. “Wij zijn uit 
ons jasje gegroeid. Nu krijgen we er 
48 vierkante meter binnenruimte bij, 
vooral in de winter kunnen we daar-
door meer mensen ontvangen. Ook 
voor de inzet van personeel ontstaat 
zo een betere situatie, omdat we 
minder afhankelijk zijn van het 
seizoen.”
De serre wordt voorzien van dubbel 
glas en vloerverwarming. Ook komt 
er een gashaard met zitjes. Het Tuin-
huis gaat voor het hele restaurant 
nieuw meubilair aanscha�en. Ook de 
keuken in de bestaande bouw zal op 
een later moment een kleine aanpas-
sing ondergaan. Begin december is 
de grond door medewerkers van de 
Historische Tuin bouwrijp gemaakt. 
Hiervoor zijn onder andere enkele 
bomen verplaatst. De heiwerkzaam-
heden zijn inmiddels afgerond. 
Volgens planning zijn de meeste 
bouwwerkzaamheden eind januari 
klaar. Hopelijk is de huidige lock-
down voor de horeca dan voorbij en 
kan het restaurant de nieuwe ruimte 
spoedig in gebruik nemen.

Een lot kostte 5 euro. Daarvan gaat 4 
euro rechtstreeks naar de Voedselbank 
Aalsmeer Kudelstaart. Met de overige 
euro worden de gemaakte kosten 
gedekt. Naast de 31 dagprijzen werd 
er ook een hoofdprijs weggegeven. 
Een shoptegoed bon ter waarde van 
400 euro werd afgelopen maandag 
door Winkeliersvereniging Aalsmeer 
Centrum weggegeven aan een zeer 
gelukkige winnares. Alle trekkingen 
en dagprijzen zijn te zien op de socials 
van Popup Aalsmeer. 

Mooie dagprijzen en acties
De initiatiefnemers, Kirsten Verhoef, 
Dorine Pronk, Jesse Lafeber, Davey 
van Putten en Jeroen Mäkel, kijken 
terug op een geslaagde december-
maand, waarbij ze veel ondernemers 
hebben kunnen spreken in deze voor 
sommigen lastige tijden; mensen 
gelukkig hebben gemaakt met mooie 
dagprijzen; en bovenal veel geld 
hebben opgehaald voor de Voedsel-
bank. De actie van Eddy Kool, 
Raymond van der Bilt en Ingrid 
Kranenburg die kledingpakketten en 
kinderschoenen weggaven aan alle 
basisschoolkinderen die verbonden 
zijn met de Voedselbank en de bloe-
menactie van Desiree Groeneveld 
laten zien waar Aalsmeerders en 
Kudelstaarters toe in staat zijn. De 
initiatiefnemers waren hier ook best 
wel stil van en zijn super trots dat hun 
actie dit heeft bewerkstelligd. Einde 
van dit jaar komt de Decemberka-
lender Aalsmeer zeker terug!
Op een mooi 2022!



De naam Yuverta mavo Aalsmeer (voorheen 
Wellantcollege Westplas Mavo) is nieuw maar wij 
zijn nog steeds die kleine, gezellige, vertrouwde 
school, een begrip in de omgeving! 
Binnen het reguliere mavo-onderwijs dat wij 
aanbieden, valt er veel te kiezen en zijn er ruime 
mogelijkheden om je te pro� leren.

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 voorbereiden van evene-
menten. Dit alles vormt de basis voor het 
opzetten van je eigen bedrijf in de 2e klas en kan 
je de overstap maken naar de Businessklas in de 
bovenbouw.

Nieuwe leerweg - pilotschool
Zowel de project- als businessklas passen goed 
in de voorbereiding op een onderwijsverande-

ring die vanaf 2024 gaat plaatsvinden, vanaf dan 
worden namelijk de gemengde leerweg (GL) en 
de theoretische leerweg (TL) samengevoegd tot 
één nieuwe leerweg. Binnen deze leerweg volg 
je straks een verplicht praktijkgericht 
programma. Yuverta mavo Aalsmeer is één van 
de pilotscholen die deze nieuwe leerweg gaat 
vormgeven.

Havo-kans-traject 
Om je te stimuleren het beste uit jezelf te halen, 
bieden wij ook het havo-kans-traject aan. Wil je 
graag doorstromen naar de havo, dan kun je je 
in klas 2 hiervoor aanmelden. Na de kerstva-
kantie 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
Vooralsnog organiseren we een reguliere open 
dag, maar mocht dit door de dan geldende 
corona maatregelen niet mogelijk zijn, zullen wij 
dit op een andere manier organiseren. Hou 
daarom onze website goed in de gaten, want we 
willen natuurlijk wel onze school aan jou laten 
zien! Wil je ervaren hoe het is om in de les te 
zitten? Kom dan naar onze lesjesmiddag op 
woensdag 16 februari. Je kunt je hiervoor 
opgeven via onze website: 
www.yuverta.nl/middelbare-school/scholen/
mavo-aalsmeer/open-dagen/

Y U V E R T A  M A V O  A A L S M E E R

Yuverta mavo, een kleine 
school met grote kansen 
en keuzemogelijkheden
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OPEN
HUIS

OPEN HUIS

LESJESMIDDAGEN VOOR GROEP 8

VOORLICHTINGSAVONDEN

Een school waar iedereen gelijk is,
maar niemand hetzelfde.

ZATERDAG 29 JANUARI
9.30 - 13.00 uur

DONDERDAG 10 FEBRUARI
19.00 - 21.30 uur
(inschrijven via de website)

WOENSDAG 9 FEBRUARI
14.00 - 15.30 uur
WOENSDAG 16 FEBRUARI
14.00 - 15.30 uur
(inschrijven via de website)

MAANDAG 14 FEBRUARI
tweetalig vwo 19.00 uur
gymnasium 20.15 uur

DINSDAG 15 FEBRUARI
tweetalig havo 19.00 uur
tweetalig vmbo-t 20.15 uur
(inschrijven via de website)

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

GYMNASIUM  ATHENEUM  HAVO  VMBO-T
NEDERLANDSTALIG | TWEETALIG

Download hier de speciale HWC Open dag App,
zo kun je ook interactief kennismaken met onze school!

Digitaal

Tot ziens!

Digitaal

Digitaal

TTO
 Tweetalig onderwijs

LESJESMIDDAGEN VOOR GROEP 8

VOORLICHTINGSAVONDEN

Een school waar iedereen gelijk is,
maar niemand hetzelfde.

WOENSDAG 16 FEBRUARI
tweetalige  lessen
14.00 - 15.30 uur
Gymnasiumlesjes Latijn en Grieks
15.30 - 16.30 uur 
(inschrijven via de website)

MAANDAG 14 FEBRUARI
tweetalig vwo 19.00 uur
gymnasium 20.15 uur

DINSDAG 15 FEBRUARI
tweetalig havo 19.00 uur
tweetalig vmbo-t 20.15 uur
(inschrijven via de website)Startbaan 3

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

GYMNASIUM  ATHENEUM  HAVO  VMBO-T
NEDERLANDSTALIG | TWEETALIG

Challenge
yourself!

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!

Download hier de speciale HWC Open dag App,
zo kun je ook interactief kennismaken met
onze school!

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-

Tweetalig onderwijs: 
hoe ziet dat eruit? 

onale achtergrond betekent dit dat zij bereid 
moeten zijn om �ink 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 
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 speci�eke cultuur van de plekken 
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 in het programma 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 aanpassingsvermogen, maar daardoor groei 
je er ook van! We hebben de uitwisselingen 
vorig jaar helaas alleen online kunnen doen, 
maar we hopen allemaal dat we onze 
bevriende scholen in het buitenland snel 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.hethwc.nl. Daar vind je nog veel meer 
informatie over onze school en over voorlich-
tingsactiviteiten 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 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 � jn 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 +.

Webinar
Ervaar op 26 januari de sfeer van Vakcollege 
Thamen tijdens de online informatieavond. 
Ontmoet onze brugklassers en 
vakdocenten en neem een kijkje in de 
praktijklokalen en het Skills Lab. 
Meld je nu aan! 
bit.ly/thamen_webinar

Try-Out
Nog meer Thamen proeven? Doe dan mee 
met de Try-Out op 9 februari van 13.30 - 
16.00 uur. Inschrijven kan via: bit.ly/try-out-
thamen. Je kunt je aanmelden tijdens de 
open dag, via lesjesmiddag@thamen.nl of 
bel naar 0297 - 563 192.

Meer informatie: www.thamen.nl

Vakcollege 
Thamen: 
hier kan je 
jezelf zijn

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.
Meld u nu aan!

ouders organiseren wij een webinar om 
kennis te maken met onze school.

vmbo basis  |  vmbo kader  |  mavo+

Leren 
door doendoor doen

Webinar
Woensdag 26 januari 2022 
17.00 - 20.45 uur

www.thamen.nl
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Aalsmeer - Woensdag 22 december 
bezocht wethouder Robert van Rijn 
Berghoef Accountancy, Goemans 
Tapijt en Slaapcomfort en Seringen-
kwekerij Kramer. Tijdens het bezoek 
ging hij in gesprek met de bedrijven. 
Hoe gaat het na de brand bij de 
buren? Lukt het met de coronamaat-
regelen? En waar kan de gemeente 
helpen? waren een aantal vragen die 
ter sprake kwamen.

Uitdaging
Bij Berghoef Accountancy sprak hij 
met Tom Domic, Rik Boogaard, 

Maurice Geurs en Patrick Verboom. 
Berghoef accountancy bestaat al 100 
jaar, heeft een divers klantenbestand 
opgebouwd, van ZZP er tot multina-
tional. Veel klanten komen uit Aals-
meer. Vooral de ondernemersmenta-
liteit van Aalsmeer valt hun op. Het is 
voor Berghoef Accountancy vooral 
een uitdaging om goed personeel te 
vinden. 

Nieuw dak
Daarna ging de wethouder langs bij 
Goemans Tapijt en Slaapcomfort. 
Tijdens de brand bij de buren in 

Wethouder Robert van Rijn op 
bezoek bij drietal bedrijven

Door Janna van Zon

Aalsmeer - Laurens Niezen is met zijn 
20 jaar de jongste deelnemer aan het 
zesde coachtraject van Zaai en ook 
nog de enige van het mannelijk 
geslacht. Vindt hij dat jammer? “Ach, 
niet echt.” Hij is blij met zijn buddy 
Stefanie Maas die evenals hij fotograaf 
is en samen kunnen zij �jn over hun 
vak praten. “Wij geven elkaar veel tips.” 
Om antwoord te kunnen geven op de 
volgende vraag moet hij even op zijn 
telefoon kijken, want wanneer heeft 
hij zich ook weer laten inschrijven bij 
de Kamer van Koophandel? “Ah, hier 
heb ik het; 10 april 2019.” Na een tijd 
solo te hebben gewerkt, heeft hij nu 
samen met twee collega’s een eigen 

persbureau VNL Nieuws, daarnaast 
werkt hij als cameraman voor diverse 
televisie- omroeper. Zeker niet onbe-
langrijk zijn de opdrachten van 
bedrijven en particulieren. Tot zijn 
grote genoegen breidt deze tak zich 
steeds meer uit. “Ik fotografeer 
portretten, groepen en evenementen. 
Ik vind het �jn dat ik met mijn foto’s 
herinneringen en nieuwswaardige 
gebeurtenissen kan vastleggen.”

Geen dag hetzelfde
Laurens maakt nogal wat mee tijdens 
zijn werk. “Ja, het is soms best span-
nend, je weet nooit wat je aantreft.” 
Dag en nacht is hij bereikbaar. Komt 
er een urgente melding binnen dan 
springt hij op zijn �ets of pakt de 

Laurens Niezen: “Zaai is een 
aanrader voor starters!”

oktober heeft hun pand ook veel 
schade opgelopen. Op dit moment 
lekt het nog steeds. Begin volgend 
jaar krijgt hun pand een geheel 
nieuw dak en kan er pas weer opge-
bouwd worden. Toch zien zij de 
toekomst positief tegemoet. “We 
gaan er weer een mooie zaak van 
maken, aldus de eigenaars..

Familiebedrijf
Als laatste ging hij langs bij Serin-
genkwekerij Kramer. Een mooi 
historisch familiebedrijf die zij met 
vier familieleden runnen. De 
Seringen kweken zij op meer dan 
tien eilanden op de Westeinder-
plassen. In totaal hebben zij 46.000 
seringenplanten waarvan de helft 
ieder jaar in bloei wordt getrokken. 
Ondanks dat Kramer een traditio-
neel bedrijf is, wordt zeker nage-
dacht over de toekomst. Zo wil 
Kramer een koelcel toevoegen op 
het terrein om over langere periode 
seringen te kunnen leveren en staat 
het vergroten van de schuur op het 
wensenlijstje. De wethouder en het 
college houden regelmatig bedrijfs-
bezoeken om vooral het contact 
met de lokale bedrijven te houden 
en te weten wat er leeft. Tijdens 
deze bezoeken wordt uiteraard 
rekening gehouden met de 
geldende coronaregels. 

DE SCHIJNWERPER OP...

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer - Maroucha Krol heeft een deel van haar jeugd in Aalsmeer 
doorgebracht, maar is later met haar ouders verhuisd naar Amstelveen. 
Sinds een paar jaar heeft ze haar schoonheidssalon annex pedicurepraktijk 
gevestigd aan de Machineweg. Maroucha is een ambitieuze meid die op 
diverse terreinen werkt aan schoonheid en gezondheid. 
“Ik ben met mijn salonnetje bij mijn ouders thuis op zolder begonnen. Zij 
hebben een opzet voor mij gekocht toen ik met mijn opleiding begon, 
zodat ik kon oefenen op vrienden en familie. Dat kleine gezelschap 
groeide uit tot meer mensen. Nadat ik geslaagd was voor de opleiding 
allround schoonheidsspecialiste ben ik de opleiding basispedicure en 
medisch pedicure gaan volgen. Mijn moeder kwam als klant bij Mariska en 
Bagdat. Ze vertelden dat ze iets nieuws wilden opzetten en vroegen aan 
mijn moeder of ik geen zin had om in hun pand een salon te openen. Ik 
was daar wel in geïnteresseerd, want het was niet eenvoudig om een 
geschikte ruimte te vinden en dit is groot genoeg voor mij; ik kan hier alles 
uitvoeren, van gezichtsbehandelingen en pedicure tot rugmassage. 
Daarom heb ik de keuze gemaakt om in 2018 hier naar toe te verhuizen.”

Is de combinatie gebruikelijk, zowel schoonheidsspecialiste als 
pedicure? 
“Ik ben echt een doener en vind het leuk om mij op meerdere vlakken te 
specialiseren. Bij de opleiding tot schoonheidsspecialiste leer je theore-
tisch gezien alles over het menselijk lichaam. Praktijkgericht leer je de 
gezichtsbehandelingen en rugmassage, maar ook make-up, manicure en 
cosmetische voetbehandeling. Bij de allround opleiding specialiseer je je 
onder andere ook in acne behandelingen, aroma therapie, bindweefsel-
massage en lymfedrainage. Ik heb het allemaal in de pocket. Daarnaast 
leer je ook een stukje ondernemerschap en van het begin af aan ben ik 
van plan geweest om voor mijzelf te beginnen. Ik werk ook nog in een 
verzorgingstehuis als medisch pedicure voor mensen die aan dementie 
lijden. Die combinatie is heel allround.”

Waarom heb je aan basis voor dit vak gekozen? 
“Ik vind het heel erg leuk om met mensen in contact te zijn. Van jongs af 
aan ging ik met mijn moeder mee naar de schoonheidsspecialiste. Toen ik 
zestien was ben ik bij een open dag voor de opleiding gaan kijken en dat 
sprak mij erg aan. Ik vind het menselijk lichaam heel erg interessant en ik 
heb de theorie, waaronder stofwisseling, huid, bloedsomloop en het spier- 
en beenderstelsel in Nederlands en Latijn geleerd, maar ik zou me op dat 
gebied nog wel verder willen ontwikkelen. Naast dermatogra�e, wat ik 
heel interessant vind, gaat mijn interesse ook uit naar gezonde voeding. Ik 
ben een kookgoeroe. Als hobby plaats ik foto’s van allerlei speciale 
gerechten op Instagram. Mijn moeder is nierpatiënt en ik heb jarenlang 
voor de juiste maaltijden gezorgd; zo heb ik leren koken. Ik zou best nier-
dialyse patiënten, die wat ondersteuning kunnen gebruiken wat betreft 
voeding, willen adviseren over zoutarme maaltijden. Ik geef ook vaak 
kooktips aan mensen die voor een behandeling in mijn salon komen.”

Je hebt een uitgebreid pakket aan vaardigheden. Gaat je voorkeur 
naar een van die dingen uit?
“Dat durf ik nog niet te zeggen. Ik vind mijn werk tot nu toe heel leuk, 
maar een combinatie lijkt mij heel interessant. Ik zou iets willen betekenen 
voor mensen die het lastig vinden om een switch te maken in hun 
voedingspatroon. Ik vind niet dat er goed of slecht is in voeding, maar dat 
je de juiste balans moet vinden in de maaltijden die je gebruikt. Dus ook af 
en toe een pizza eten of dat chocolaatje nemen.” 

Hoe breng je dat persoonlijk in de praktijk?
“Ik heb altijd intensief gesport, zowel tennis als voetbal. Vorig jaar heb ik 
mijzelf tot doel gesteld om mijn vetpercentage te verlagen. Ik heb online 
begeleiding gehad wat betreft trainingen en voedingsschema. Afvallen 
was niet mijn doel, maar ik vond het wel mooi om mijn spieren te accentu-
eren en dat resulteerde uiteindelijk in een fotoshoot in lingerie; ik wilde 
mijzelf laten zien als een krachtige vrouw, sexy en zelfverzekerd, maar wel 
op een mooie en stijlvolle manier. 

Op wie wil jij de schijnwerper richten?
“Bram Korzelius, hij is al jaren actief bij de scouting en zit nu in de leiding. 
Ik vind het leuk als hij daar iets over vertelt.” 

Maroucha Krol: 
“Ik ben een echte doener”

Aalsmeer - Het nieuwe jaar is voor 
enkele deelnemers aan de Postcodelo-
terij in de gemeente feestelijk gestart. 
Tussen drie uur ‘s middags en acht uur 
in de avond werd elke vijf minuten een 
winnende postcode van 100.000 euro 
bekend gemaakt. Even voor half zes 
verscheen 1433 HG in beeld en dit 
heeft vast gejuich opgeleverd bij de 

bewoners van de Bilderdammerweg in 
Kudelstaart. Bij één van de laatste trek-
kingen kon ook een vreugdedansje 
gemaakt worden  in het Scarlattil-
aantje in de Hornmeer door trekking 
van de postcode 1431 XV. De postco-
dekanjer van 56,7 miljoen is 
gewonnen door bewoners met post-
code 5953 HT in het Limburgse Reuver. 

Prijzen van de Postcodeloterij 
in Aalsmeer en Kudelstaart

scooter voor de klussen in de woon-
omgeving en sinds kort heeft hij 
gelukkig ook een auto voor 
opdrachten buiten de regio. Zo was 
hij recent in Rotterdam om daar de 
rellen vast te leggen. “Dat was zo 
heftig, het leek wel oorlog. Zoveel 
vernielingen, er stonden politieauto’s 
in brand.” Voor AT 5 fotografeerde hij 
tijdens oudejaarsnacht. Ook daar 
ging het er niet zachtzinnig aan toe. 
“Geen dag is hetzelfde; de ene keer 
sta je tussen de menigte en de 
volgende dag maak je een portret bij 
mensen thuis.”

Uitwisselen van ervaringen
Laurens had niet eerder van Zaai 
gehoord, maar na zijn sterke pitch 
tijdens de verkiezing Onderneming 
van het Jaar in november kreeg hij 
het advies zich aan te melden. “Ik wist 
niet wat ik van Zaai kon verwachten, 
maar ik ben blij dat ik met het coacht-
raject mee mag doen. Ik leer andere 
ondernemers kennen en dat is goed 
voor mijn netwerk. En ik leer e�ci-
enter te werken met social media, 
zoals Facebook, Instagram, twitter en 
Linkedin. Ook de intervisie avonden 
zijn door het uitwisselen van erva-
ringen interessant. Ik kan iedere star-
tende ondernemer aanraden om zich 
volgend jaar aan te melden.” Voor 
meer informatie over Zaai kan 
contact opgenomen worden met 
Kirsten Verhoef (project-organisatie) 
per telefoon: 0297-366182 of via de 
mail: kirsten@syltsupport.nl 

Overigens zal vanaf de Bilderdam-
merweg het gejuich niet heel hard 
geklonken hebben. Een behoorlijk 
deel van de nostalgische huisjes staat 
inmiddels leeg. De gemeente is reeds 
akkoord gegaan met de sloop- en 
nieuwbouwplannen. De huidige twaalf 
woningen gaan vervangen worden 
door dertien eengezinswoningen en 
vier seniorenwoningen. Het project zit 
in de voorbereidingsfase, de start van 
de bouw is nog dit jaar gepland, ople-
vering vervolgens in 2023.
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Aalsmeer - Op dinsdag 11 januari 
vergadert de commissie Ruimte en 
Economie vanaf 20.00 uur. Op de 
agenda staat onder andere de mobili-
teitsagenda, de warmtevisie en de 
startnotitie Hoofdweg-Zuid. Vanwege 
de coronamaatregelen zal deze 
vergadering digitaal plaatsvinden en 
niet vanuit het raadhuis. 

Startnotitie Hoofdweg-Zuid 
De startnotitie Hoofdweg-Zuid vormt 
het uitgangspunt voor de bouw van 
een supermarkt en 300 woningen op 
de tuinbouwgronden tussen de 
Hoofdweg, Schoutweg, Romeijnstraat 
en Clantstraat in Kudelstaart. De 
commissie heeft in de vergadering op 
16 november 2021 besloten dit voor-
stel nog een keer te bespreken en in 
de tussenliggende tijd het college tijd 
te geven om inwoners en winkeliers 
beter bij de plannen te betrekken. 
Als de startnotitie is vastgesteld, 
vormt deze de basis voor het nieuwe 

bestemmingsplan. Hierover is 
wederom inspraak mogelijk en vast-
stelling door de gemeenteraad 
vereist.

Update Vervoer Plan
In 2009 heeft de gemeenteraad het 
Aalsmeers Verkeer en Vervoer Plan 
(AVVP) vastgesteld en dit is aan een 
update toe. Bovendien vragen 
nieuwe ontwikkelingen zoals deel-
mobiliteit, opkomst van elektrische 
auto en �ets, nieuwe vormen van 
logistiek, toename van het aantal 
pakketbezorgingen en thuiswerken 
om nieuw beleid. Ook reizen minder 
mensen met het openbaar vervoer. 
Het Ontwerp van de Mobiliteitsa-
genda Aalsmeer heeft in oktober en 
november 2021 voor een periode van 
4 weken ter inzage gelegen. Alle 
reacties zijn voorzien van een 
antwoord in de Nota van Beantwoor-
ding, dat tegelijk met de Mobiliteitsa-
genda besproken wordt.

Commissie over Hoofdweg-Zuid 
en mobiliteitsagenda

In Memoriam: Nico Borgman, 
idealist en pramaticus
Aalsmeer - Nico Borgman heb ik leren kennen ten tijde van het samen-
gaan van de bejaardentehuizen Rustoord en Seringenpark. Een fusie, 
mede geïnitieerd door zijn collega Ad Verschuren, en onderdeel van de 
portefeuille van Bep Heemskerk. Binnen het destijds zittende drietal 
wethouders was Nico verantwoordelijk voor het gemeentelijke onroe-
rend goed. Met hem zijn daarover, voorafgaand aan de bouw van het 
huidige Zorgcentrum ‘Aelsmeer’, de besprekingen of beter gezegd de 
onderhandelingen gevoerd. Want onderhandelen, daarin was hij goed.
Jaren later onderhandelden we weer. Nu niet om iets nieuws tot stand te 
brengen, maar om historie veilig te stellen en behoud van een uniek 
gebied te borgen. Ten gevolge van schaalvergroting en veranderende 
markt- en arbeidsomstandigheden vertrokken steeds meer kwekerijen uit 
het gebied van de Aalsmeerse bovenlanden. Achteruitgang en verrom-
meling van een uniek in ruim 10 eeuwen gegroeid agrarisch landschap 
dreigde. De bevlogen idealist Nico Borgman richtte met anderen Stich-
ting De Bovenlanden Aalsmeer op, de pragmaticus Nico Borgman ging 
recht op zijn doel af en wist op onnavolgbare wijze enthousiasme te 
genereren en middelen te vinden om dat te bereiken. Gestart zonder enig 
eigendom of �nanciële onderbouwing ontwikkelde de stichting zich 
tijdens zijn voorzitterschap tot de meest actieve private partij in het 
gebied met ruim 40 hectare, verdeeld over meer dan 150 percelen, in 
eigendom. Hoogtepunt tijdens zijn voorzitterschap is ongetwijfeld 
geweest het benoemen door de Provincie Noord-Holland van de stich-
ting tot trekker, inrichter en beheerder van het Uitvoeringsprogramma 
Groene AS Aalsmeer, onderdeel van het Natuur Netwerk Nederland. Een 
project, waarbij een oppervlakte van ongeveer 15 hectare voormalige 
teelakkers middels een functiewiiziging wordt omgezet naar openbaar 
toegankelijke natuur. De uitvoering is in volle gang, afronding wordt 
tegemoet gezien medio 2025. Andere hoogtepunten zijn geweest de 
aankoop van Topsvoort en het in eigendom verkrijgen van gedeeltes van 
de voormalige Westeinderdijk in het eilandengebied.
De belangstelling voor en betrokkenheid bij de activiteiten van de stich-
ting bleef ook na zijn terugtreden onverminderd groot. Het bericht over 
het bereiken van overeenstemming over de aankopen van nog eens ruim 
5 hectare op verschillende locaties tussen de Ringvaart en de Oostein-
derweg, alsmede het in de steeds bredere erkennen van het belang om 
het gebied tot cultureel erfgoed te bestemmen, maakte een nieuw 
enthousiasme wakker. Nico herkende daarin kansen voor het bereiken 
van de doelen, die hem steeds voor ogen hebben gestaan, namelijk 
behoud van het unieke landschapspatroon en het scheppen van moge-
lijkheden om de trekheestercultuur te laten voortbestaan.
Als geen ander heeft Nico zich ingezet voor het gebied van de Aals-
meerse bovenlanden. Het bestuur van Stichting De Bovenlanden Aals-
meer heeft het vaste voornemen om met dezelfde inzet de door hem 
ingeslagen weg te blijven volgen.
Piet Harting, voorzitter namens het Bestuur van 
Stichting De Bovenlanden Aalsmeer.

Warmtevisie
De gemeente Aalsmeer wil in 2040 
onafhankelijk zijn van fossiele brand-
sto�en. Dit betekent dat voor het 
verwarmen van gebouwen, koken 
en warm water straks geen aardgas 
meer wordt gebruikt. Hiervoor zijn 
aanpassingen aan gebouwen nodig. 
De warmtevisie is na een uitgebreid 
participatietraject tot stand 
gekomen en vormt een eerste stap 
op weg naar een aardgasvrije 
gemeente. Betaalbaarheid is hierbij 
een belangrijk uitgangspunt.

Volledige agenda 
De volledige agenda inclusief alle 
bijbehorende stukken is te vinden 
op de website van de gemeente: 
www.aalsmeer.nl. Hier is tevens de 
vergadering vanaf 20.00 uur recht-
streeks te volgen of en later terug te 
kijken.
Inwoners die de commissie overwe-
gingen willen meegeven over onder-
werpen die op de agenda staan, 
kunnen contact opnemen met de 
gri�e via gri�e@aalsmeer.nl of bel 
06-44566183.

Aalsmeer – Elke eerste donderdag 
van de maand is het tijd voor het 
jeugdprogramma ‘EchtWel’ met 
Esther Sparnaaij en Dennis Wijnhout. 
Donderdag 6 januari om 19.00 uur 
praten ze met kinderen van IKC 
Triade over het onverwachte bezoek 
van de koning in december. Ook 
praten ze met kinderburgemeester 
Anne, een brandweerman over 
veiligheid en met het bestuur van 

Van (kinder)burgemeester tot 
koning op Radio Aalsmeer

Sem van Hest en Erik Kreike 
ontvangen burgemeester Oude Kotte 
in hun programma ‘Radio Aalsmeer 
Politiek’.

op zoek gegaan naar een opvolger 
en heeft deze gevonden in de 
persoon van Mary Been. Deze Kudel-
staartse is een nieuwe onderneem-
ster die tuinen ontwerpt. “Ik heb een 
aantal keer met haar samengewerkt. 
Ze is erg enthousiast en kan dromen 
in vervulling laten gaan”, aldus 
Peetoom. Hij wil haar laten vertellen 
over haar werk. Dit en meer is 
aanstaande maandag 10 januari te 
horen vanaf 19.00 uur.

Vooruitblikken met burgemeester 
Op woensdag 12 januari om 19.00 
uur start het politieke radiopro-
gramma ‘Radio Aalsmeer Politiek’ het 
nieuwe kalenderjaar met burge-
meester Oude Kotte. Een vooruitblik 
op de verkiezingsperiode en actuele 
zaken worden besproken. 
Voor de laatste keer met politicoloog 
Erik Kreike, omdat hij hoogstwaar-
schijnlijk de gemeenteraad van 
Uithoorn gaat versterken en het 
drukker gaat krijgen. 

Frequenties 
Radio Aalsmeer is te beluisteren via 
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de 
kabel, DAB+ kanaal 5A, digitaal radio-
kanaal 868 (Caiway) en via de website 
www.radioaalsmeer.nl. En te bekijken 
op televisie via kanaal 12 van Caiway, 
kanaal 1389 van KPN/XS4ALL/Telfort 
of radioaalsmeer.nl/tv. 

Speeltuin Clematisstraat. En Teddy 
Kleijberg leest een gedicht of opstel 
voor. Ze gaat op zoek naar iets wat 
past bij het gesprek in de studio of 
de actualiteit. Wil jij ook een keer 
jouw verhaal vertellen bij ‘EchtWel’? 
Mail dan naar esther@radioaalsmeer.
nl.

Sem met Franse chansons
Programmamaker Sem van Hest 
kreeg opvallend veel positieve reac-
ties op zijn programma ‘Sem op 
Zaterdag’ op nieuwjaarsdag.  En 
vragen om ook andere pareltjes uit 
de Franse chansongeschiedenis te 
laten horen. Daar gaat hij aanstaande 
zaterdag 8 januari tussen 10.00 en 
12.00 uur gehoor aan geven.

‘Door de Mangel’
In de eerste uitzending van 2022 was 
hovenier en campinghouder Ed 
Peetoom te gast. De harde werker en 
doorzetter begon in de wegenbouw 
en werd later hovenier. Een unieke 
kans een boerderij in Oude Meer te 
kunnen kopen, bood hem de gele-
genheid een camping te beginnen. 
“Ik ben een aanpakker en samen met 
mijn vriendin en dochter hebben we 
veel zelf gedaan”. Uiteraard is ook Ed 

Aalsmeer - Na een kleine maand van 
daling van het aantal besmettingen 
met corona is de stijging weer 
ingezet. De toename wordt toege-
kend aan de nieuwe omikronvariant 
die volgens deskundigen veel 
besmettelijker is. Ook Aalsmeer en 
omgeving is weer aan het plussen. In 
Aalsmeer van 22 december tot en 
met 4 januari 499 positief geteste 
inwoners en dat zijn 168 meer dan de 
vorige periode. Er zijn geen inwoners 
opgenomen in het ziekenhuis, wel is 
1 inwoner overleden aan het virus. In 
Uithoorn 355 (+92) besmettingen, in 
Amstelveen zijn 1.160 (+ 337) inwo-
ners positief getest op corona en in 
Haarlemmermeer moesten 2.243 (+ 
545) inwoners in quarantaine 
vanwege het virus. Vanuit Uithoorn 1 
ziekenhuisopname, vanuit Amstel-

veen 5 en vanuit Haarlemmermeer 
12. In Uithoorn is 1 inwoner overle-
denen aan corona, in Amstelveen 2 
en in Haarlemmermeer 4. Wat betreft 
het aantal besmettingen per 100.000 
inwoners blijft Aalsmeer de ‘lijst’ 
aanvoeren met 1.559.8, gevolgd door 
Haarlemmermeer met 1.421.5, 
Amstelveen met 1.277.1 en Uithoorn 
met 1.175.3 per 100.000. 
Blijft belangrijk om de corona-maat-
regelen in acht te nemen: Was regel-
matig de handen, houd 1,5 meter 
afstand, draag een mondkapje in 
openbare gebouwen, werk zoveel 
mogelijk thuis, ga bij een verkoud-
heid de deur niet uit en ga testen bij 
klachten. De testbus van de GGD 
staat de hele maand januari op het 
Drie Kolommenplein en is zeven 
dagen per week open.

Corona plust weer in Aalsmeer

Aalsmeer – De harde lockdown is 
een teleurstelling voor iedereen. 
Natuurlijk had iedereen gezellig oud 
en nieuw willen vieren met familie en 
vrienden. Dat geldt ook voor alle 
zorgmedewerkers, die zich al bijna 
twee jaar staande moeten houden in 
de hectiek van de coronapandemie. 
Zij verdienen daarvoor heel veel 
waardering. Wethouder Zorg Wilma 
Alink: “Het geduld van veel mensen is 
op. En dat is begrijpelijk. Helaas 
worden onze lontjes daardoor ook 
korter. De gemeente bereikt verschil-
lende berichten vanuit de zorg dat 
medewerkers onvriendelijk behan-
deld worden. Dat kan toch niet zijn 
hoe wij met elkaar omgaan. En zeker 

niet met de zorgmedewerkers die 
altijd voor ons klaarstaan. Ik wil 
iedereen dan ook vragen vriendelijk 
te blijven voor elkaar en te zorgen 
voor de zorg.”

Alarmerend
De berichten vanuit de zorg over de 
bejegening door sommige inwoners 
zijn alarmerend. Bijvoorbeeld bij 
huisartsen waar mensen op agres-
sieve toon een boostervaccin eisen, 
medewerkers in een verzorgingshuis 
die met gevloek het verwijt krijgen te 
weinig aandacht te hebben voor een 
bewoner en apothekers die worden 
gescho�eerd omdat ze iemand 
aanspreken op het niet dragen van 

Wethouder Alink: “Met elkaar 
zorgen voor de zorg”

een mondkapje. Wethouder Alink: “Ik 
ben hiervan geschrokken. Dit zijn 
mensen. Mensen die zich keihard 
inzetten voor de zieken en zwak-
keren in onze gemeente en die 
moeten we koesteren. Een groot 
compliment voor hun harde werk is 
meer dan op zijn plaats in deze moei-
lijke tijden. Ik dank hierbij dan ook 
alle zorgmedewerkers in Aalsmeer en 
Kudelstaart voor hun inzet.”

Coronaregels
Houd je aan de coronaregels, zo lukt 
het om het virus onder controle te 
krijgen en zal weer meer mogelijk 
worden. Houd daarom anderhalve 
meter afstand, zorg voor goede 
hygiëne en ventilatie, vermijd drukke 
plekken en werk zoveel mogelijk 
thuis. Doe bij klachten een zelftest of 
ga testen bij de GGD.
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Aalsmeer - Vanaf 1 januari neemt 
RDG Academy (Rhythmic Dreams 
Gymnastics Academy) de Ritmisch 
Gymnastes van SV Omnia 2000 onder 
haar hoede. RDGA is een jonge 
Ritmisch Gym vereniging met 
ambitie. De vereniging is in 2017 
opgericht door de twee ervaren 
trainsters Ilse Huiskens en Lisa Vos en 
is gevestigd in de Haarlemmermeer. 
Deze uitbreiding geeft de trainsters 
de kans om nog meer kinderen de 
kans te geven om deze mooie sport 
te ontdekken en talent de mogelijk-
heid geven om zich optimaal te 

ontwikkelen. Er zijn inmiddels vijf 
recreatiegroepen, vier groepen voor 
kinderen vanaf 4 jaar en een groep 
vanaf 9 jaar. Het is een veelzijdige 
sierlijke sport waarin zowel gymnas-
tiek- als dansvormen aan bod komen. 
In de les wordt een oefening aange-
leerd op muziek met gebruik van 
materialen, zoals hoepels, knots, bal 
en lint.

Ontwikkelen
RDG Academy geeft gymnastes de 
mogelijkheid om zich te ontwikkelen 
tot de top van Nederland. De selec-

Ritmisch Gymnastes van Omnia 
onder hoede van RDG Academy

Aalsmeer - Ook dit jaar geen traditi-
onele nieuwjaarsduiken in zee of in 
het Oosterbad. Toch zijn de bekende 
oranje Unox mutsen wel degelijk 
gebruikt. Zoals ieder jaar zijn er inwo-
ners die besluiten om een frisse start 
te maken. Bij het surfeiland kwamen 
op nieuwjaarsdag verschillende 
groepen bijeen om in de Westeinder-
plassen te ‘duiken’. Ook deze sportie-
velingen gingen het water in. De 
temperatuur was goed, de warmste 
nieuwjaarsdag tot nu toe, maar het 
water was toch kouder dan 
menigeen had verwacht. 
Gelukkig stonden na a�oop olie-

bollen en warme chocolademelk 
voor de durfals klaar. 

Oliebollen en chocolademelk na 
traditionele nieuwjaarsduik

tieleden nemen deel aan zowel nati-
onale als internationale wedstrijden 
en toernooien. In november en 
december hebben de meisjes van de 
selectie podiumplaatsen weten te 
behalen op internationale toer-
nooien in Gent, Brussel en 
Luxemburg. 

In De Bloemhof
Kinderen die interesse hebben om 
eens mee te doen, kunnen, als de 
sporthallen weer open zijn, 
aansluiten in 1 van de reacreatie-
groepen. In sporthal de Bloemhof in 
Aalsmeer is er elke woensdagmiddag 
van 15.30 tot 16.30 uur les vanaf 4 
jaar. De andere recreatiegroepen zijn 
in Hoofddorp op maandagmiddag 
(17.00 tot 18.00 uur) in gymzaal Spar-
resholm en donderdagmiddag (16.30 
tot 17.30 uur) in sportzaal de Breedte 
en in Nieuw Vennep op dinsdag 
(17.30 tot 19.00 uur) en woensdag 
(vanaf 9 jaar) in Gymzaal Sandestein 
(14.00 tot 15.00 uur). 
Kijk voor meer informatie op www.
rdgacademy.club

Foto’s: Ria Scheewe

COLUMN TRUUS

Aalsmeer - Kerstboom eruit, 
tulpen erin. Dat is onze vaste stra-
tegie de eerste week in januari. Viel 
nog niet eens mee, want ik neem 
altijd met pijn in het hart afscheid 
van de boom en voor die tulpen 
moest ik helemaal op zoek naar 
zoiets als een marktkraam. Maar 
het is allemaal gelukt; we gaan 
weer fris en kaal het nieuwe jaar in. 
Het oude hebben we in stijl uitge-
luid. Leukste uitsmijter van 2021 vond ik het bericht van Koopmans dat ze 
geen gist in de oliebollenmix hadden gestopt. Ik zag het voor me; al die 
hobbybakkers die maar ongeduldig naar de pan met beslag staan te 
kijken: wanneer rijst het nou een keer? Of dat proces niet doorhebben en 
gewoon lepels beslag in de hete olie gooien en er keiharde bollen weer 
uit halen. Heerlijk. Mij is het niet overkomen, ik heb niet gebakken dit jaar. 
En dat is niet vaak voorgekomen. Voor zover ik mij herinner sta ik vanaf 
mijn achttiende op 31 december achter de pan met hete olie. Waar ook 
ter wereld. Dit jaar had ik er geen zin, we hebben de avond doorgebracht 
met gekochte exemplaren en roze champagne in geliefd gezelschap. En 
heel erg genoten van Peter Pannekoek, werkelijk een briljante oudejaars-
show. Het was een mooie afsluiting van een ingewikkeld jaar. 
Toch is mijn eerste week ook een beetje bizar begonnen. Vanaf kerstmis 
had ik een hardnekkig kwaaltje waarvoor ik maandag medicijnen kon 
halen bij de apotheek. Nou heb ik de gewoonte om handleidingen te 
lezen; dus ook bijsluiters. “Mag jij een wijntje?”, vroeg schoonzoon die net 
met een mooie Malbec binnen kwam stappen. “Dat denk ik niet”, zei ik. 
“Wijn en antibiotica zijn geen goede combi”, en inspecteerde de bijge-
sloten brief. Daarop stond het meegekregen medicijn vermeld en daar-
onder: spiraal. Ik knipperde met mijn ogen en las het nog maar eens: 
spiraal? Het stond er echt. Waarom herinnerde ik me dat helemaal niet? 
Bovendien een tamelijk overbodig attribuut op mijn leeftijd. Ik keek eens 
naar het adres en kwam tot de conclusie dat die medicijnen helemaal niet 
voor mij bestemd waren. Terug bij de apotheek was daar natuurlijk enige 
consternatie en duizend excuses. Dit was absoluut niet de bedoeling. 
Nee, dat begreep ik ook wel. Maar vergissen is menselijk; ook bij de 
apotheek. Nou moeten we het ook niet erger maken dan het is, het 
bleken de juiste medicijnen en ik ging met een vergelijkbaar doosje, 
alleen dan met mijn naam erop, weer terug naar huis. “Daar ga je met de 
privacy”, zei schoonzoon. Tja, daar had hij een punt. Het klopt natuurlijk 
niet dat ik nu weet dat mevrouw X in straat Y ook een blaasontsteking 
heeft. Maar goed, dat is uiteindelijk nutteloze informatie en we zijn vast 
niet de enigen in het dorp die hier mee te kampen hebben. Dat glas wijn 
heb ik toch maar genomen; voor de schrik.  Maar mijn tip voor 2022 en 
alle jaren daarna is wel: controleer vooral je adres en lees ook maar de 
bijsluiter. 
Reageren? Truus@bente.net

Goed begin

Aalsmeer - Op donderdag 13 januari 
vergadert de commissie Maat-
schappij en Bestuur vanaf 20.00 uur. 
Op de agenda staat onder andere de 
uitvoering van de motie eenmalige 
belastingkorting voor huishoudens 
en het vervangen van de tijdelijke 
lokalen van de Jozefschool. Vanwege 
de coronamaatregelen zal deze 
vergadering digitaal plaatsvinden. 
De vergadering is rechtstreeks te 
volgen via de livestream op de 
website van de gemeente (www.aals-
meer.nl).

Lokalen Jozefschool
De verwachting is dat het aantal leer-
lingen op de Jozefschool de 
komende twintig jaar min of meer 
gelijk blijft. Daarom is het logisch om 
de huidige, tijdelijke lokalen te 
vervangen door een permanente 
oplossing. De nieuwbouw wordt 
gekoppeld aan de huidige hoofdlo-
catie en krijgt dezelfde stijl. Qua 

duurzaamheid zal de nieuwbouw 
voldoen aan energielabel A. Door de 
stijging van prijzen van grondsto�en 
is meer geld nodig dan eerder voor-
zien. De raad wordt gevraagd om 2,4 
miljoen euro beschikbaar te stellen.

Wijziging APV
Elk jaar wordt beoordeeld of wijzi-
gingen aan de APV nodig zijn. Dit 
jaar worden drie voorstellen gedaan 
voor inhoudelijke wijzigingen. Voor-
gesteld wordt om zichtbare uitingen 
van verboden – maar nog maar nog 
niet onherroepelijk verboden - orga-
nisaties te verbieden. In Amsterdam 
en Uithoorn is dit reeds ingevoerd en 
Aalsmeer wil hier graag bij 
aansluiten. Verder wordt voorgesteld 
om proeverijen in slijterijen toe te 
staan. Tot slot wordt voorgesteld om 
de mogelijkheid om veiligheidsrisico-
gebieden aan te wijzen opnieuw op 
te nemen in de APV. De wijzigings-
voorstellen hebben reeds ter inzage 

Commissie Maatschappij en 
Bestuur vergadert digitaal

Tijdelijke lokalen gaan vervangen worden voor nieuwbouw bij de Jozefschool.

gelegen. De raad wordt nu gevraagd 
met de voorstellen in te stemmen.

Eenmalige belastingkorting 
Op 11 november 2021 is per motie 
door de gemeenteraad van Aalsmeer 
voorgesteld een éénmalige belas-
tingkorting van 96 euro voor huis-
houdens toe te passen op het belas-
tingtarief voor 2022. Het college doet 
nu een voorstel hoe aan het verzoek 
van de raad een passende uitwerking 
gegeven kan worden. Voorgesteld 
wordt de korting te verrekenen via 
de Afvalsto�enhe�ng. Door de 
compensatie aan de afvalsto�enhef-
�ng te koppelen krijgen alle bewo-
ners die belasting betalen, de korting 
rechtstreeks verrekend via het 
aanslagbiljet. Er wordt duidelijk 
vermeld dat het een éénmalige 
korting betreft.

Coronagerelateerde uitgaven 
Aalsmeer wil ook in 2022 bedrijven 
en maatschappelijke organisaties 
ondersteunen die �nancieel nadeel 
ondervinden van Corona. In maart 
2020 is door de gemeenteraad een 
Corona Noodfonds ingesteld ter 
waarde van 2 miljoen euro. Voorge-
steld wordt om het geld dat nog 
beschikbaar is - een kleine 7 ton - 
over te hevelen naar 2022.

Overwegingen
Inwoners die de commissie overwe-
gingen willen meegeven over onder-
werpen die op de agenda staan, 
kunnen contact opnemen met de 
gri�e zodat gekeken kan worden 
naar een passend alternatief om in te 
spreken. Uiteraard kan een bijdrage 
ook per email. De gri�e is per mail 
bereikbaar via gri�e@aalsmeer.nl en 
telefonisch via  06-44165032.
De volledige agenda inclusief alle 
bijbehorende stukken zijn te vinden 
op de website. 








