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voor de Uiterweg te Aalsmeer

Vanaf het Baanvak is duidelijk zicht op het ‘keerpunt’ met verkeersregelaar nabij de Burgemeester Hoffscholteweg.
Er wordt hier een rotonde aangelegd.

Afsluitingen voor herinrichting
Burgemeester Kasteleinweg
Aalsmeer - De werkzaamheden aan de Burgemeester Kasteleinweg gaan
onverminderd door en sinds afgelopen maandag 11 januari wordt het
gedeelte tussen de Stommeerkade en de Ophelialaan aangepakt.
Aan de kant van de Stommeerkade
zijn hekken neergezet en wordt het
verkeer omgeleid via de Van Cleeffkade en de Oosteinderweg. Vanaf de
Ophelialaan is het nog wel mogelijk
om na de (tijdelijke) rotonde hier
door te rijden (één weggedeelte
open), maar niet als doorgaande
route. De weg hier wordt deels opengehouden voor de bewoners van de
nieuwbouw langs de Kasteleinweg
(Anthony Godinweg, Salomon Dierkenslaan, David van Baerlehof en
Charles Gabrijweg). Deze wijk heeft
namelijk maar één ontsluiting en die
is via de Burgemeester Kasteleinweg.
Verwarring
De open/dicht afsluiting gaf verwarring, zo bleek begin deze week. Veel
automobilisten reden, ondanks
bebording door, en stuiten op een
verkeersregelaar. Deze vertelde dat
keren de enige optie is. Gelukkig is er
ruim de mogelijkheid om te draaien.
Inmiddels staat voor de duidelijk ook

een verkeersregelaar bij de Ophelialaan-rotonde. De Burgemeester
Kasteleinweg is afgesloten tussen de
Stommeerkade en de Ophelialaan
voor de aanleg van een rotonde bij
de Burgemeester Hoffscholteweg.
Ook wordt het kruispunt met de
Stommeerkade en de Kasteleinweg
opnieuw ingericht. De werkzaamheden duren tot 21 februari. Verkeer
wordt omgeleid via de Van Cleeffkade
en de Stommeerweg en dit is goed
merkbaar in het Centrum. Dubbel zo
druk op beide wegen en lange files in
de ochtend en middag.
Aalsmeerderdijk en Dorpsstraat
Vanaf woensdag 20 januari start Dura
Verkeer ook aan de herinrichting van
de kruising bij de Aalsmeerderdijk.
Eén brugdek van de Aalsmeerderbrug wordt onder handen genomen.
Daarnaast zullen er werkzaamheden
zijn aan het zuidelijke deel van de
weg tussen de Aalsmeerderdijk en de
Dorpsstraat. Tot en met maart is de

Mini-watertoren op rotonde is stuk
Aalsmeer – De mini-watertoren op
de nieuwe rotonde bij de Zwarteweg
is stuk. Waarschijnlijk is de miniatuurtoren van ir. Sangster in de nacht van
zaterdag 9 op zondag 10 januari door
vandalen vernield met vuurwerk. Er
is door een omstander gezien dat
een groep jongeren hier vuurwerk
aan het afsteken was. Of de minitoren het doelwit was om te
vernielen of dat deze per ongeluk is
geraakt, is niet bekend.

De mini-watertoren was door een
groep bewoners uit de Sweelinckstraat midden op de rotonde gezet
daags nadat deze in gebruik
genomen was. Bij de start van de
aanleg werd een wedstrijd aangekondigd waarin inwoners hun idee
voor invulling van de nieuwe rotonde
konden geven. De vriendengroep
lanceerde met de mini-watertoren
het eerste idee. Bij de gemeente
kwam een groot aantal ideeën

Aalsmeerderdijk en de zuidelijke
aansluiting van de Dorpsstraat afgesloten voor al het verkeer. Voor het
doorgaande verkeer is een grootschalige omleidingsroute ingesteld.
Het verkeer wordt bij Hoofddorp en
Uithoorn richting de N201 gestuurd.
Verkeer uit Rijsenhout richting Aalsmeer kan een omleiding volgen via
de Pudongweg.
Tussen de Fokkerweg en de Aalsmeerderbrug wordt het aantal
rijstroken beperkt, waardoor er per
rijrichting één strook beschikbaar
blijft. Tussen dat punt en ongeveer
het Shell-tankstation rijdt het verkeer
in twee richtingen op de noordelijke
rijbaan. Ook wordt deze 20ste januari
gestart met de inrichting als rotonde
van de kruising bij de Dorpsstraat. De
herinrichting van beide kruisingen
duren, als een en ander volgens planning verloopt, tot en met maart.
Nadat deze klussen geklaard zijn,
wordt aangevangen met de aanleg
van een rotonde op de kruising Van
Cleeffkade en de Oosteinderweg. De
exacte startdatum hiervan is nog niet
bekend. Kijk voor meer informatie op
www.hovasz.nl.

binnen voor invulling. In december
werd bekendgemaakt dat ‘Stoer
groen’ van Elize Eveleens met de
meeste stemmen gewonnen heeft
en haar inbreng gaat in het voorjaar
ten uitvoer gebracht worden.
Ondanks dat het een tijdelijke ‘opleuking’ was, wordt boos en verdrietig
gereageerd op de kapotte minitoren. “Triest weer” en “Schandelijk.
Waarom?” Mogelijk zijn er getuigen
die meer informatie hebben. Zij
worden verzocht contact op te
nemen met de politie via 0900-8844.

Voor meer informatie:
Tel. 0251-674433
info@verspreidnet.nl
www.verspreidnet.nl

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
info@hartelust.nl • www.hartelust.nl
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Eigen technische dienst

Op zoek naar een écht leuke baan?
Bij Van Zaal Transport kan het!
Info: www.vzt.nl/vacatures
Tel. 0297-513086 • 06-82428915

Politie geeft beelden vrij over
aanslag op Poolse supermarkt
Aalsmeer - In het televisieprogramma Opsporing Verzocht afgelopen dinsdag 12 januari zijn
beelden vrijgegeven van de aanslag
op de Poolse supermarkt in de Ophelialaan. Er zijn beelden te zien van
een persoon en een auto die mogelijk betrokken waren bij de
ontploffing.
Kort voor de explosie, die rond 03.10
uur plaatsvond in de nacht van 7 op
8 december, stopte een donkerkleurige Fiat Punto op de Korianderhof
(Spoorlaan). De bestuurder bleef in
de auto, maar de bijrijder stapte uit.
Deze man pakte twee tassen uit de
kofferbak en liep daarmee in de richting van de Ophelialaan. De
bestuurder reed met de Piat Punto
over de Spoorlaan en sloeg linksaf de
Begoniastraat in. Mogelijk heeft hij
daar of in de Geraniumstraat op de

andere man gewacht. De politie
vermoedt dat de bijrijder na de
explosie terug naar de Fiat Punto is
gerend en weer is ingestapt. Uit
onderzoek blijkt dat de auto Aalsmeer verliet via de N196 (Burgemeester Kasteleinweg) in de richting
van Hoofddorp. De politie hoopt
getuigen te vinden die weten wie de
man is en/of informatie hebben over
de bestuurder en over de Fiat Punto.
Mogelijk zijn er meer beelden of
heeft iemand (een van de twee)
verdachten gezien.
Wie meer informatie heeft wordt
verzocht contact op te nemen via de
Politie Opsporingstiplijn: 0800-6070,
melding te doen via Misdaad
Anoniem via 0800-7000 of te bellen
met het Team Nationale Inlichtingen
via 088-6617734.

Mini-watertoren in stukken op de rotonde bij de Zwarteweg. Foto: VTF
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Cursus Rouwmantel
bij Mantelzorg
Amstelland - Als je langere tijd voor
iemand hebt gezorgd en die is overleden, dan probeer je om te gaan
met dat verlies en je leven zo goed
en zo kwaad als het gaat weer
inhoud te geven. Wilt u hierbij stilstaan en ervaringen uitwisselen met
lotgenoten? Dan bent u van harte
welkom om deel te nemen aan de
cursus Rouwmantel, die bestaat uit
acht bijeenkomsten. De cursus wordt
gegeven op 3, 10 en 17 februari en 3,
10, 17, 24 en 31 maart, alle dagen
van 10.30 tot 12.30 uur bij Mantelzorg & Meer aan de Bouwerij 4d in
Amstelveen. De cursus is kosteloos.
Bel voor informatie, aanmelding
(verplicht) of vragen naar
020-5127250 of mail naar info@
mantelzorgenmeer.nl.

De feestelijke certificaat-uitreiking van de eerste groep.

Vrijwillig Traineeship Aalsmeer
voor Elkaar voor jongeren
Aalsmeer - Op 1 april start een
nieuwe groep Vrijwillig Traineeship
bij Aalsmeer voor Elkaar. Ben jij
tussen de 16 en 27 jaar? En wil je
graag: iets nieuws leren, je talenten
ontdekken, jezelf persoonlijk ontwikkelen, je CV updaten, nieuwe mensen
leren kennen en de wereld een
beetje mooier maken?
Doe dan mee en geef je op. Tijdens
het Traineeship van zes maanden
maak je kennis met drie leuke maatschappelijke organisaties. Je bent 4
uur per week beschikbaar om vrijwil-

ligerswerk te doen dat bij jou past.
Daarnaast krijg je een persoonlijk
budget waarmee je toffe trainingen
kunt volgen. Voorbeelden hiervan
zijn: motivatie & wilskracht, krachtig
communiceren of persoonlijk
leiderschap.
Schrijf je motivatiebrief of maak een
motivatievideo en stuur die vóór 28
januari naar: jfatisis@vrijwilligerscentrale-amstelland.nl.
Wil je eerst meer weten? Check dan
de website: www.aalsmeervoorelkaar.nl/vrijwillig-traineeship

Zondag oecumenische dienst
met thema ‘Groeien in eenheid’
Aalsmeer - Op zondag 17 januari
vindt de oecumenische dienst, bij de
start van de Week van gebed voor de
eenheid van Christenen, plaats in de
Doopsgezinde kerk in de Zijdstraat.
Het is helaas nog niet mogelijk om
bij deze dienst aanwezig te zijn. De
dienst is online te volgen. Voorganger is dominee Teus Prins en het
thema van de dienst is: Groeien in
eenheid.
De dienst is samengesteld met

medewerking van de oecumenische
liturgiecommissie. Muzikale medewerking wordt verleend door Ruud
Kooning op orgel en Kees van
Oudenallen op saxofoon. Mirelle
Verheijen zal de liederen zingen.
Belangstellenden worden van harte
uitgenodigd deze viering online mee
te beleven via youtube. com/channel
(UCJweQrA3jw2mFagTsVFaKiQ) of
via de website www.dgaalsmeer.nl.
Aanvang is 10.00 uur.

Hersenstichting: José collecteert
voor haar man Jeffrey
Aalsmeer - De Hersenstichting zet
alles op alles voor gezonde hersenen
voor iedereen. In Nederland zijn er
meer dan 4 miljoen mensen die
kampen met een hersenaandoening
en om oplossingen hiervoor in kaart
te brengen, is er geld voor onderzoek
nodig. De meest bekende hersenaandoeningen zijn dementie, autisme,
angststoornissen, depressie,
Parkinson, herseninfarcten, Alzheimer
en hersenbloedingen. Daarnaast
blijkt uit de laatste onderzoeken dat
ook corona bijwerkingen kan hebben
op de hersenen in de vorm van langdurige moeheid. Begin februari start
de online Collecteweek ‘Ik collecteer
voor...’ Er zijn mooie, ontroerende en
persoonlijke verhalen verzameld van
collectanten van de Hersenstichting,
waaronder die van José Roodenburg
uit Aalsmeer. De inwoonster organiseert de collecte in Aalsmeer en gaat
collecteren voor haar man Jeffrey die
leidt aan de ziekte van Parkinson.
Sinds twee jaar weet José dat haar
man Jeffrey (48 jaar) de ziekte van
Parkinson heeft. Met wat onverklaarbare klachten ging hij destijds naar
de neuroloog en al snel was zijn diagnose bekend. Op dat moment stortte

hun wereld in. Hun toekomst werd
ineens onzeker. Dankzij goede medicijnen zijn er gelukkig momenten dat
het een minder grote rol in hun leven
speelt. Maar helaas blijft het een
groeiende hersenziekte; over de
oorzaak en genezing is nog niet veel
bekend. Daarom is verder onderzoek,
onder andere via de Hersenstichting,
zo belangrijk. “Voor ons komt dit
misschien niet meer op tijd, maar
anderen wil ik dit leed in de toekomst
zo graag besparen. Dat is de reden
dat ik mij wil inzetten voor de Hersenstichting. Collecteren en coördineren
van de collecte in Aalsmeer doe ik
met veel voldoening”, aldus José
Roodenburg.

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Diensten in Oosterkerk, Oosteinderweg 269. Zondag 16u. dienst.
Spreker: Arno Post. Info: www.
cama-aalsmeer.nl.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag 10u. Dienst.
Chr. Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag
diensten (HA) om 10u. en
16.30u. met ds. M. Hogenbirk.
Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 751, Rijsenhout. Zondag
dienst om 10u. Spreker: ds. J.A.C.
Weij.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. Oecumenische dienst DGA via
youtube (dgaalsmeer.nl).
Spreker: dhr. Jeroen Hoekstra.
Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag
diensten om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Aalsmeer
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.
Zondag 10u. Online Oecumenische dienst (Doopsgezinde
Gemeente) via
www.dgaalsmeer.nl.
Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag
10u. dienst met ds. G.H. de
Ruiter. Organist: Joshua Prins.
Aanmelden via
hervormdaalsmeer.nl.
- Oosterkerk, Oosteinderweg 269.
Zondag om 10u. Viering HA met
ds. M.J. Zandbergen. Organist:
Maarten Noordam. Aanmelden:
www.hervormdaalsmeer.nl.
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Zondag 10.30u. Samenkomst via
livestream. Spreker: Gor Khatchikyan. Info: www.leg.nl.
RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.
Reserveren verplicht. Zaterdag
17u. Woordcommunieviering in
Kloosterhof. Voorganger: B.
Dullens. Karmelkerk: Zondag
9.30u. Oecumenische dienst.
Om 14u. Poolse dienst met
Andrzej. Maximaal 30
kerkplaatsen.

Reserveren voor vieringen via
www.rkkerkaalsmeer.nl. Reserveren Poolse dienst verloopt via
de Poolse Parochie.
Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394.
Zondag geen dienst.
Roemeens-orthodoxe Parochie
- Zondag 9u. Utrenia en 10.30u.
Heilige Liturgie. Voorganger:
Father Ion. In tent achter de kerk.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat.
Zondag 10u. Online Gebedsdienst via www.kerkdienstgemist.nl. Voorgangers: Gretha
Bregman en ds. Jaco Verweij.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. Viering HA met ds.
mw. M. v/d Zwaag-de Haan uit
Ter Aar. Te volgen via
https://sow-kudelstaart.nl.
RK St. Jan Geboorte
Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg.
Zondag 11u. Woordcommunieviering m.m.v. cantors. Maximaal
30 kerkplaatsen. Vooraf reserveren via sjangeboortesecretariaat@live.nl of bel 0297-324735.
Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maandag
in gebouw Irene, Kanaalstraat,
Centrum. Eerstvolgende vooralsnog gepland op 25 januari.
Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag in
om de twee weken in Ontmoetingsruimte Ons Tweede Thuis,
Jasmijnstraat 33. Eerstvolgende
vooralsnog gepland op 19
januari met Hoite Slagter over
‘Het Bijbelboek Openbaring’.
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten
verzorgen voor Radio Aalsmeer
wekelijks uitzendingen. Dinsdag
van 20 tot 24u. Kabel 99.0 en
ether 105.9.
Een aantal kerken houdt diensten
waarbij publiek aanwezig mag
zijn. Vooraf aanmelden is wel een
vereiste en er gelden diverse
RIVM-regels, onder andere is het
dragen van een mondkapje
verplicht. Kijk voor meer info op
de websites van de kerken.

Amnesty zoekt collectanten in
Aalsmeer en Kudelstaart
Aalsmeer - Word dit jaar ook een van
de 13.000 collectanten die de straat
opgaan om geld in te zamelen voor
Amnesty International? De jaarlijkse
collecteweek van Amnesty vindt
plaats van 15 tot en met 20 maart.
Amnesty-collectanten gaan met veel
plezier langs de deuren én met
succes. Vorig jaar haalden zij ruim
900.000 euro op. Een heel mooi
bedrag als je bedenkt dat de collecte
vanwege het coronavirus vroegtijdig
beëindigd moest worden. Amnesty
zoekt in Aalsmeer en Kudelstaart nog
vrijwilligers die een paar uur willen
collecteren. Meer informatie of
aanmelden als collectant? Kijk dan op
www.amnesty.nl/collecte. Of mail
naar collecteservice@amnesty.nl.
Waarom collecteren?
Amnesty International komt op voor
de slachtoffers van mensenrechtenschendingen, waar ook ter wereld. De
opbrengst van de collecte wordt

gebruikt om het werk voor deze
mensen voort te kunnen zetten. Want
Amnesty wil altijd en overal kunnen
zeggen wat ze vindt. Tegen welke
autoriteit of machthebber dan ook.
Daarom neemt de organisatie voor
onderzoek en actie geen geld aan van
overheden of politieke groeperingen.
Juist daarom is de opbrengst van de
jaarlijkse collecte voor Amnesty van
onschatbare waarde. Met het geld dat
tijdens de collecte wordt opgehaald,
kan Amnesty haar werk blijven doen
voor mensen als Nassima al-Sada uit
Saudi-Arabië die sinds 2018 gevangenzit. Ze sprak zich uit voor meer
vrijheid voor vrouwen in haar land.
Dat ging ten koste van haar eigen vrijheid. Al-Sada voerde actie tegen het
voogdijsysteem dat ervoor zorgt dat
een vrouw over veel zaken eerst
toestemming moet krijgen van een
mannelijke voogd. Kijk voor meer
informatie over het werk van Amnesty
International op www.amnesty.nl.
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Workshops botanisch tekenen
in Historische Tuin Aalsmeer
Aalsmeer - ‘Groen vakmanschap’ is
het thema van de Nederlandse botanische tuinen in 2021. De Historische
Tuin Aalsmeer organiseert in dit
kader enkele workshops rond de
ambachtelijke kunst van het botanisch tekenen. De workshops staan
onder leiding van Anita Walsmit
Sachs, voormalig hoofd tekenkamer
van het Herbarium van de Rijks
Universiteit Leiden.
Botanisch tekenen is de kunst van
het correct weergeven van een plant.
Het is echter veel meer dan alleen
‘natekenen’. Een goede botanische
tekening toont de specifieke
kenmerken die een plant van andere
onderscheidt. Dit vereist techniek,
maar ook gevoel voor compositie en
beeldtaal. Al deze onderdelen komen
aan bod bij de basisworkshop botanisch tekenen.
Lange traditie
De kunst van het botanisch tekenen
kent een lange traditie, die teruggaat

tot de zestiende eeuw. In die tijd
werden botanische afbeeldingen
vaak gebruikt in kruidenboeken voor
medicinale doeleinden. Later werden
de tekeningen en schilderingen ook
ingezet voor wetenschappelijke
doeleinden, bijvoorbeeld om nieuw
ontdekte planten op een verantwoorde wijze vast te leggen.
Anita Walsmit Sachs werkte lange tijd
voor de Rijks Universiteit Leiden. Zij
groeide uit tot het boegbeeld van de
botanische kunst in Nederland. Op
haar initiatief werd in 2006 de Vereniging van Botanisch Kunstenaars
Nederland opgericht. Haar werk was
te zien in musea en tentoonstellingen over de hele wereld. Ook
mocht zij een bijdrage leveren aan
het Highgrove Florilegium, een
exclusieve set boeken met de plantencollectie uit de tuin van de Britse
Prins Charles. Bijzonder detail is dat
zij voor deze uitgave een witte sering
schilderde naar een voorbeeld
afkomstig uit museum de Historische
Tuin.

Maart, mei en augustus
In 2021 geeft Anita Walsmit Sachs
drie keer de workshop ‘kennismaken
met botanisch tekenen’ in Aalsmeer.
Deelnemers tekenen met potlood
een deel van een plant of bloem,
krijgen uitleg over het tekenmateriaal en over de opbouw van een
botanische tekening. De begeleiding
is individueel gericht, daardoor
kunnen naast beginners ook meer
gevorderde tekenaars meedoen.
Er zijn (los te boeken) workshops op
woensdag 31 maart, maandag 10
mei en maandag 2 augustus (onder
voorbehoud van coronamaatregelen). De workshops vinden plaats
van 10.00 tot 12.30 uur in de corridor
van de Historische Tuin aan het
Praamplein. Aanmelden kan bij de
docent: anitaws@xs4all.nl. Geef uw
naam en adres door en op welke
datum u wilt deelnemen. Per workshop geldt een minimum van acht
en een maximum van twaalf deelnemers. Uiteraard worden de coronamaatregelen in acht genomen.
Driedaagse cursus
Voor de zeer enthousiaste deelnemers geeft Anita Walsmit Sachs ook
een driedaagse cursus. Deze vindt
om praktische redenen plaats in het
Flower Art Museum in Aalsmeer. In
de cursus wordt dieper ingegaan op
de technieken en andere aspecten
van het botanisch tekenen. Indien er
belangstelling voor is wordt hier ook
het aquarelleren geïntroduceerd.
De driedaagse cursus is van dinsdag
1 tot en met donderdag 3 juni, dagelijks van 10.00 tot 15.45 uur (inclusieflunchpauze). Aanmelden kan ook
via: anitaws@xs4all.nl.

De insteek blijft hetzelfde”, aldus
Sparnaaij die het oudste gebouw van
Aalsmeer ziet als een ideale locatie
voor een dergelijke expositie. “We
kunnen de objecten heel mooi
tentoonstellen en het invallende licht
in de kerk is mede dankzij de glas-inloodramen van grote schoonheid. Er
zijn ongetwijfeld mensen in Aalsmeer en Kudelstaart die de Dorpskerk nog nooit van binnen hebben
gezien. Die hebben nu een prachtige
gelegenheid om dat een keer te
doen.”

Bernard Sparnaaij met een groep kinderen bij Paaskunst. Foto: AOH

Kunstenaars gezocht voor
Paasexpositie in Dorpskerk
Aalsmeer - Het onder de vlag van
zes Aalsmeerse kerken opererende
platform Aalsmeer Over Hoop (AOH),
organiseert voor de derde keer een
kunstmanifestatie. Het evenement
met de naam ‘Passie Door Kunst’,
staat gepland voor de periode rond
Pasen en wordt gehouden in de
Dorpskerk.
Plaatselijke amateurkunstenaars, die
interesse hebben iets te maken voor
de expositie, kunnen zich melden bij
de organisatie. In een tijd waarin
bijna alle evenementen worden afgelast of uitgesteld durft AOH het toch
aan om voorbereidingen te treffen
voor de inmiddels bekende Paasexpositie die dit jaar gepland staat van
27 maart tot en met 5 april. Voorzitter
van het organiserende comité
Bernard Sparnaaij legt uit: “We leven
momenteel in een bijzondere tijd

waarin alle zekerheden als sneeuw
voor de zon lijken verdwenen. Toch
houden we als kerken de hoop dat er
betere tijden komen. Die hoop willen
we uitdragen met deze tentoonstelling waarin het leven van Jezus
centraal staat.”
Ideale locatie
De twee voorgaande manifestaties
vonden plaats in 2016 en 2019 in De
Oude Veiling. Dat er nu wordt
gekozen voor de Dorpskerk heeft
vooral te maken met de daar aanwezige fysieke ruimte en de mogelijkheid om te schuiven met de data als
de situatie vanwege corona daartoe
dwingt. “We kunnen de kerk
gebruiken wanneer dat voor ons het
beste uitkomt. Die flexibiliteit is in dit
geval zeer fijn. Dus als het in de week
van Pasen niet lukt, verplaatsen we
het naar een tijdstip dat het wel kan.

Open oproep
Voordat het zover is, moeten de
kunstwerken nog wel gemaakt
worden. Want er is nog helemaal
niks. Om dat voor elkaar te krijgen
doet het comité een open oproep
aan iedereen in Aalsmeer en Kudelstaart die op kunstgebied potentie
denkt te hebben, een mail te sturen
aan Aalsmeer Over Hoop waaruit de
interesse blijkt. Het comité verzamelt
alle aanvragen en bepaalt in overleg
met de kandidaten wie welke voorstelling mag maken. Het gaat om
kunst in verschillende disciplines.
Naast veel enthousiasme in de
aanmeldingen wordt gehoopt dat
meewerken aan de expositie voor
veel mensen een nuttig doel vormt
in een tijd waarin niet zo veel kan en
mag. Hoeveel voorstellingen er
uiteindelijk geëxposeerd gaan
worden hangt volgens Sparnaaij
grotendeels af van de aanmeldingen.
“Aan de ruimte zal het niet liggen, we
kunnen in de kerk heel veel kanten
op. Ook niet aan de onderwerpen,
want het leven van Jezus kent
onnoemelijk veel verhalen.” Interesse
om een kunstwerk te maken? Stuur
dan voor 31 januari een mail naar
info@aalsmeeroverhoop.nl.

Online Hou Vol
Muziekbingo
Kudelstaart - Na het succes van de
vorige muziekbingo’s organiseert
café Op de Hoek op vrijdag 29
januari een Hou Vol Muziekbingo.
Deze keer met quilty pleasures.
De online bingo begint om 20.00 uur
en duurt tot rond 23.00 uur.
Café Op de Hoek nodigt iedereen uit
gezellig mee te doen. Volgens eigenaar Beatle gaat Tijmen er weer een
mooi feestje van maken.
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AGENDA
VANAF 28 JANUARI:

* Poëzie in etalages van winkels
in het Centrum. Tot en met 14
februari.
VRIJDAG 29 JANUARI:

* Online Hou Vol Muziekbingo
bij café Op de Hoek, Kudelstaart van 20 tot 23u.
VANAF 11 FEBRUARI:

* Tentoonstellingen ‘Poetry in
Wax’ en ‘Bloemendroom’ in
Flower Art Museum, Kudelstaartseweg 1.

STAGE
MUSIC SHOP

Dé vioolspecialist

Gitaar/ukelele/bas nodig?
Uitzoeken d.m.v. foto’s per mail
De winkel is gesloten, maar ‘OPEN’ voor bestellingen,
afhalen, reparaties en onderhoud.
Bel 06-10035173 of mail naar info@stagemusic.nl

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

Innemend lichtkunstwerk van
Aalsmeerse kunstenaars
Aalsmeer - Op de Oosterkerk in
Amsterdam zijn afgelopen weekend
wensen van buurtbewoners geprojecteerd. Handgeschreven berichten
van bewoners voor bewoners in deze
bijzondere wijk. Onder andere was
‘Steun elkaar’, ‘De beste wensen voor
een beter jaar’ en ‘Wees een lichtpunt
voor elkaar’ op de kerk te lezen.
Kunstenaars Femke Kempkes en
Machteld Aardse verzamelden deze

teksten, bewerkten ze tot dia’s en
verzorgden live de projectie op het
kerkgebouw. Het innemende lichtkunstwerk van deze twee Aalsmeerse
kunstenaars trok veel bekijks. “Een
wonderschoon project”, aldus Femke
van atelier Beeldeneiland. Inmiddels
overigens niet meer te bewonderen,
maar Femke laat in een reactie weten
alweer met een ander (licht)project
bezig te zijn.

Nieuwe workshops en gezellige
activiteiten bij Cultuurpunt
Aalsmeer - In de tweede helft van
het schooljaar kunnen leerlingen van
de basisschool zich inschrijven voor
verschillende workshops in Aalsmeer
en Kudelstaart. Er staan professionele
docenten klaar om de kinderen
nieuwe dingen te leren. Wat dacht je
van rappen, zingen in een koor, een
instrument leren bespelen of tekst
maken voor je eigen liedje? Naast
deze muzikale workshops biedt
Cultuurpunt Aalsmeer ook creatieve

workshops. Je eigen beeld
ontwerpen en boetseren, een vlog
leren maken, maar je kunt ook leren
graffiti spuiten. Als je liever theater
wil leren spelen of dansen als een
ballerina, is dat ook mogelijk. Kijk op
www.cultuurpuntaalsmeer.nl voor
data, tijden en locatie. Het leukste
uitje na school! Inschrijven kan tot 29
januari via genoemde website. De
meeste cursussen starten in de week
van 1 februari.
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Officiële Mededelingen
GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575, fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale tel.nr: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
AANGEPASTE DIENSTVERLENING
I.V.M. HET CORONAVIRUS COVID19
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een
afspraak maken op tel. 0297-387575. Dit doen wij om het
bezoek aan het raadhuis zo veel mogelijk te spreiden zodat
wij u nu en in de komende periode goed van dienst kunnen
zijn.Regel dringende zaken zoveel mogelijk digitaal. Als dat
om wat voor reden niet kan, overleg dan telefonisch met één
van onze medewerkers of stel uw vraag bij de receptie. Wij
proberen dan samen met u tot een passende oplossing te
komen.Wij doen er alles aan om u goed en snel te woord te
staan. De wachttijden zijn mogelijk wat langer dan normaal.
Wij vragen daarvoor uw begrip.
INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen
gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen
er geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen.
Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijdelijk alleen via de website van de gemeente inzien. Mocht u
niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te zien, kunt
u telefonisch contact opnemen met het algemene tel. van
de gemeente 0297-387575. U kunt dan aangeven om welk
stuk het gaat zodat het u per post kan worden toegezonden.
Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen stukken
uiteraard weer op het gemeentehuis in te zien zijn.
AFVAL
Vanaf dinsdag 24 maart worden maximaal vier klanten tegelijkertijd toegelaten op de milieustraat. Meerlanden vraagt
mensen alleen met volle vrachten te komen, rekening te
houden met extra wachttijden en de instructies van hun medewerkers op te volgen. Medewerkers zullen bezoekers attenderen voldoende afstand te houden. Voor alle informatie
over de dienstverlening van Meerlanden, kunt u terecht op:
www.meerlanden.nl/coronavirus.
SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen
naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar:
servicelijn@aalsmeer.nl .
CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het
weekend via het hoofdnummer: 0297-381777.
SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen:
tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl
WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze
wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen 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 bestuurssecretariaat. 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 portefeuilleverdeling 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 commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De
inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds
ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker
bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297387584/387660 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

VERGADERING 21 JANUARI 2021

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt
op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer
worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.
nl, onderdeel van www.overheid.nl.
- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie
over bekendmakingen per email.
- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor
Android-smartphones via Google Play.
- De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog
op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.

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 worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting. Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe
adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om
de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel
het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt
dit v.a. 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan
heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep
te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan
men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen
zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.
BEWAAR OUDE KLEDING THUIS
Omdat er door het coronavirus wereldwijd geen afzet is, moet
al het ingezamelde textiel door de verwerker worden opgeslagen. Deze opslagruimte is niet oneindig en de kwaliteit van het
textiel wordt slechter als het opgeslagen wordt. Daarom doet
de gemeente Aalsmeer een beroep op u:
- Bewaar uw kleding voorlopig thuis;
- Leg geen zakken naast een overvolle container;
- Gooi geen textiel bij het restafval.
Hartelijk dank voor uw medewerking en begrip.
SOCIAAL LOKET AALSMEER OPEN OP AFSPRAAK
De balie van het Sociaal Loket Aalsmeer is, op afspraak, weer
geopend. Bij het Sociaal loket kunt u terecht met vragen over
wonen, welzijn, zorg, inkomensondersteuning, schuldhulpverlening 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 mogelijk om een afspraak te maken binnen de
volgende tijden:
Ma-/di-/do-/vrijdag
Woensdag

08.30-12.00 uur
13.00-16.30 uur

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

Durka
Marques Delgado
Pensik

Voorletters

Geboortedatum

Datum
voornemen

R.
E.
A.J.

15-02-1981
13-11-1954
16-10-1969

04-01-2021
04-01-2021
04-01-2021

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 burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Indien wij binnen vier weken
geen reactie hebben ontvangen, zullen wij over gaan tot een
voor beroep vatbare beslissing.
PAPIEREN AFVALKALENDER

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met

#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s.

Tijd

Agenda- Onderwerp
punt

20.00

R-1.

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!

Geslachtsnaam

Aalsmeer een werelddorp
van bloemen en water.

Uitnodiging voor het bijwonen van de Raadsvergadering op
donderdag 21 januari 2021, in de burgerzaal van het raadhuis
van Aalsmeer. Aanvang: 20.00 uur. Het raadhuis is gesloten
voor publiek om de verspreiding van het Coronavirus te beperken. U kunt de uitzending volgen via de livestream op de
website van de gemeente en / of via TV uitzending van Radio
Aalsmeer.

Heeft u geen papieren afvalkalender ontvangen van Meerlanden? Stuur een mailtje met uw adres naar Meerlanden publieksinformatie via pi@meerlanden.nl en dan ontvangt u deze
alsnog thuis.

1. Opening door de voorzitter,
de heer G.E. Oude Kotte
2. Vaststelling van de agenda
3. Vaststelling van het verslag van de
raadsvergadering van 3 december
2020 en 10 december 2020
4. Vaststelling van de lijst ingekomen
stukken
5. Bekrachtigen geheimhouding
6. Mededelingen van het college
HAMERSTUK

20.05

R-2

Controleprotocol voor de
accountantscontrole jaarrekening 2020,
inclusief normenkader
BEHANDELSTUK

20.10
20.25
20.55
21.25

R-3
R-4
R-5
R-6

21.55

R-7

Standplaatsenbeleid Aalsmeer 2021
Koersdocument Mobiliteit Aalsmeer
Gemeentelijk Rioleringsplan 2021 - 2026
Nota Kostenverhaal Bovenwijkse
Voorzieningen Aalsmeer 2020
Vragenkwartier
SLUITING

GEMEENTE AALSMEER  VASTGESTELD BESTEM
MINGSPLAN FORT KUDELSTAART Z20029892
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Aalsmeer in zijn vergadering
van 3 december 2020 het bestemmingsplan “Fort Kudelstaart”,
met identificatienummer NL.IMRO.0358.19A-VG01 gewijzigd
heeft vastgesteld. Bij besluit van gelijke datum heeft de gemeenteraad voorts besloten geen exploitatieplan vast te stellen, daar het verhaal van kosten van de grondexploitatie over
de in het plan begrepen gronden anderszins is verzekerd.
Doelstelling
Het bestemmingsplan voorziet in de herontwikkeling van Fort
Kudelstaart, waarbij de jachthaven wordt uitgebreid en het
fort extra horecafuncties krijgt, zoals een hotel, een restaurant,
café met terras en bijbehorende parkeervoorzieningen. Het
forteiland krijgt een openbaar en recreatief karakter en wordt
grotendeels in originele staat teruggebracht waarbij monumentale en cultuurhistorisch waardevolle elementen worden
behouden en waar mogelijk worden hersteld en versterkt.
Plangebied
Het plangebied beslaat het forteiland Kudelstaart en de directe omgeving daarvan. Het forteiland is gelegen aan en maakt
deel uit van de plasoevers langs de Kudelstaartseweg.
Wijzigingen ten opzichte van het
ontwerpbestemmingsplan
In de vaststellingsfase zijn wijzigingen doorgevoerd in het
bestemmingsplan. Voor een overzicht van de wijzigingen en
aanpassingen in het bestemmingsplan wordt verwezen naar
de bijlagen Nota van Beantwoording Zienswijzen en Staat van
Wijzigingen, die onderdeel uitmaken van het vaststellingsbesluit.
Amendement
De raad heeft bij de vaststelling van het bestemmingsplan een
amendement aangenomen, dat tevens onderdeel uitmaakt
van het vaststellingsbesluit. Het door de raad aangenomen
amendement heeft betrekking op het toestaan van drijvende
steigers en daarmee vergelijkbaar drijftuig en een aanpassing
in het zoekgebied voor aanlegsteigers op de verbeelding.
M.e.r. beoordelingsbesluit
Op grond van het Besluit m.e.r. is het bestemmingsplan een
m.e.r.-beoordelingsplichtig besluit. Ten behoeve van de m.e.rbeoordeling is een aanmeldnotitie opgesteld. Op grond van
deze aanmeldnotitie heeft het college van burgemeester en
wethouders op 2 juni 2020 besloten dat er geen milieueffectrapport (MER) hoeft te worden opgesteld voor het bestemmingsplan ‘Fort Kudelstaart’, aangezien de ontwikkelingen die
dit bestemmingsplan mogelijk maakt geen ‘belangrijke nadelige gevolgen’ voor het milieu met zich brengen. Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen geen
zelfstandig bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij belanghebbenden hierdoor los van het voor te bereiden besluit (het bestemmingsplan) rechtstreeks in hun belang worden getroffen.
Inzage
Het bestemmingsplan met de daarop betrekking hebbende
stukken, waaronder het vaststellingsbesluit en het besluit om
geen exploitatieplan vast te stellen ligt gedurende 6 weken
met ingang van 15 januari 2021 op de volgende wijzen voor
eenieder ter inzage:

-

in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.
nl onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.19A-VG01 of
via de zoekterm ‘Fort Kudelstaart’
de balie Burgerzaken op het gemeentehuis van Aalsmeer,
Raadhuisplein 1.
de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis, Laan
Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen.

Beroep
Binnen 6 weken na de dag waarop deze besluiten ter inzage
zijn gelegd kan tegen het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag beroep worden ingesteld
door:
- belanghebbenden die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan hebben ingediend;
- belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze tegen
het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken;
- iedere belanghebbende, voor zover beroep wordt ingesteld tegen wijzigingen die bij de vaststelling van het
bestemmingsplan zijn aangebracht.
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan wordt
met het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen voor de
mogelijkheid van beroep aangemerkt als één besluit.
Het beroepschrift moet zijn voorzien van naam en adres van
de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) van
het beroep. Voor de behandeling van een beroepschrift is
griffierecht verschuldigd. Indien beroep wordt ingesteld kan
tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State, indien onverwijlde spoed, gelet op de
betrokken belangen, dat vereist. Naast het schriftelijk instellen van beroep is het mogelijk digitaal beroep aan te tekenen
bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Via
de link https://digitaalloket.raadvanstate.nl/ is het vooralsnog
alleen voor burgers mogelijk om het beroep digitaal in te dienen.
Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in
werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek
om een voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit
niet in werking voordat op dat verzoek is beslist
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 dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze,
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
Vervolg op volgende blz.
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een
wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze
rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen
die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u
de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt
indienen. U kunt de officiële mededelingen en 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
Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.3012.00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het
gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via
tel. 0297-387575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken,
na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending
ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, 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 ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt
ingediend 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
contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen
en Handhaving via tel. 020-5404911.
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Officiële Mededelingen
-

-

-

Gedempte Sloot t.h.v. nrs. 56-70, (Z21-001924), het inrichten van een bouwplaats op parkeerplaatsen tot en met 31
maart 2022 t.b.v. de realisatie van 8 nieuwbouwappartementen
Hornweg 248, 1432 GT, (Z21-001754), het legaliseren van
een reeds gebouwde schuur
Dorpsstraat 89, 1431 CB, (Z21-001735), het plaatsen van
een erfafscheiding met vier toegangspoorten
Dorpsstraat 89, 1431 CB, (Z21-001730), het aanleggen van
een in- en uitrit
Stommeerweg tegenover nr. 2 in Aalsmeer, (Z21-000861),
het inrichten van een op- en overslagplaats op parkeerplaatsen op Kolenhaven t.b.v. aanleg ecologische Verbindingszones in Aalsmeer van 1 februari tot en met 12 maart
2021
Linnaeuslaan 80, 1431 JW, (Z21-000792), het plaatsen van
een dakkapel op het voorgeveldakvlak
Thailandlaan (kad.perc. B10016), (Z21-000657), het plaatsen van een bouwbord en schep voor project Greenpark
Aalsmeer
Hornweg naast 244 (kad. perc. B7774 en B7777), (Z21000245), het bouwen van een woning en het aanleggen
van een in- en uitrit

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE
De beslistermijn is verlengd met zes weken. De beslissing op
de volgende aanvragen zijn met toepassing van artikel 3.9, lid
2 van de Wabo verlengd:

-

-

-

Zijdstraat 82, 1431 EE, (Z20-080359), het verbouwen van
een bestaande bedrijfsruimte tot een zelfstandige woning.
Verzonden: 06 januari 2021
Mijnsherenweg 50, 1433 AT, (Z20-073209), het maken
van een uitbouw en terrasoverkapping aan de woning en
hobbyruimte achter op het perceel. Verzonden: 07 januari
2021
Geniedijk 22, 1433 HC, (Z20-064106), het wijzigen van
de bestaande gevels naar stucwerk, vervangen van de
dakpannen door een rieten kap en het plaatsen van een
nieuwe dakopbouw. Verzonden: 05 januari 2021
Oosteinderweg 313, 1432 AW, (Z20-079078), het verplaatsen van de in- en uitrit naar de rechterkant van het perceel.
Verzonden: 05 januari 2021
Zijdstraat 31, 1431 EA, (Z20-079914), het plaatsen van twee
nieuwe kozijnen in de bestaande sparingen van de winkel.
Verzonden: 04 januari 2021

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten
behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de
onderkant van deze advertentie:
- Gloxiniastraat 24, 1431 VG, (Z20-063834), het plaatsen van
een aanbouw aan de voorgevel van de woning. Verzonden: 05 januari 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 omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie:
- Rietwijkeroordweg 67 kwek, 1432 JG, (Z20-077662), het
aanpassen van de brandcompartimentering. Verzonden:
08 januari 2021
- Ophelialaan 102, 1431 HM, (Z20-059011), het overkappen
van bestaand terras. Verzonden: 08 januari 2021
- Thailandlaan 14A en 14B, 1432 DJ, (Z20-060988), het plaatsen van een container t.b.v. de pelletinstalaltie, een rookruimte en een afscherming voor de afvalcontainers voor
een periode van 5 jaar. Verzonden: 05 januari 2021

TER INZAGE
t/m 21-01-21

t/m 28-01-21

t/m 28-01-21

t/m 03-02-21

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

t/m 04-02-21
t/m 26-02-21
t/m 05-03-21

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

Ontwerpbestemmingsplan Uiterweg 116a Marinapark (Z16- 011546), waaronder de aanmeldnotitie m.e.r. en het concept beeldkwaliteitplan (die als bijlagen bij de toelichting van
het bestemmingsplan zijn opgenomen)
Aanvraag geluidhinderontheffting: in het
kader van het vlinderen van een vloer in de
periode 6 tot 9 januari 2021, op het perceel
Oosteinderweg tegenover 545
Aanvraag geluidhinderontheffing: in het kader van werkzaamheden Project Waterfront
Aalsmeer van 7 december 2020 tot 1 mei
2021, op het perceel Stommeerweg en Kudelstaartseweg
Verzoek om ontheffing van de geluidshinder
(met de daarop betrekking hebbende stukken) in het kader van wegwerkzaamheden
van 18 t/m 21 januari 2021, op het perceel
het kruispunt Burgemeester Kasteleinweg Van Cleeffkade.
Concept Strategie werklocaties Aalsmeer ter
inzage (Z20-002116)
Bestemmingsplan Fort Kudelstaart met daarop
betrekking hebbende stukken (Z20-029892)
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de
bijbehorende stukken m.b.t. brandveilig gebruik van Flower Tower, Japanlaan 9, 1432 DK
(Z20-078270)
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Nader beraad over verplaatsing
standplaatsen naar Praamplein
Aalsmeer - Vanwege het coronavirus
vond de vergadering van de
commissie Ruimte en Economie op
donderdag 7 januari digitaal plaats.
Eerste onderwerp op de agenda was
het standplaatsenbeleid Aalsmeer
2021. Omdat standplaatsenbeleid uit
2011 op onderdelen verouderd is en
minder goed werkbaar blijkt, is het
beleid herschreven. De fracties
konden zich vinden in de hoofdlijn
van het beleid, namelijk alleen standplaatsen in te passen in de nabijheid
van een winkelgebied voor maximaal
twee dagen per week. Een andere
voorwaarde is dat de verkoop vanuit
de standplaatsen een toevoeging
betekent en geen concurrentie van
gevestigde winkels is. Over de
verplaatsing van de standplaats van
het Raadhuisplein naar het Praamplein waren niet alle fracties het
eens. Ook waren de meningen
verdeeld over waar de standplaats
van het Poldermeesterplein moet
zijn. Zodoende gaan de fracties zich
nog nader beraden alvorens een
besluit te nemen in de raadsvergadering van 21 januari 2021.

Mobiliteit Aalsmeer
Om Aalsmeer ook in de toekomst
bereikbaar, leefbaar en (verkeers)
veilig te houden is het nodig om te
weten wat er tot 2040 in Aalsmeer en
de regio gebeurt en welke trends en
ontwikkelingen er rond mobiliteit
spelen. Al deze zaken zijn opgenomen in het Koersdocument dat
heeft geleid tot elf inhoudelijke
koersen op basis waarvan de Mobiliteitsagenda Aalsmeer vervolgens
wordt opgesteld. De commissieleden
gaven nog een paar aandachtspunten mee aan de wethouder. De
wethouder reageerde dat hij deze
punten nader zal bekijken en mogelijk een plek geven in het uiteindelijke document. Met deze toestemming en beantwoording van openstaande vragen, gaf de commissie
een positief advies. Zodoende wordt
het Koersdocument voorgelegd voor
besluitvorming in de raadsvergadering van 21 januari 2021.
Gemeentelijk Rioleringsplan
Vervolgens werd het gemeentelijk
Rioleringsplan besproken. In dit plan

zet de gemeente uiteen wat er voor
de komende zes jaar gaat gebeuren
ten aanzien van de riolering. De
hoeveelheid aan informatie in het
plan leverde veel vragen op. De
wethouder kon de meeste vragen
beantwoorden, maar een aantal
vragen zal hij nog schriftelijk beantwoorden aan de commissie. De fracties gaven aan akkoord te kunnen
gaan met het rioleringsplan tenzij de
beantwoording van de openstaande
vragen nog aanleiding geeft tot
verandering van standpunten.
Bovenwijkse Voorzieningen
Tot slot kwam de Nota Kostenverhaal
Bovenwijkse Voorzieningen aan de
orde. Het doel van de nota is een
duidelijke en transparante regeling
voor het kostenverhaal. Dat geeft
vooraf duidelijkheid over de kosten
die de gemeente in rekening brengt
bij ontwikkelaars voor projecten van
ruimtelijke ordening. De nota leidde
tot de nodige vragen bij de fracties.
Ondanks deze vragen gaf de
commissie het advies om de visie in
de raad van 21 januari 2021 voor
besluitvorming voor te leggen.
De vergadering terugluisteren kan
via de website van de gemeente
(www.aalsmeer.nl).

Thirsa uit Aalsmeer op positie negen op staartlijst van CDA
Aalsmeer - Op de afgelopen provinciale ALV in Noord-Holland is de regionale staartlijst van het CDA vastgesteld voor de
Tweede Kamerverkiezingen. De 20-jarige Thirsa van der Meer mag plaatsnemen op positie 9 van de staartlijst. De Aalsmeerse is niet de enige jonge lijstduwer. Maar liefst 45 jonge lijstduwers door het hele land zijn toegevoegd aan de kandidatenlijst
voor het CDA. Dit riante aantal laat zien dat het jongerengeluid bij
het CDA gehoord wordt. Thirsa is ondanks haar jonge leeftijd al
jaren actief voor het CDA als raadslid in de gemeente Aalsmeer. In
de regionale campagne wil zij vooral jongeren een stem geven.
“Samen met de zes jongerenkandidaten op de toplijst laten we
aan Nederland zien dat bij het CDJ jongeren meetellen,
meepraten en meedoen”, aldus Thirsa. Kandidaat-Kamerlid én
jongerenkandidaat Harmen Krul is trots dat de CDA-kieslijst wordt
versterkt met zo veel jong talent. “Het is mooi om te zien dat het
CDA kiest voor een diverse lijst met veel jongeren. Dat past bij
een brede volkspartij. Samen met alle jonge lijstduwers gaan we
ons inzetten voor betaalbaar wonen, een duurzame toekomst en
een kansrijke start voor alle jongeren. Wie de jeugd heeft, heeft
de toekomst”, aldus Krul.

Win shoptegoed in Centrum:
Gesloten, maar toch open
Aalsmeer - Het Centrum heeft veel
creatieve en hardwerkende winkeliers,
kappers, schoonheidsspecialisten en
horecamensen. Ze doen van alles om
hun zaak te redden en knokken daar
hard voor. Dinsdagavond werd officieel bekend gemaakt dat ze tot zeker
9 februari hun deuren dicht moeten
houden voor klanten. Dat zat er
natuurlijk al aan te komen en was
geen verrassing. Maar het zijn zeer
zware tijden en de vrees is groot dat
niet iedereen het gaat redden. Voorraden waar ze nauwelijks vanaf
komen, de huur gaat gewoon door,
personeel moet worden betaald en
voor sommigen is er zelfs helemaal
geen omzet. Ze willen doen waar ze
goed in zijn, klanten adviseren en
helpen. Ze missen hun klanten ook
echt, zoals het praatje in de winkel,
het restaurant of de salon. Jazeker, er
zijn regelingen vanuit de overheid,
maar helaas komt niet iedereen hiervoor in aanmerking en is het zeker
niet voldoende. Toch laten ze hun
hoofd niet hangen en bedenken van
alles om hun producten aan de man
of vrouw te brengen. Social media en
websites worden hierbij op grote
schaal ingezet en alle ondernemers
zijn bereikbaar via de telefoon, app,
mail en zelfs facetime. Ze zijn dan wel
gesloten, maar toch open op een creatieve en legale manier. Het kan zelfs
best grappig zijn om met je winkelier
digitaal op afstand door de winkel ‘te
wandelen’ voor een nieuw kledingstuk, sieraad of cadeautje. En servicegericht als ze zijn, zullen ze alles op
alles zetten om je optimaal hierbij te

adviseren. De meesten rijden wat af
en aan om de spullen en het eten bij
de klanten thuis te brengen.
Iedere dag shoptegoed winnen
De ondernemers uit Aalsmeer
Centrum zijn dankbaar voor die
klanten die in deze tijden toch de
moeite doen om lokaal te blijven
kopen of eten te bestellen. Om ze te
bedanken en te laten zien dat ze er
nog steeds zijn voor hun klanten
hebben ze weer een ludieke actie
bedacht. Koop je bij een ondernemer
die de komende tijd de deur nog dicht
moet houden, dan maak je dagelijks
kans op een tegoedbon van 20 euro
en op zaterdag kun je shoptegoed
winnen van zelfs 100 euro. Je krijgt de
shoptegoedbon opgestuurd en deze
kun je besteden bij één van de
winkels, horeca, kappers of schoonheidssalons die nu ‘gesloten’ zijn. De
actie loopt van zaterdag 16 januari tot
en met zaterdag 6 februari. De
bonnen zijn heel het jaar geldig, dus je
kunt ze ook later verzilveren voor een
fijne knipbeurt of je lunch of drankjes
op het terras in de zomer. Bij een
aankoop of een bestelling worden,
uitsluitend als hier toestemming voor
gegeven wordt, namen en telefoonnummers genoteerd. En wie weet
word jij dan gebeld dat je een
tegoedbon hebt gewonnen. De
winnaars worden bepaald door de
computer via naamloting.nl, gebeld
en bekend gemaakt op de social
media van Meer Aalsmeer. Meer informatie is te vinden op www.meeraalsmeer.nl.

Liefde in 2e Wereldoorlog bij Crash
Aalsmeerderbrug - Conform de op 12
januari door de regering uitgevaardigde regels blijft het Crash Luchtoorlog en Verzetsmuseum ’40-’45
gesloten tot en met 9 februari. Naar
verwachting gaat het museum dan
weer open op zaterdag 13 februari om
11.00 uur. Ook zijn bezoekers welkom

op zondag 14 februari: Valentijnsdag.
Crash gaat op beide dagen stilstaan bij
de liefde in de Tweede Wereldoorlog.
Kijk voor meer informatie over het
museum en het werk van het Crash
Luchtoorlog en Verzetsmuseum ’40‘45 op www.crash40-45.nl of raadpleeg
Instagram of de Facebookpagina.
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‘Poetry in Wax’ vanaf februari
in het Flower Art Museum

Subsidiecheque van OSA voor
Stichting Heart4Children

Aalsmeer - Vanaf 11 februari presenteert het Flower Art Museum ‘Poetry
in Wax’, een solotentoonstelling van
Suus Suiker. Suus schildert poëtische
beelden met florale motieven,
bloemen en takken, natuurlijke structuren en reflecties. Ze werkt met
gepigmenteerde warme bijenwas
(encaustisch schilderen) in combinatie met inkt, krijt en olieverf. Haar
werk is een eerbetoon aan de schoonheid en kracht van de natuur.

Aalsmeer - Er is onlangs een subsidiecheque uitgereikt van 2.500 euro
door Gerard Nijland, voorzitter van
OSA, aan Bert v.d. Lagemaat van de
Hervormde Gemeente Aalsmeer.
Er is onder andere tijdens kerkdiensten in december 2020 een bedrag
van 3.986 euro ingezameld. Tevens is
er nog een bijdrage van de Diaconie
van de Hervormde Gemeente van
2.500 euro bijgekomen. Deze
bedragen en het OSA subsidiegeld is

Bloemendroom
Naast de solotentoonstelling van Suus
Suiker is vanaf 11 februari nog een
bijzondere tentoonstelling te zien in
het Flower Art Museum: Bloemendroom. Voor deze tentoonstelling in

samenwerking met Special Arts
Nederland zijn kunstenaars met een
handicap uitgenodigd hun droom in
bloemen uit te leven. De vraag aan de
kunstenaars was: Wat betekenen
bloemen voor jou en van welke
bloemen droom je? Uit meer dan 100
ingezonden kunstwerken is een ruime
selectie gemaakt en binnenkort te
bewonderen in het museum. Ook is er
een film te zien waarin enkele kunstenaars worden geportretteerd. Het
Flower Art Museum is gevestigd in de
voormalige pompkelder tegenover de
Watertoren, aan de Kudelstaartseweg
1. Op dit moment is het museum
gesloten vanwege de lockdown, maar
langs fietsen of wandelen is de
moeite waard: De tuin op de pomp-

kelder is schitterend en opgeluisterd
met diverse mozaïek kunstwerken. En
kijk vooral ook even richting parkeerterrein (naar beneden), en bewonder
de twintig meter lange Wall of
Flowers, bestaande uit meer dan
34.000 afbeeldingen en gemaakt door
Alex Prooper.

bestemd voor de Stichting Heart4Children en zal worden besteed als
noodhulp, door Covid-19, voor
voedsel voor kinderen en gezinnen
en onkosten voor het personeel in
Oeganda.
Meer informatie over Stichting Heart4Children is te vinden op www.heart4children.org. Meer weten over de
stichting Ontwikkelings-Samenwerking Aalsmeer? Kijk dan op de
website: www.osa-aalsmeer.nl

Groot onderhoud, Polderbaan
dertien weken buiten gebruik
Aalsmeer – Schiphol voert van 25
januari tot 26 april groot onderhoud
uit aan de Polderbaan. Tijdens deze
werkzaamheden is de start- en
landingsbaan niet beschikbaar voor
vliegverkeer. Dit heeft gevolgen voor
het vliegtuiggeluid in de omgeving.
Aan de Polderbaan wordt grootschalig onderhoud uitgevoerd.
Daarbij wordt een oppervlakte van
600.000 vierkante meter vernieuwd.
Voor het onderhoud aan de start- en
landingsbaan en omliggende
rijbanen wordt 150.000 ton asfalt
aangevoerd en verwerkt. Daarbij
wordt voor 60% gebruik gemaakt
van asfalt dat in hetzelfde onderhoud
wordt verwijderd en gerecycled.
Naast vernieuwing van de oppervlakte wordt onder andere 70 kilometer bekabeling aangebracht en
worden er 2.100 baanlampen
vervangen door een duurzamere
LED-variant met een langere levensduur. De werkzaamheden worden
uitgevoerd in samenwerking met
Heijmans. Deze periode van groot
onderhoud aan de Polderbaan wordt
ook meteen benut door Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) om
het Instrument Landing System (ILS)
van de baan te vervangen. Een ILS
zorgt ervoor dat vliegtuigen ondersteund worden om in een geleidelijke hoek te dalen naar de landingsbaan. In de onderhoudsperiode is de
Polderbaan niet beschikbaar voor
vliegverkeer.

Aangepast baangebruik
De Zwanenburgbaan zal in zuidelijke richting (voor vliegtuigen die
vanuit het noorden gaan landen)
meer in gebruik zijn. De Zwanenburgbaan is gedurende het onderhoud niet volledig inzetbaar als
startbaan richting het noorden,
omdat de taxibanen en opritten
aan de zuidkant van deze baan niet
beschikbaar zijn door werkzaamheden vanwege de voltooiing van
het dubbele rijbaanstelsel. Overdag
zal bij noordenwind het vliegverkeer daarom indien mogelijk
starten vanaf de Zwanenburgbaan,
afhankelijk van de omstandigheden van het moment (zoals het
verkeersaanbod, de samenstelling
van het verkeer en het weer), of van
de Buitenveldertbaan. Voor nachtvluchten in deze periode is een
ontheffing aangevraagd voor het
starten vanaf de Zwanenburgbaan.
Incidenteel kan bij harde noordoostenwind de Kaagbaan naar het
noordoosten (richting 06) worden
ingezet als startbaan. Een aantal
werkzaamheden aan het ILS kan
pas worden uitgevoerd nadat het
groot onderhoud is afgerond. In de
periode van zes weken na afloop
van het groot onderhoud kunnen
hierdoor de Polderbaan en de
Zwanenburgbaan – vanwege de
werkzaamheden aan taxibanen (26
apr – 17 mei) en onderhoud aan de
Zwanenburgbaan zelf (17 mei – 6

juni) – niet in alle zichtomstandigheden worden gebruikt als
landingsbaan
Informatiesessie en nieuwsbrief
Schiphol en LVNL organiseren op
donderdag 21 januari tussen 11.00
en 12.00 uur een online informatiesessie voor omwonenden die meer
informatie willen over de werkzaamheden en/of het effect
daarvan op het vliegtuiggeluid in
de omgeving. Aanmelden hiervoor
kan via een e-mail naar buren@
schiphol.nl. Voor meer informatie of
vragen over het vliegverkeer
tijdens de werkzaamheden kunnen
omwonenden contact opnemen
met BAS. Dat is het informatie- en
klachtencentrum over het vliegverkeer van, naar en op Schiphol. Dit
kan via telefoonnummer
020-6015555 of via de website. Op
de website van BAS wordt wekelijks
een factsheet gepubliceerd over
het vliegverkeer op Schiphol. Dit
document geeft omwonenden
inzicht in de ontwikkeling van het
vliegverkeer, door een verwachting
af te geven voor de komende week
en terug te kijken naar de voorgaande week. Schiphol houdt
omwonenden via een nieuwsbrief
op de hoogte van relevante
ontwikkelingen rond het vliegverkeer op Schiphol. Iedereen kan zich
aanmelden voor de
burennieuwsbrief.

Gewond na ongeval
met paard

Ook de traumahelikopter kwam ter plaatse bij het ongeval. Foto: VTF

Aalsmeer – Zaterdag 9 januari
omstreeks vijf uur in de middag is bij
een manege aan de Mr. Jac. Takkade
iemand gewond geraakt in een van de
weilanden. Een omstander meldde dat
iemand een trap van een paard heeft
gehad en daarbij gewond is geraakt.
Hulpdiensten hebben het slachtoffer
in het weiland geholpen. Een shovel
bracht uitkomst om het slachtoffer
vanuit het weiland naar de ambulance
te krijgen. Naast de politie en de
ambulancedienst was ook de traumahelikopter ter plaatse gekomen. Het
slachtoffer is met onbekend letsel naar
een ziekenhuis vervoerd.

Bert van de Lagemaat (links) krijgt cheque van OSA-voorzitter Gerard Nijland.

Cursussen creatieve vorming
voor jeugd bij de Werkschuit
Aalsmeer - Op 27 januari start bij de
Werkschuit de cursus creatieve
vorming voor kinderen vanaf 6 jaar.
De lessen worden gegeven op
woensdag van 15.30 tot 17.00 uur of
op donderdag van 16.00 tot 17.30
uur. Houd je van knutselen en schilderen? Dan is dit echt een cursus
voor jou! Je zit in een gezellige groep
met kinderen die allemaal graag
knutselen en schilderen. Het is leuk

om van elkaar te zien hoe je iets
maakt en je krijgt weer nieuwe ideetjes. Deze cursus is ook leuk voor
kinderen die al een cursus hebben
gevolgd, er worden steeds andere
opdrachten gegeven. De cursussen
vinden plaats in de nieuwe ruimtes
van de Werkschuit aan de Oosteinderweg 287f. Kijk voor inlichtingen
en inschrijvingen op:
www.werkschuit-aalsmeer.nl

103 Deelnemende teams voor
online Nieuwjaarspubquiz DES
Kudelstaart - Traditioneel start het
nieuwe jaar bij RKDES altijd met de
puzzelrit en een nieuwjaarsreceptie.
Vanwege de geldende lockdown
konden deze activiteiten helaas niet
doorgaan. Een groepje vrijwilligers is
gaan bedenken wat er wel kan en
ontwikkelde de online Nieuwjaarspubquiz. Deze pubquiz was toegankelijk voor iedereen uit Kudelstaart
en wijde omstreken. Met 103 deelnemende teams kan wel gezegd
worden dat het een groot succes
was! Er waren meerdere teams die
(online) bij elkaar waren gekomen
om met hun vaste puzzelritteam de
quiz te maken en een gezellige
avond te hebben. Dankzij donaties
van de deelnemers, sponsoring door
diverse bedrijven en het verkopen
van bier-, wijn- en kinderpakketten
was het ook een financieel succes-

volle avond voor de club! Iedereen
bedankt voor zijn financiële steun
aan de vereniging, dit kan goed
worden gebruikt in deze tijden
waarin de kantine gesloten is en de
lasten ‘gewoon’ doorlopen. Het team
‘De Laatste Ronde’ ging er uiteindelijk met de winst vandoor. De
eeuwige roem gaat naar de ouders
en kinderen van de MO9-1, die met
vereende krachten de quiz hebben
gemaakt en er een waar feestje van
hebben gemaakt met een drankje en
een dansje. Binnen en buiten het
veld een topteam dus! De reacties
van de teams waren positief,
negentig procent van de deelnemers
gaf aan dat ze een volgende keer
weer mee gaat doen. Dus waarschijnlijk komt er nog een vervolg, hou de
facebookpagina van RKDES in de
gaten!
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We leveren dus het totaalpakket en
ontzorgen een ieder die administratie maar een rompslomp vindt.” En
gekscherend: “Eigenlijk van schoenendoos tot aangifte!”

Administratiekantoor C.F. Regelink
RB bijna 25 jaar een begrip
Door Miranda Breur
Aalsmeer - Op 1 april bestaat Administratiekantoor C.F. Regelink RB vijfentwintig jaar. Drijvende kracht
achter dit kantoor, met twee vaste
medewerksters Yvonne en Tilly, is
Corrie Regelink. Ze vertelt enthousiast vanachter haar gezellige bureau
in haar werkruimte met roze wanden:
“Met veel plezier startte ik in 1996.
Dat groeide snel uit tot een leuk
team. Drie jaar geleden stond ik op
een soort kruispunt in mijn leven.

Persoonlijke omstandigheden
dwongen mij het iets rustiger aan te
doen, maar inmiddels zijn we weer
op volle kracht. Nieuwe klanten zijn
dan ook van harte welkom.”
Op de vraag waar haar klantenbestand uit bestaat antwoordt Corrie:
“Dat is zo divers; van homeopaat tot
bouwbedrijf, van ZZP’er tot directeur.
In heel Nederland. We hebben zelfs
klanten op Terschelling. Ik sta open
voor alle soorten bedrijven. Daarnaast doen we aangiftes voor particulieren. Op locatie als dat nodig is.

Kapsalon en appartementen in
Westeinder-Staete
Aalsmeer - Midden in het centrum,
aan de Stationsweg 4, wordt door
Van Berkel Aannemers hard gewerkt
aan Westeinder-Staete. De begane
grond van Westeinder-Staete zal
plaats bieden aan de nieuwe
kapsalon van Qnipsels. Qnipsels is al
18 jaar een begrip in Aalsmeer.
Recentelijk is het team versterkt met
een oude bekende. Deborah is weer

terug en nu als mede-eigenaar van
Qnipsels, dat Deborah en Jeannette
nu samen hebben omgedoopt tot
Qnipsels 2.0. Nu nog gevestigd in de
tijdelijke locatie aan de Zijdstraat 1,
maar hopelijk vanaf juni in een
geheel nieuwe kapsalon.
Boven Qnipsels 2.0 worden vijf duurzame, gezonde en comfortabele
appartementen gerealiseerd. Met

‘Hartverwarmers’ in Centrum
Aalsmeer - Ondernemers zijn
‘power’-mensen, ze laten de kop niet
hangen en blijven actief binnen de
geldende corona-regels. Ja, ze
hebben het zwaar en kunnen ieder
steuntje in de rug gebruiken, zeker
nu de lockdown verlengd is. De
ondernemers in het Centrum hebben
de krachten gebundeld en brengen
‘hartverwarmend’ licht in deze
donkere tijd. De decemberverlichting
is niet uit de winkelstraten gehaald,
maar de kerstdecoratie in het
midden is, net als vorig jaar,
vervangen door een rood hart.
Valentijnsdag
Het is weliswaar nog geen Valentijnsdag (zondag 14 februari), maar
het is wel een mooi moment om naar
uit te kijken, alvast bedenken wie een

verrassing (hartverwarmer) verdient.
Dit jaar misschien niet alleen een
geliefde, maar bijvoorbeeld ook
iemand die altijd klaar staat, hulp
verleend en jouw/uw Valentijn is.
Koop en bestel lokaal
Naast de supermarkten zijn bakkers,
groentezaken, slagers, drogisterijen,
slijterijen en dierenspeciaalwinkels
‘gewoon’ open. Maar ook de winkels,
die de deuren hebben moeten
sluiten, zijn niet op donker gegaan.
Veel ondernemers zijn in de winkels
aanwezig en blijven zich inzetten om
inwoners van dienst te zijn. Er kan
besteld en afgehaald worden en er
wordt huis-aan-huis bezorgd. Help
de lokale ondernemers en koop/
bestel kleding, lingerie, sieraden,
cadeauartikelen, boeken, tijd-

RB gecertificeerd
Administratiekantoor C.F. Regelink
heeft tevens een adviserende rol en
is een officieel erkend RB-Kantoor,
dat staat voor Register Belastingadviseur. Om gecertificeerd te blijven is
het bijhouden van vakkennis
verplicht gesteld. Corrie leert jaarlijks
over de steeds veranderende belastingregels, houd haar administratieve
kennis op peil en kan zodoende de
kwaliteit van het kantoor
waarborgen.
Corrie wil graag benadrukken dat je
bij Regelink geen nummer bent:
“Persoonlijke aandacht tegen redelijke tarieven is ons motto. We
werken met vaste tarieven. Met zakelijke klanten spreek ik van te voren
een jaarbedrag af. Dus geen ‘verrassingen’ achteraf. De klant is dan ook
vrij om te bellen, zonder dat er
meteen een meter gaat lopen. Wel zo
makkelijk voor beide kanten.” Administratiekantoor C.F. Regelink RB is te
vinden aan de Aalsmeerderweg 100
en te bereiken via telefoonnummer
0297-347034.

diverse supermarkten, winkels,
restaurants en café’s op loopafstand
verrijzen deze woningen in een
levendige omgeving. De 4 appartementen op de eerste en tweede
etage zijn met de trap en de lift
bereikbaar en hebben een oppervlakte van 56 vierkante meter en
bestaan uit een hal, een woonkamer
met luxe open keuken voorzien van
inbouwapparatuur, één slaapkamer,
een badkamer, een berging en een
technische ruimte. De appartementen aan de voorzijde hebben
een balkon en de appartementen
aan de achterzijde hebben een Frans
balkon. De penthouse is 95 vierkante
meter groot. Deze extra ruimte is
terug te vinden in de extra slaapkamer en de ruime woonkamer.
Westeinder-Staete wordt een duurzaam gebouw. Zo worden de winkel
en de woningen verwarmd door
middel van een warmtepomp en kan
het gebouw zomers gekoeld worden
met dit systeem. Oplevering is te
verwachten vanaf juni. Interesse om
een woning te huren? Stuur dan een
e-mail naar: westeinder-staete@
outlook.com.

schriften, muziekinstrumenten,
kantoorspullen, etc. in eigen dorp.
Viswinkel dicht
Vis kopen in het Centrum is helaas
even niet mogelijk. De winkel van
Smit & Bond in de Zijdstraat is dicht,
de website is uit de lucht en de telefoon wordt niet opgenomen. De

Myléne Otto over Zaai: “Veel gehad
aan masterclass door Michel”
Aalsmeer - Het is haar niet aan te
zien Myléne Otto - eigenaar van
Trendy Hair - oogt vrolijk. Zij straalt
een power uit waar je U tegen zegt.
En dat in een tijd waar - door alle
coronamaatregelen - alles stil ligt.
Vooral niet bij de pakken neer gaan
zitten, maar zoeken naar nieuwe
wegen is haar motto. “Door de
omstandigheden worden wij uitgedaagd nog creatiever te worden”,
lacht zij. Daarnaast staat trainingseducatie hoog in het vaandel. “Ik vind
het leuk om aan het jonge team mijn
kennis over te dragen. Met de toegestane maatregelen wordt er nu
gewerkt op ‘oefenkoppen’ en volgen
wij de trends. Ik blijf zoeken hoe ik
mijn zaak creatief levendig kan
houden. Daar besteed ik nu al mijn
tijd aan.”
Mensen mooi maken
Myléne is groot gebracht met het
kappersvak. Haar oma was kapster en
haar moeder opende een eigen
kapperszaak in 1988 en verhuisde in
1998 naar de Dorpsstraat waar de
zaak nog steeds gevestigd is, alleen
wordt deze nu gerund door Myléne.
“Ik wist van jongs af aan dat ik ook
kapster zou worden en een eigen
zaak wilde hebben.” Haar twee jarige
opleiding aan de Nederlandse
Kappers Akademie volgde zij in
Amsterdam en Rotterdam, ging
vervolgens werken bij een Topkapper in de hoofdstad. “Daar heb ik
heel veel geleerd.” Tot haar moeder
vroeg: Lijkt het je niet leuk om mijn
zaak over te nemen? “Eerst hebben
wij samen gewerkt, maar sinds
oktober ben ik geheel zelfstandig.”
Mensen mooi maken, is wat Myléne
doet. Die persoonlijke aandacht
maakt haar geliefd bij haar cliënten.
“Er wordt gekeken welk kapsel het
best bij iemand past. Daarbij spelen
de kleur van de ogen en de teint van
de huid een grote rol evenals de
vorm van het gezicht en de schouderlijn. Naast de haarverzorging
schenken wij ook veel aandacht aan
de wenkbrauwen (waxen en verven).
Wij meten heel precies uit welke
vorm wenkbrauw past bij een
gezicht. En wij verzorgen make-up
voor speciale gelegenheden.”

Myléne en haar team te realiseren.
“Bij binnenkomst krijgt iedereen een
welkom-massage.” Even alles loslaten,
noemt Myléne dat. Daarna worden
de wensen besproken en volgt het
advies. Maar, nu vanwege corona is
de zaak gesloten en om toch niet met
uitgegroeide ragebol te moeten
rondlopen worden er nu colour at
home pakketjes samengesteld. “Wij
zorgen voor de juiste kleur en maken
een stappenplan hoe de kleur kan
worden aangebracht. Het pakket
bevat verder een paar handschoenen,
kwastjes en een kapmantel. Wij
bezorgen alle producten thuis die
ook online besteld kunnen worden.
En wanneer deze lockdown periode
is afgelopen, gaan wij van maandag
tot en met zaterdag open. Het is leuk
om te werken voor mensen die graag
mooi willen zijn, daardoor ontstaat er
ook een goede sfeer. Het lijkt hier
soms wel een op een ontmoetingsplek waar iedereen blij is elkaar weer
te zien.”
Kernwaarden
Tijdens een druk bezochte Lady’s
Night - nog net voor de uitbaak van
Covid 19 - kwam Myléne in contact
met Kirsten Verhoef. “Zij vertelde mij
over Zaai.” Ook Zaai ontkomt in deze
bizarre tijd niet aan alle strikte voorschriften waardoor het bij elkaar
komen niet altijd lukt. Maar wat wel
door kon gaan, was de masterclass,
gegeven door Michel Hoekstra.
“Michel heeft mij beter leren kijken
wat mijn kernwaarden zijn. Ik kan
daar zeker mijn voordeel meedoen.
Verder heb ik door Zaai veel nieuwe
mensen leren kennen. Met mijn
buddy Annemijn Scheen heb ik een
goed contact, juist in deze tijd is het
fijn om uit te zoeken waarin wij elkaar
het beste kunnen ondersteunen.”
Neem voor meer informatie over Zaai
contact op met Kirsten Verhoef
(project-organisator) via 0297-366182
of per mail: kirsten@syltsupport.nl
Janna van Zon

Colour at home pakketjes
Een uurtje helemaal voor jezelf
hebben en lekker kunnen
ontspannen, dat gevoel weten

winkel was op oudejaarsdag voor het
laatst geopend. Hopelijk komt een
andere vishandelaar de zaak
voortzetten.
Thuis uit eten
Tip: Trakteer jezelf of het gezin op een
heerlijk avondje thuis uit eten middels
een diner van lokale restaurants. De

Hartverwarmende decoratie in de winkelstraten in het Centrum.

keuze is gevarieerd en allen bieden
regelmatig nieuwe menu’s aan. Steun
Aalsmeerse ondernemers en help
Aalsmeer levendig te houden. Want,
nog even doorbijten, maar er komt
een tijd dat er weer gezellig geflaneerd mag worden in de winkelstraten en een terrasje ‘gepikt’ kan
worden bij een restaurant of café.
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bezorgen. Uiteraard kan hierbij ook
een volle spaarkaart ingeleverd
worden.
Extra feest
Extra feest wordt het als het restaurant na de corona-lockdown weer
gasten mag ontvangen. Alle klantenkrijgen dan liefst 5 euro extra korting
op de eerste volle spaarkaart. Bij de
tweede volle spaarkaart geeft Centennial ook de extra korting van 2 euro.

Nu ook bloemenzegels bij
restaurant Centennial
Aalsmeer - Vanaf 1 januari geeft
restaurant Centennial aan de Oosteinderweg 247 ook bloemenzegels
uit. Bij besteding van twee euro
wordt een bloemenzegel gegeven.
Een volle spaarkaart met 100 zegels
geeft 2 euro korting op een
aankoop.

Extra korting
Centennial geeft hier bovenop nog
een extra korting van 2 euro bij het
inleveren van een volle spaarkaart. U
ontvangt dus minimaal 4 euro
korting bij een besteding bij Centennial. Op dit moment worden de
zegels uitgegeven bij afhalen of

Lange geschiedenis
“Wij willen lokaal kopen stimuleren”,
aldus eigenaar Jan Koster. “Mijn opa,
vader en oom waren midden jaren
vijftig van de vorige eeuw één van de
eerste winkeliers die gratis bloemenzegels uitgaven bij een aankoop in de
winkel. Dit gebeurde eerst in de
Centra in de Weteringstraat en later in
Centra/C1000 in de Ophelialaan.”
Tevens spelen alle spaarders die een
volle spaarkaart ingeleverd hebben
gratis mee met de eindejaarsactie van
de Bloemenzegelwinkeliers, waarbij
prachtige prijzen te winnen zijn.

Burgemeester Robbert-Jan van
Duijn bij ‘Sem op Zaterdag’
Aalsmeer - Hoe is het nu met de
jongste burgemeester van Nederland Robbert-Jan van Duijn? Als
oud-wethouder van Aalsmeer is hij
nu bijna een jaar burgemeester van
Nieuwkoop en Sem van Hest gaat
met hem in gesprek in zijn
programma ‘Sem op Zaterdag’.
Zaterdagochtend 16 januari om
10.00 uur worden ook de muzikale
voorkeuren van de burgemeester
van de gemeente Nieuwkoop doorgenomen. Een vraag voor RobbertJan? Mail dan naar sem@radioaalsmeer.nl of bel tijdens de uitzending
naar 0297-325858.
Thamar v/d Bergen op herhaling
Wekelijks wordt er in de Aalsmeerse
talkshow ‘Door de Mangel’ een Aalsmeerder of Kudelstaarter geïnterviewd. Programmamakers Mylène,
Elbert en Edgar maken met z’n drieën
dit wekelijkse radioprogramma.
Helaas zijn zij door de corona-maatregelen die ook gelden in de studio van

Radio Aalsmeer, gedwongen de
uitzendingen voorlopig te stoppen.
Er is nu wekelijks een herhaling van
een eerder uitgezonden aflevering te
horen. Komende maandag 18 januari
zal de 275e aflevering, die eerder is
uitgezonden op 2 december 2019, te
beluisteren zijn. In die uitzending was
Thamar van den Bergen te gast. De
Kudelstaartse studeert crossmediale
communicatie en werkt daarnaast in
de kinderopvang en in een verzorgingstehuis. “Bij de ene baan zie je de
beginfase van het leven, bij de ander
zie je het eindstation naderen”, aldus
de studente. Zij noemde zichzelf
gezellig, betrouwbaar en leergierig.
Schubert en Schumann
‘Intermezzo’, het wekelijkse klassieke
programma op maandag bij Radio
Aalsmeer, zal op 18 januari aandacht
besteden aan twee componisten wier
achternaam wel eens tot verwarring
leidt, Franz Schubert en Robert Schumann. De overgang van laat klassiek

Aantal corona-besmettingen
ook in Aalsmeer dalende
Aalsmeer - De daling van het aantal
positief met corona geteste mensen is
ingezet. Volgens de RIVM begint het
effect van de lockdown zichtbaar te
worden. Per week een gemiddelde
afname van 12 procent. Ook het
aantal ziekenhuis- en IC-opnames
loopt terug, maar het gaat (te) langzaam. Het eerste effect is vooral merkbaar in de leeftijdsgroepen boven de
30 jaar. Bij mensen van 18 tot 24 jaar
bleef er sprake van een stijging van
het aantal besmettingen. Helaas
neemt het aantal overledenen nog
steeds toe, van 6 tot en met 12 januari

waren dat er 743. In Aalsmeer zijn van
30 december tot 12 januari 151
mensen positief getest, is 1 persoon
opgenomen in het ziekenhuis en is 1
persoon overleden aan het coronavirus. Met 474 per 100.000 inwoners
zit Aalsmeer nog hoog in de lijst met
aantal besmettingen. Uithoorn volgt
met 115 positief geteste inwoners
(390,1). Haarlemmermeer en Amstelveen blijven beter ‘scoren’, respectievelijk 587 positief (376,3) en 319
besmettingen (348). Vanuit Uithoorn
1 ziekenhuisopname, vanuit Amstelveen 2 en vanuit Haarlemmermeer 3.

Verras met een Fairtrade product
Aalsmeer - Jouw aankoop telt! Bij
Fairtrade producten telt jouw
aankoop zeker. Dus doe ook mee.
Verras iemand met een Fairtrade
product, bak een taart met Fair-

trade ingrediënten of geniet van
een Fairtrade bakkie koffie thuis,
onderweg of op je werk. Fairtrade
begint bij de dagelijkse boodschappen. Met elkaar bijdragen aan

(Schubert) naar romantiek (Schumann) is in beide componisten
vervat. Beider levenslopen zijn tegengesteld, bij Schubert een klassiek
drama en juist bij Schumann viert
romantiek hoogtij in zijn leven. Dat is
muzikaal door hen beiden verwerkt
in hun composities. Te beluisteren
tussen 21.00 en 23.00 uur.
Radio en televisie
Radio Aalsmeer is te beluisteren via
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de
kabel, digitaal radiokanaal 868
(Caiway) en via de website www.
radioaalsmeer.nl. Op televisie te
bekijken via kanaal 12 van Caiway,
kanaal 1389 van KPN/XS4ALL/
Telfort of radioaalsmeer.nl/tv.

Uithoorn moest afscheid nemen van 3
inwoners, Amstelveen en Haarlemmermeer elk van 4.
Volgens allecijfers.nl zijn er tot nu 22
Aalsmeerders overleden aan het coronavirus. Het aantal ziekenhuisopnames liet op 10 januari plots een
enorme toename zien, van lange tijd
19 naar 37 en op 12 januari kwamen
er nog twee bij: 39 inwoners in het
ziekenhuis. Hopelijk betreft het
opnames van korte duur. Ondanks de
betere cijfers en de gestarte vaccinatie blijft hopelijk iedereen wel op
elkaar letten en voor elkaar zorgen,
onder andere door vaker de handen
te wassen, 1,5 meter afstand te
houden, bij verkoudheidsklachten
thuis te blijven en door een mondkapje te dragen in gebouwen.

een eerlijkere wereld, met gelijke
kansen voor iedereen. Al je
producten, dus ook Je Fairtrade
producten, koop je natuurlijk lokaal.
Kijk voor meer informatie over Fairtrade de website van de werkgroep:
www.fairtradegemeenteaalsmeer.nl

COLUMN TRUUS OUDENDIJK
Zo’n dag
Het is zes uur als mijn wekker
afloopt. Zoon en schoondochter
moeten vroeg weg, of ik bijtijds
kan komen om op te passen. Om
half zeven stap ik in de auto, een
ontstemde echtgenoot achterlatend. “Ik vind er niks aan als jij de
hele dag weg bent.” Het alternatief
zou zijn: “Schat, ik zal je missen,
maar wens je een gezellige dag.”
Dat zit er niet in vanochtend. De
radio belooft vanavond mist en
gladheid. Ik ben nog geen drie
straten verder of er gaat een alarmerend waarschuwingslampje
branden: EPS met hoofdletters en uitroeptekens. Ik parkeer langs de
stoep en bel hem op wat te doen. “Niks, gewoon doorrijden, gaat vanzelf
over.” Dat hoop ik dan maar.
In Bloemendaal tref ik weer een chagrijnige kerel, maar dan een kleintje.
Kleinzoon in tranen omdat zijn vader weggaat en hij het vandaag met mij
moet doen: shit daar heb je haar weer, zie ik hem denken. Ik ben duidelijk
niet zijn favoriete oma. Het wordt blijkbaar zo’n dag waarin het niet mee
gaat zitten. Ik besluit het roer om te gooien. We gaan iets leuks doen:
brooddeeg maken om te boetseren en daar maken we een projectje van:
met z’n allen naar de winkel voor de juiste attributen.
Zodra het licht wordt de jassen aan, laarzen aan, rijwielen de schuur uit,
de kat moet mee, het vliegtuig moet mee. Alles in de fietsmand van kleindochter, kleinzoon op zijn loopfiets erachteraan, ik volg met de portemonnee. In optocht gaan we naar de buurtsuper. We kiezen voor de
zelfscan, dat hoort ook bij het project. Op zoek naar bloem en zout. Kleindochter scant de eerste zak en geeft daarna het apparaat meteen aan
hoor broertje: “Nou mag hij.” Wat een liefje, we scannen ook nog maar wat
lekkers voor straks thuis. Het is een en al harmonie in ons groepje. Zo niet
bij een echtpaar van mijn leeftijd, dat met mondkapjes op staat te kiften
bij ieder hun eigen verplichte supermarktkar: Wat moet er in de mijne en
wat in de jouwe? Waar ken ik dit van? De boodschappen afrekenen, blijkt
een project op zich. Een eindcode scannen op het bord, bevestigen dat
de producten van jou zijn, het apparaat omdraaien om ook nog een QR
code te scannen en de betaalmethode te kiezen. Tot slot komt er een
mevrouw controleren of de inhoud van mijn kar wel klopt. Wat een
gedoe. Hoogvliet en Appie zijn makkelijker. Ik ben een kwartier verder
voor ik 2,75 euro heb afgerekend. Thuis kneden, bakken en verven we
vlinders en vogels, bloemen en bomen, huizen en auto’s.
Geslaagd project, kindjes blij en gelukkig. Ik kook lekker eten en mag
daarna weer naar huis. De volgende ochtend gaan Man en ik samen
boodschappen doen voor het weekend. En dan blijkt mijn portemonnee
nog onder de kinderjassen in Bloemendaal te liggen. “We hebben een
probleem”, zeg ik en denk daarbij: als hij commentaar levert, of zegt dat ik
een chaoot ben, dan weet ik ook nog wel wat. Hij zegt niks. Trekt gewoon
zijn portemonnee.
Reageren? truus@bente.net

Oplossing puzzel: ‘Een vrolijk
gezicht geeft overal licht’
Aalsmeer - En ook deze week zijn
inwoners weer massaal aan het
puzzelen gegaan. Een tweede
poging om getrakteerd te worden op
een bosvruchtentaartje van Vooges,
want de brood- en banketbakker
heeft deze lekkernij voor de tweede
keer als prijs aangeboden. Opnieuw
bijna 200 inzendingen bereikten de
redactie en gezien de vele goede
oplossingen was het opnieuw geen
zware hersenkraker. En dat is ook niet
de bedoeling, gewoon even vertier
bieden voor jong en oud met in het
achterhoofd mogelijk een traktatie of
cadeau van een lokale ondernemer.
‘Een vrolijk gezicht geeft overal licht’,
was de oplossing en in dit ‘spreekwoord’ kon menig inzender zich
vinden. “Wederom een mooie zin om
over na te denken”, aldus Sarina
Middelkoop. En: “Goede spreuk om
te lezen, vrolijk je direct van op”,
schrijft Myrna Bosman. Leuk om te
lezen is dat veel inzenders aangeven
het bosvruchtentaartje te willen

delen of cadeau te doen aan
anderen, soms vanwege een speciaal
moment, zoals een verhuizing of een
verjaardag. Lief is dat er kinderen en
verzorgers zijn die de oplossing
mailen voor een oudere, die geen
email heeft, zoals Ap Baarse die de
oplossing stuurt namens zijn moeder
(mevrouw C.E. Baarse-van Winkel)
van 98 jaar! Er is echter maar één
bosvruchtentaartje te verdelen en
deze mail sprong er met kop en
schouders bovenuit: “Als wij winnen
kopen wij nog een taartje en dat
schenken wij aan de Voedselbank”,
laten Dick en Marian Tates bij de
oplossing weten. Zo’n mooi gebaar
verdient dé prijs. Het gebaksmes
snijdt in deze aan twee kanten: Extra
verkoop voor Vooges en gebruikers
van de Voedselbank kunnen zich
verheugen op deze heerlijke traktatie. Mooi dat mensen aan elkaar
blijven denken en elkaar iets extra’s
gunnen. Zeker in deze coronatijd
heel belangrijk!
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DE SCHIJNWERPER OP...

Handbal rode draad in leven
van Erik van der Voort
Door Truus Oudendijk

24 Smartwoningen voor kleine
huishoudens langs Zwarteweg
Aalsmeer – Op zoek naar een betaalbare, kwalitatief hoogstaande woning
in Aalsmeer? Langs de Zwarteweg
worden 24 smartwoningen ontwikkeld. De rug-aan-rug woningen
worden circa 68 vierkante meter
groot en hebben een ruime woonkamer met open keuken en één
slaapkamer. Daarnaast heeft de
woning een heerlijk tuintje. Het is een
ideale woning voor kleine huishoudens, waaronder starters, senioren en
singles, met prijzen vanaf circa
199.950 euro vrij op naam. De
woningen zijn een eigen concept van
Timpaan, dat eerder is gerealiseerd in
Ursem en De Kwakel. De 24
woningen worden verdeeld over drie
woonblokken, één blok van vier
woningen en twee blokken van tien
woningen. De bouw duurt circa zes
tot zeven maanden en vangt aan het
begin van de zomer van 2021 aan.
Het voormalige VVA-terrein tussen de
Dreef, Zwarteweg en de N196 wordt
de komende jaren opnieuw ingericht
door de realisatie van een fusieschool
(reeds opgeleverd), twee woningbouwprojecten aan de Zwarteweg en
door het herinrichten van het restgebied, ongeveer 6 voetbalvelden
groot. Hierdoor ontstaat een nieuwe

parkachtige omgeving en wordt de
(groene) structuur van de Hornmeer
verder versterkt.
Wethouder Robert van Rijn: “Aalsmeer is een gemeente waar mensen
graag wonen en blijven wonen.
Uitgangspunt van het college is dat
er betaalbare woonruimte voor
iedereen is. Er wonen relatief veel
jonge mensen in Aalsmeer die graag
in Aalsmeer willen blijven wonen.
Hierbij zoeken wij ook naar creatieve,
nieuwe woonvormen op nieuwe
locaties en in bestaande panden. Ik
ben erg blij dat op het VVA-terrein
hiervoor ruimte hebben gevonden
om woningen juist voor de starters
op de woningmarkt ruimte te maken.”
Ingeborg de Jong (directeur
Timpaan): “Met zijn eigenzinnige
asymmetrische kap, uitgekiende plattegrond en veel licht en ruimte heeft
de Smartwoning toekomstwaarde.
We zien de Smartwoning echt als het
antwoord van Timpaan op de enorme
behoefte aan een grondgebonden
betaalbare woning in Nederland. We
zijn erg verheugd dat we deze nu ook
in Aalsmeer mogen realiseren!”
Inschrijven voor de woningen kan tot
18 januari, 12:00 uur via
www.smartwoningen-aalsmeer.nl.

Vaccinatie tegen coronavirus in
Amsterdam-Amstelland gestart
Aalsmeer – Goed nieuws. Afgelopen
maandag 11 januari is de GGD
Amsterdam gestart met het vaccineren tegen het coronavirus in de
regio Amsterdam-Amstelland (waar
ook Aalsmeer onder valt).
De mensen die werken in de
verpleeghuizen, wijkverpleging,
gehandicaptenzorg en Wmo-huishoudelijke ondersteuning (Wet maatschappelijke ondersteuning) kunnen
zich als eerste bij de GGD laten vaccineren. Zij ontvangen hiervoor een

uitnodiging van hun werkgever. De
vaccinatielocatie van de GGD
Amsterdam zit in de RAI aan het Europaplein 24 in Amsterdam, Entree G.
Deze is goed bereikbaar met de fiets,
het openbaar vervoer of de auto. De
GGD vaccineert 7 dagen per week
van 08.00 tot 20.00 uur. Goed om te
weten: u/jij kunt zich alleen laten
vaccineren met een afspraak.
Nog vragen? Kijk op de website www.
ggd.amsterdam.nl of bel het landelijke informatienummer 0800-1351.

Dubbele regenboog Kudelstaart

Een dubbele regenboog, gefotografeerd door Thérèse Karpathios. Deze mooie foto
heeft zij gemaakt vanaf het looppad bij de schietbaan van Handboogvereniging Target
in Kudelstaart. Een prachtige gelukstreffer, die zeker een plaatsje in de krant verdient.

Aalsmeer - Erik van der Voort geeft vol trots een rondleiding door het magazijn en de kantoren van Multi
Supplies. Dat bedrijf is zijn lust en zijn leven. Werk,
vrienden, sport, vrouw en kinderen, het is allemaal
gelinkt aan Aalsmeer. De vraag wat hem hier bindt is
een cliché. Laten we het eerst maar over sport hebben;
handbal is een rode draad in zijn leven.
“Dat doe ik al vanaf mijn zevende jaar. Handbal in Aalsmeer is altijd van een hoog niveau geweest, gedreven
op prestatie. Er wordt veel gekeken naar wat je kan,
waar je grenzen liggen. Dat heb ik als heel positief
ervaren. Aan de kampioenschappen die achter elkaar
volgden heb ik niet meegedaan. Ik zat wel bij de
selectie, maar daar was ik niet goed genoeg voor. De
tijd dat ik deel uitmaakte van het eerste team, zat ik
meer op de bank, dan dat ik aan een wedstrijd
meedeed. Dat vond ik trouwens totaal geen probleem.
Ik heb het fantastisch gevonden om erbij te horen,
want die jongens waren zo goed. Het leuke is dat bij de
handbal ook vriendschappen voor het leven zijn
ontstaan. Met de jongens waar ik vroeger mee speelde
ga ik nog steeds om.”
Wanneer ben je er mee gestopt?
“Toen ik zeventwintig was en gelijk daarna ben ik doorgegaan met het trainen van de jeugd. Mario Groenveld
vroeg mij om hem te komen helpen, en dat ben ik gaan
doen. Toen hij er mee stopte heb ik het overgenomen
en ben ik groepjes jongens en meisjes gaan trainen. En
dat is het mooiste wat er is.”
Is dat zo?
“Ja, je praat over groep acht basisschool en eerste en
tweede klas middelbare school. Het is prachtig wat er
dan gebeurt. Het is de leeftijd waarop ze humor krijgen
en dan zijn die kinderen zo leuk. Maar ik heb ook de
A-junioren getraind, de leeftijd van 18 jaar. Het is maar
net waar ze me nodig hebben. Voorwaarde is wel, dat ik
het zelf ook naar mijn zin heb. Ik stap niet zomaar
ergens in. Ik wil wel zowel coachen als training geven.
Toen onze zoon Stijn nog klein was, ben ik het nog een
tijd blijven doen, maar toen onze dochter Roos erbij
kwam ben ik gestopt. Je komt in de periode dat
kinderen naar zwemles gaan en daarna koos Stijn voor
voetballen. Activiteiten waar ik mij toen mee bezig heb
gehouden.”
En nu?
“Ik train weer de groep vanaf 12 jaar, waaronder keeper
Cees, de zoon van Mario. Roos is ook gaan handballen,
maar ze is nog pas 9; over een paar jaar als ze wat ouder
is en het nog steeds leuk vindt, kan ik haar groepje
onder mijn hoede nemen. Helaas mogen we op het
ogenblik niks, handbal is een zaalsport en dat ligt allemaal stil. Stijn voetbalt, die boft, dat mag wel door
gaan.”

Je geeft ook je kinderen thuis les?
“Ja, en dat bevalt eerlijk gezegd prima. Stijn gaat zijn
eigen gang en doet het goed. Roos help ik af en toe,
maar ook dat gaat uitstekend.”
Sinds wanneer ben je bij Multi Supplies?
“Toen ik op de middelbare tuinbouwschool zat ben ik
hier al komen werken. Ik mocht met de brommer
spoedbestellingen naar de veiling brengen. Dat vind je
als 17-jarige natuurlijk prachtig. Zo ben ik begonnen. Ik
had het prima naar mijn zin en ben na school hier
gebleven. Ik ben magazijnbeheerder geworden en heb
daar ook een opleiding in gevolgd.”
En al die tijd hier blijven werken?
“Ik ben er een aantal jaar tussenuit geweest, omdat
mijn schoonvader mij een baan aan bood bij Baardse
op de afdeling inkoop planten. Hoewel ik geen ervaring
had in de sierteelt, heb ik er met heel veel plezier
gewerkt. Maar toen Mike me na zes jaar vroeg om terug
te komen heb ik dat gedaan.”
En wat is nu je functie?
“Bij terugkomst in het bedrijf ben ik begonnen in de inen verkoop. Inmiddels ben ik mede-eigenaar, samen
met Ron de Raaij en Nick Eveleens. Mike is nog heel
actief op vele fronten. Of het nu om Sinterklaas gaat,
een moorkoppenactie of de vuurwerkshow, hij is bij
alles betrokken en zegt zelden nee. Maar op de zaak is
hij langzamerhand aan het afbouwen en het is de
bedoeling dat wij over een aantal jaren het bedrijf overnemen. Dat regelt hij uitstekend, het gaat stapsgewijs.”
Wat zijn je toekomstplannen?
“Vanzelfsprekend dit bedrijf verder runnen en waar
mogelijk nog uitbreiden. En verder gaan Wendy en ik
verhuizen. We hebben een huis gekocht in Stommeerhof. Dat wordt nu gebouwd en is begin 2022 klaar.
Leuk om naar uit te kijken.”
Op wie wil jij de schijnwerper richten?
“Mijn zwager Frank Levarht. Hij is niet alleen groenteboer, maar ook een prima kok. Hij was altijd op reis en is
nu veel thuis vanwege de situatie. Ik vraag mij af hoe hij
dat ervaart.”

Tarieven begraafplaats dalen
Aalsmeer – Om beter in de pas te
lopen met tarieven van omliggende
begraafplaatsen dalen de begraafplaatstarieven in 2021. Dit geldt voor
zowel de kosten van het begraven in
een (particulier) graf als de kosten
voor het (algemeen) onderhoud.
Wethouder Robert van Rijn: “We
willen het begraven op onze mooie
begraafplaats betaalbaar houden
voor iedereen daarom hebben we
besloten de tarieven vanaf 2021 naar
beneden aan te passen. Het begraafrecht daalt met 20 procent en de
kosten voor het onderhoud met 10
procent.”
Finnema beheert aula
Naast het verlagen van de tarieven,

draagt de gemeente met ingang van
1 januari 2021 het beheer van de
aula op de begraafplaats Aalsmeer
over aan uitvaartorganisatie
Finnema. Vanaf deze datum is de
aula op de begraafplaats te regelen
via Finnema voor uitvaartplechtigheden en condoleances. Om hier een
fijne plek om afscheid te nemen van
te maken moderniseert Finnema de
aula binnenkort. Nico Gouwerok,
directeur Finnema: “We hebben in
Aalsmeer een prachtige begraafplaats, daar hoort ook een mooie
afscheidsgelegenheid bij met een
warme uitstraling. Hier gaan we in
investeren, zodat de aula weer
voldoet aan de eisen van deze tijd.”
De gemeente blijft wel verantwoor-

delijk voor het verzorgen en onderhouden van de begraafplaats. Meer
informatie over de tarieven in 2021
zijn te vinden op: https://www.aalsmeer.nl/regelen-aanvragen/product/
overlijden_begraafplaats_begraven

Tulpendag onder meer stichting MakeA-Wish (2020), Quinty Trustfull (2019),
OG3NE (2017) en het Rode Kruis (2014)
een eigen tulp naar zich vernoemd.

Plukken tijdens de Nationale Tulpendag. Fotocredit: TPN

Tien tips, weetjes en
ideetjes: Tijd voor tulpen
Regio - Met Nationale Tulpendag
wordt sinds 2012 de officiële start van
een nieuw tulpenseizoen gevierd. Dat
is altijd op de derde zaterdag van
januari. In 2021 valt Nationale
Tulpendag op 16 januari. Normaal
gesproken zouden kwekers dan voor
het 10e jaar op rij een reusachtige
pluktuin aanleggen op de Dam in
Amsterdam met ruim 200.000 tulpen.
Het evenement trekt zo’n 20.000
bezoekers uit binnen- en buitenland.
Vanwege de coronapandemie is zo’n
massaal tulpenfeestje in Amsterdam
helaas niet verantwoord. Een vaas vol
tulpen zorgt voor een beetje leven in
de brouwerij. Ze groeien nog vaak een
klein stukje door en gaan lekker eigenwijs over de rand van de vaas hangen.
Wil je ze zo lang mogelijk rechtop
hebben staan? Zet ze dan na aanschaf
een half uurtje in de vaas met het
inpakpapier of -hoes er nog strak
omheen. Dan hebben de stelen zich
volgezogen met water, zijn ze steviger
en kun je het papier verwijderen. Je
kunt ook kiezen voor een hoge (glazen)
vaas, die steun biedt aan de stelen.
Eerbetoon
“Duizend gele, duizend rode, wensen
jou het allermooiste. Wat mijn mond
niet zeggen kan, zeggen tulpen uit
Amsterdam”. De bekendste regels uit
het lied van Herman Emmink kregen
afgelopen voorjaar een extra betekenis. Tulpenkwekers brachten een
hommage aan de zorgsector met een
reusachtig tulpenmozaïek en de doop

van een speciale, roodgele tulp: Stay
Strong. Videobeelden van dit eerbetoon gingen de hele wereld over.
Tulp met bol
Tulpen voor op de vaas zijn meestal
ontdaan van de bloembol. Bij sommige
bloemenwinkels vind je echter ook
tulpen met de bol er nog aan. Dat
benadrukt de oorsprong van de bloem
en zorgt voor een natuurlijke uitstraling. Uiteraard wel in een glazen vaas
zodat je de bollen met wortels ziet. Als
je ze als een korenschoof bindt (of laat
binden door bloemist) is het boeket
extra stevig en kan je het ook op een
platte schaal zetten. Zorg dat de bollen
met hun kleine worteltjes net onder
water staan.
Vrolijk en blij
Vraag een willekeurig persoon welke
emotie de tulp oproept en grote kans
dat het antwoord ‘blijdschap’ is. Al jaren
geleden is er een onderzoek gedaan
waaruit blijkt dat de tulp de ‘vrolijkste
bloem van Nederland’ is. Dat maakt de
tulp ook ideaal om jezelf maar ook je
moeder, zus, buurman, partner of
collega blij te maken.
What’s in a name
Er komen regelmatig nieuwe tulpen bij,
vaak met een officiële doopceremonie.
Over de naam wordt goed nagedacht
omdat men bijvoorbeeld een organisatie of mens wil eren voor hun goede
of bijzondere bijdrage aan de maatschappij. Zo kregen rondom Nationale

Buigzame tulpen
De stelen van tulpen kun je in een
speciale vorm buigen zonder dat ze
knakken. Leg de tulpen eerst een paar
uur droog. Je voelt vanzelf wanneer de
stelen slap en buigzaam zijn. Vervolgens breng je de vorm aan die jij wilt
(bijvoorbeeld gebogen in een ronde
vissenkom). Zorg daarbij wel dat de
onderkant van de steel onder zit om
het water op te zuigen. Dan wordt de
steel vanzelf weer stevig.
Tulpenoogst
Tulpentijd is periode van half januari
tot en met mei waarin alle soorten en
kleuren verkrijgbaar zijn. Nederlandse
kwekers (of eigenlijk: tulpenbroeiers)
oogsten de tulpen op het moment dat
de bloemkleur net zichtbaar is. Zo
worden ze kakelvers naar de bloemenveilingen en bloemisten gebracht. Met
gemak staan ze, bij gemiddelde kamertemperatuur, 10 dagen te stralen in de
vaas. Hoe koeler in huis, hoe langer je
geniet van tulpen.
Nederland is wereldwijd bekend om
z’n snijtulpen. Jaarlijks worden er zo’n 2
miljard tulpen geproduceerd. De
vrolijke bloemen worden geëxporteerd
naar haast elk land in de wereld. Er zijn
meer dan 3.000 verschillende soorten
in tientallen kleuren en
kleurschakeringen.
Voorjaarsmix
Tulpen zijn vriendjes met iedereen, ook
met collegabloemen in een vaas. Heel
mooi zijn combinaties met bloesemtakken, ranonkels en hyacinten. Zet je
tulpen en narcissen bij elkaar? Let dan
op: de stelen van de narcis scheiden
een soort slijm af, dat andere bloemen
sneller laat uitbloeien. Dat kun je
tegengaan door de narcissen eerst een
dagje in een eigen vaas te zetten. Snijd
daarna de stelen opnieuw af (er komt
geen nieuw slijm meer) en voeg ze bij
de tulpen. Er is ook speciale bloemenvoeding om het slijm van de narcis te
neutraliseren. Kijk voor meer informatie op Tulpentijd.nl
Bron: Tulpentijd.nl

NSWZ roept hulp in om zwemlescrisis te voorkomen
Regio - De Nederlandse Stichting
Water- & Zwemveiligheid heeft een
brief verzonden aan vrijwel alle
burgemeesters van Nederland. Het
doel van de NSWZ is aandacht vragen
voor de kritische 5 voor 12 situatie
waar de zwemscholen branche zich in
bevind en de bijkomende gevolgen
als dit niet snel opgepakt word. Eerder
al benaderde de NSWZ de leden van
de Tweede Kamer en het Ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport. Hierop kwam al een antwoord
van Minister van Ark. Deze was helaas
nog weinig zeggend en niet toereikend. Op 17 december werd er uit
naam van Minister Ollongren extra
geld beschikbaar gesteld voor zwembaden en ijsbanen om het exploitatie
tekort op te vangen. Dit is een
welkome verlichting voor de branche,
maar waar de NSWZ al vaker op
gewezen heeft zijn de commerciële
zwemscholen. Zij moeten veelal de
huren aan commerciële pachters of
zorginstellingen doorbetalen zonder
extra steun en staan op omvallen.
NSWZ: “Bij het omvallen komt de
zwemveiligheid in het geding. De vele
duizenden kinderen die na het

omvallen op straat komen te staan
hebben geen plek. Wachtlijsten zullen
enorm groeien, verwachtingen blijven
begrijpelijk hoog en al deze zomer
zullen zich meer gevaarlijke situaties
voordoen.“ Vanuit de Tweede Kamer
hebben er al meerdere kamerleden
gereageerd. Onder andere Michiel
van Nispen en Wybren van Haga
hebben toegezegd zich in te willen
zetten. Naast hun overvolle schema
hoopt de NSWZ van harte dat dit gaat
lukken. Alle hulp is welkom. Om de
acties kracht bij te zetten heeft de
NSWZ een brief uit naam van voorzitter Shiva de Winter opgesteld
waarin de burgemeesters op de
zwemveiligheid en de toekomst
hiervan in hun eigen gemeente
worden gewezen. Bij het voorgenomen plan de basisscholen te
openen op 25 januari is er de mogelijkheid maatwerk te verrichten door
burgemeesters en de bijbehorende
veiligheid regio’s. NSWZ: “Het is van
ons aller belang dat de gemeentes
naast de overheid ook bijspringen en
kijken waar zij ondersteuning kunnen
bieden om de zwemlessen te kunnen
blijven garanderen.”

Spaarne Gasthuis: Spoedzorg op meerdere locaties
Haarlemmermeer - De spoedeisende
hulp van het Spaarne Gasthuis aan de
Vondelweg in Haarlem Noord heeft
sinds 4 januari 2021 en tot nader
order de deuren gesloten. Spoedeisende zorg wordt geconcentreerd in
Haarlem Zuid en Hoofddorp. De huisartsenpost in Noord blijft wel open op
de bestaande tijden tijdens avond,
nacht en weekend. Het ziekenhuis
treft deze maatregel vanwege het
toenemende aantal coronapatiënten.
Om de sterke toestroom van coronapatiënten te kunnen opvangen is er
meer personeel nodig. Het personeel
van de spoedpost kan worden ingezet
op andere plekken in het ziekenhuis,
waaronder de corona-IC en de
corona-unit in de kliniek.
Spoedzorg
Het Spaarne Gasthuis blijft, ondanks
deze tijdelijke en gedeeltelijke slui-

ting, hoogwaardige spoedzorg
bieden op meerdere locaties. Er wordt
in de avonden en weekenden wel
huisartsenzorg geboden in Haarlem
Noord, zoals men al gewend is.
Spoedeisende huisartsenzorg is daar
op werkdagen beschikbaar tussen
17.00 en 23.00 uur. In het weekend is
de huisartsenpost in Noord open
tussen 08.00 en 23.00 uur. De huisartsen blijven ook visite rijden in
Haarlem Noord. Patiënten met een
hulpvraag kunnen tijdens kantooruren terecht bij hun eigen huisarts. Bij
een acute zorgvraag buiten kantooruren bellen ze de spoedpost via
nummer 023-2242526. De triagist
beoordeelt wat er nodig is. Voor een
afspraak op de huisartsenpost kan de
patiënt gewoon terecht in Haarlem
Noord. Is het nodig dat de patiënt
naar de spoedeisende hulp komt, dan
gaat hij of zij naar Haarlem Zuid.
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INGEZONDEN
Baanuitbreiding All Out stuit op
bezwaren van omwonenden

Herinrichting rond Proosdijhal Kudelstaart gestart. Foto’s: www.kicksfotos.nl

Nieuwe inrichting rond Proosdijhal
Kudelstaart – Er is een aanvang
gemaakt met de herinrichting van de
omgeving van de Proosdijhal aan de
Edisonstraat. Het pleintje voor de
sporthal wordt ingericht als leefgebied met aandacht voor groen en
bestrating. Het fietspad achter de
Proosdijhal wordt tot aan de school
KC De Ruimte vernieuwd en de
omliggende straten worden ingericht
als een 30 km-zone. Ook worden
diverse snelheidsremmende maatregelen aangebracht en grote delen
van het groen vervangen. In totaal
worden 26 bomen verwijderd, 36
nieuwe bomen geplant en vijf bomen
verplant. De Daltonstraat krijgt een
open karakter waardoor het een
mooie entree naar Kudelstaart wordt.
Het project wordt in zes fases uitgevoerd en duurt tot medio juli dit jaar.
Weersomstandigheden zoals hevige
regenval, sneeuw en/of vorst kunnen
invloed hebben op de planning. In
fase 1, tot en met 26 februari, worden
de voetpaden en de parkeerplaats
aan de voorzijde van de Proosdijhal
en het voetpad langs de woningen in
de Edisonstraat aangepakt. In fase 2,

van 8 februari tot en met 19 maart,
wordt het voetpad tussen Stevinhof
en de Edisonstraat vervangen. In fase
3, van 15 februari tot en met 16 april,
worden nieuwe fiets- en voetpaden
aangelegd tussen de Edisonstraat en
de Einsteinstraat tot nabij Nobelhof.
Tevens wordt een fietsersoversteek
gerealiseerd tussen de Edisonstraat
en het Wetenschapperspad.
In fase 4a en 4b, van 12 tot en met 30
april, wordt aan de slag gegaan met
de voetgangers-oversteek bij de

Nieuwe doorgang voor fietsers
en voetgangers in trek
Aalsmeer – Van de nieuwe route
onder de Aalsmeerderbrug voor fietsers en voetgangers wordt al flink
gebruik gemaakt. De aanleg ervan is
door velen gevolgd en direct na de
openstelling op maandag 4 januari
werd nieuwsgierig de eerste veilige
oversteek gelopen en gefietst. Inmiddels wordt dagelijks door met name
fietsers onder de Burgemeester
Kasteleinweg gereden. Een hele
verbetering dat voetgangers en fietsers niet meer de drukke autoweg
hoeven over te steken.
Wat de fietsonderdoorgang
bijzonder maakt is dat het ontwerp
van de brug zo is gemaakt dat een

deel van het fietspad er tijdelijk
uitgehesen kan worden. Zo kunnen
grote schepen in of uit de nabij
gelegen scheepswerf varen.
Met de opening van de onderdoorgang is de oversteek bovenop de
Aalsmeerderbrug niet meer in
gebruik.
Project HOVASZ
De nieuwe fietsonderdoorgang is
onderdeel van het project HOVASZ
(Hoogwaardig Openbaar Vervoerverbinding Aalsmeer – Schiphol-Zuid).
De nieuwe HOV-verbinding is een
van de schakels in het regionale
HOV-netwerk R-net en biedt reizigers

Schweitzerstraat en de nabij gelegen
kruising. In fase 4c en 4d, van 26 april
tot en met 21 mei, worden de kruisingen bij de Edisonstraat, Galvanistraat en Daltonstraat opnieuw ingericht. In fase 5 tot slot, van 17 mei tot
en met 9 juli, worden de rijweg en de
voetpaden in de Daltonstraat onder
handen genomen, evenals het fietsen voetpad van de Hoofdweg, ter
hoogte van de entree van de
Daltonstraat. Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl

Aalsmeer - Tennisvereniging All Out wil haar complex van 11 banen
uitbreiden met twee nieuwe banen. Buurtbewoners en omwonenden
hebben grote bezwaren en zijn tegen de plannen. De bezwaren: meer
geluids-, licht- en parkeeroverlast en een slechtere verkeersveiligheid. All
Out en atletiekvereniging AVA liggen op het sportcomplex achter de
Sportlaan. AVA heeft een nieuwe baan met een nieuw clubgebouw en
nieuwe kleedkamers. De vereniging wil nu ‘leuke baanwedstrijden en
toernooien voor jeugd en volwassenen’ organiseren, staat op de website
van AVA te lezen. All Out wil twee nieuwe tennisbanen aanleggen op het
parkeerterrein voor de vereniging en de plek van het gesloopte clubgebouw van AVA. Deze nieuwe banen komen erg dicht bij de woningen aan
de Sportlaan te liggen en het aantal parkeerplaatsen wordt kleiner. Bewoners wijken noodgedwongen nu al uit naar de parkeerplaatsen bij het
sportcomplex. De Sportlaan is een smalle jaren dertig straat met één
rijstrook en weinig parkeerplaatsen. Daarom vrezen de bewoners voor
een grote parkeerdruk en een nog slechtere verkeersveiligheid. Zeker als
AVA wedstrijden en toernooien organiseert en All Out gaat groeien. De
tennisvereniging wil namelijk met de extra banen ‘tennis en sport
promoten onder de jeugd in Aalsmeer’. Dat betekent dan meer leden.
Buurtbewoners hebben in juli 2020 een enquête gehouden over deze
plannen. Resultaat: 64 van 69 bewoners zijn tegen de uitbreiding. De
resultaten van de enquête zijn naar de gemeente gestuurd, maar de
buurt heeft geen enkele reactie gekregen. Inmiddels is All Out bezig met
een ledenstemming over de plannen en doet het voorkomen alsof er
alleen maar voordelen aan de plannen zijn. De bezwaren van de buren
van All Out, de buurtbewoners, worden niet aan de leden bekend
gemaakt. All Out en AVA zijn gesitueerd in een kleine woonwijk met een
smalle straat. Woningen staan dicht op de sportaccommodaties. Bij een
ledenstemming moeten de leden toch volledig geïnformeerd zijn? Dat is
nu niet het geval. All Out en gemeente zijn nog helemaal niet met de
buurtbewoners over de gevolgen van de plannen in gesprek gaan. Buurtbewoners die geen lid zijn van All Out zijn aangewezen op informatie van
leden van All Out. Het lijkt erop dat de buurt voor een voldongen feit
wordt gesteld: De nieuwe banen met alle nadelen voor de buurt komen
er. Punt uit. Op 14 december 2020 konden buurtbewoners deelnemen
aan een informatiebijeenkomst via internet. Er kwam veel informatie en
bewoners konden vragen stellen. Bewoners hebben dat later ook schriftelijk gedaan, maar de gemeente heeft hier (nog) niet op gereageerd. Ook
op verzoeken tot verder overleg reageert de gemeente vooralsnog niet.
Leden van All Out, die niet in de nabij buurt wonen, moeten beseffen
welke consequenties de eventuele uitbreiding voor de omwonenden
heeft. De leden zouden zich moeten afvragen: hoe zou ik het vinden als
een dergelijke uitbreiding in mijn achtertuin zou plaatsvinden? Mensen in
wijken buiten de Sportlaan en Wilgenlaan hebben straks geen overlast
door geluid, licht, parkeerdruk en verkeersonveiligheid. “Wij in onze wijk
wel”, aldus het actiecomité Sportlaan.
Reageren: ibc@caiway.nl

frequent, comfortabel en betrouwbaar busvervoer. Naast de busbaan
worden de N196 in de Haarlemmermeer, de Burgemeester Kasteleinweg
in Aalsmeer en de Koningin Maximalaan in Uithoorn, inclusief de fietspaden, opnieuw ingericht als een
tweebaansweg voor lokaal
bestemmingsverkeer.
Een aanzienlijke verbetering voor de
leefbaarheid, bereikbaarheid en de
veiligheid in Aalsmeer. Het project
HOVASZ is een samenwerkingsverband van de Provincie NoordHolland met de gemeenten Aalsmeer, Haarlemmermeer, Uithoorn en
de Vervoerregio Amsterdam. De
aannemer is Dura Vermeer. HOVASZ
wordt naar verwachting eind 2021 in
gebruik genomen.

Het Waterfront in wording. Foto: www.kicksfotos.nl

Waterfront krijgt meer ‘smoel’
Aalsmeer - De ontwikkeling van het
Waterfront is in volle gang. De
gemeente heeft de ambitie om Aalsmeer ‘een gezicht aan het water’ te
geven en krijgt hiervoor subsidie van
de Stichting Leefomgeving Schiphol
(SLS). Fotograaf Kick Spaargaren,
normaal ieder weekend al rennend
van evenement naar (sport)activiteit,
heeft vanwege de corona-crisis wat
meer vrije tijd en speurt nu de
gemeente af om nieuwigheden en
‘leuke dingen’ op de gevoelige plaat
vast te leggen. Het Waterfront is één
van de projecten die vol zijn
aandacht heeft. Dagelijks wordt sinds
begin december gewerkt aan de

realisatie van een aantrekkelijke
wandel- en fietsboulevard langs het
water. Verder gaat de publieke
toegankelijkheid van de watertoren
vergroot worden en het Surfeiland
wordt aantrekkelijker gemaakt. Alle
werkzaamheden worden uitgevoerd
vanaf het water vanaf grote schepen.
De boulevard krijgt inmiddels al
duidelijk een ‘smoel’ en ook de landtong van het Surfeiland is al flink
verbreed en langer gegroeid.
Afgelopen zonnige zaterdag 9
januari was de huisfotograaf van de
Meerbode weer present bij de Stommeerweg en maakte deze foto van
de wandelboulevard in wording.
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INGEZONDEN
Gooi geen rotzooi (lawaai) over de
schutting bij de buren!

Verdacht pakketje voor de deur van Polo Smac in de Dorpsstraat. Foto: VTF

Geen explosief bij Polo Smac,
maar doos met broodjes
Aalsmeer – Zondag 10 januari is
rond half twaalf in de ochtend een
verdacht pakketje gevonden voor
de Poolse supermarkt Polo Smac in
de Dorpsstraat. De politie heeft
daarop direct de omgeving afgesloten en het team van de Explosieven Opruimingsdienst opgeroepen om onderzoek te doen naar
de inhoud van het pakketje. Hiervoor werd een robot ingezet. De
politie had omwonenden en bewoners van de zorgcentra opgeroepen
binnen te blijven en afstand te
nemen van de ramen. Enkele omwonenden waren gevraagd hun
woningen te verlaten. Er kwamen
diverse hulpdiensten ter plaatse,
waaronder de brandweer en ambulancedienst. Het nieuws van het
gevonden, verdachte pakketje ging
in Aalsmeer als een lopend vuurtje.
Er waren veel mensen naar het

Centrum gekomen, die nieuwgierig
achter de linten stonden.
Bestelling
Rond half twee ’s middags kon opgelucht adem gehaald worden. Het
verdachte pakketje bleek geen explosief, maar een in de ochtend afgeleverde bestelling broodjes. Deze was
door de leverancier aan de deur
gehangen. Niet handig, aldus de politie
in een reactie. Gezien de eerdere
aanslagen op Poolse supermarkten, op
de Biedronka in de Ophelialaan begin
december en op gelijknamige Poolse
supers in Beverwijk, Heeswijk-Dinther
en Tilburg, was na de melding bij de
politie direct groot alarm geslagen,
werd de omgeving ruim afgezet en de
EOD gevraagd te komen.
Elke dag
“Met verbazing het nieuws over de

Inzet robot om inhoud pakketje te bekijken. Foto: Marco Carels

Subsidie onderzoek duurzaam
hergebruik monumenten
Regio - Eigenaren van monumenten
kunnen een subsidie aanvragen om
onderzoek te doen naar het duurzaam benutten van hun pand. De
provincie Noord-Holland stimuleert
onderzoek naar mogelijkheden voor
duurzaam hergebruik van monumenten die hun functie hebben
verloren of dreigen te verliezen. Een
onderzoek helpt de eigenaar als hij
het pand wil exploiteren zonder dat
de monumentale waarde verloren
gaat. De regeling stimuleert eigenaren om in een vroeg stadium
meerdere varianten voor herbestemming en verduurzaming te

verkennen. In 2020 was het ook
mogelijk om een aanvraag doen.
Toen kregen 19 eigenaren een
subsidie voor haalbaarheidsonderzoeken en/of energiescans. Zo
werden herbestemming en verduurzaming van gemaal De Poel en
Kasteel De Nederhorst onderzocht
en energiescans gemaakt voor de
verduurzaming van molen de Otter,
het Kennemer Lyceum en meerdere
kerken.
Aanvragen kunnen uiterlijk op 14
oktober 2021 om 17.00 uur worden
ingediend. In totaal is 150.000 euro

Poolse supermarkt in de Zijdstraat
gelezen over het pakje met broodjes.
Ik rij hier elke werkdag voorbij en het
staat er elke dag. Zag zondag dat het
pakje gewoon weer voor de deur
stond. Het lijkt erop dat de politie
nog niet een afspraak heeft kunnen
maken met de eigenaren van de
winkel om de bestelling op een
andere manier te laten leveren”, aldus
Frans Goossens in een reactie.
Vast en zeker dat er nu wel een
duidelijke afspraak is gemaakt. Geen
pakketjes meer voor de deur, want
het waren dit keer wel heel dure
broodjes...
Even over twee uur was de rust weergekeerd in het Centrum. De afzettingen waren verwijderd, alle geëvacueerden mochten hun woningen
weer in en de politiediensten en de
vele belangstellenden vertrokken
naar elders.

Afzettingen door de politie na alarm
over verdacht pakketje.
Foto: Marco Carels

beschikbaar. Op de website staat
meer informatie over de regeling.
Oók tijdens de coronacrisis
De provincie wil dat de verduurzaming van vastgoed niet stil valt door
de coronacrisis. Daarom heeft de
provincie een economisch herstel- en
duurzaamheidsfonds van 100 miljoen
in het leven geroepen. Geld uit het
fonds wordt onder andere besteed
aan verduurzamen van maatschappelijk vastgoed. Daaronder vallen ook
culturele instellingen die gevestigd
zijn in monumenten. Deze subsidie
voor onderzoek naar duurzaam
hergebruik monumenten is een
aanvulling op de maatregelen die
verder worden genomen binnen de
kaders van het herstelfonds.

Aalsmeer - Ik schrik me een ongeluk over het bericht dat de Polderbaan
13 weken in onderhoud gaat. Als bewoner onder de Zwanenburgbaan
bewaar ik nog zeer pijnlijke herinneringen aan een langdurig onderhoud
aan de Kaagbaan in het voorjaar van 2019. Dat was werkelijk een
verschrikking en onleefbaar. Vanaf dat moment beschouw ik mijzelf en de
mijnen als vliegtuigvluchteling zonder bestemming. Ik mag het misschien
niet zeggen maar oh wat was het corona-jaar een fantastisch jaar als het
gaat om minder tot geen vlieglawaai door dat Vlieg Tuig dat Aalsmeer
verlamd. Ik denk en verwacht dat er een paar mogelijkheden zijn, want
eenzijdig informeren over een verbouwing die heel veel overlast gaat
veroorzaken is natuurlijk geen communicatie en al helemaal geen rekening houden met de buren. Dat zou je wel moeten doen! Ten eerste: Gooi
geen (lawaai)rotzooi over de schutting bij de buren als je gaat
verbouwen. Ook niet als je die buur hebt geïnformeerd. Ten tweede:
Tijdens de verbouwing de verkoop niet door laten gaan, omdat dit
fatsoenshalve niet kan vanwege de enorme overlast. Ten derde: Of u
compenseert ons door ons een aangenaam verblijf van 13 weken te
vergoeden ergens in een vliegtuiglawaai vrije zone.
Jan Daalman Aalsmeer,
Bewoner onder de Zwanenburgbaan
jandaalman@kpnmail.nl

Aalsmeerse hulp voor project in
Minsk in Wit-Rusland
Aalsmeer - Het zal niemand zijn
ontgaan, dat Wit-Rusland/Belarus
afgelopen jaar (2020) door een
bijzondere tijd is gegaan. Sinds de
verkiezingen van 9 augustus en het
daarna gepresenteerde verkiezingsresultaat kwam het volk vreedzaam
maar duidelijk in opstand. Met als
boegbeeld een groot aantal
vrouwen, die vaak een cordon
vormden om de mee-demonstrerende mannen. De Belarussische
overheid wierp zich altijd op als de
beschermer van de hardwerkende
vrouw, die nooit en te nimmer mag
worden geslagen. Na de 9e augustus
werd deze traditie ruw afgeschaft.
Zowel vrouwen als mannen werden
op brute wijze in elkaar geslagen en
met duizenden in de gevangenissen
gesmeten. De foto’s in de kranten en
de beelden op TV waren overduidelijk. Nu in januari is het rustiger
geworden. Alleen in de grote steden
wordt nog wel elke zaterdag gedemonstreerd tegen het bewind van de
huidige president.
Er schijnt nu gewerkt te worden aan
een nieuwe grondwet, die per referendum aan het volk ter goedkeuring
zal worden voorgelegd.
2020 Was dus een zwaar jaar voor de
Belarussen, want het land werd en
wordt ook nog steeds zwaar
getroffen door COVID19, terwijl het
land qua gezondheidszorg grote
achterstand heeft op de omliggende
landen. Toch zijn vooral ook (vrije,
niet staatsgeorganiseerde) jongerenorganisaties op de toekomst gericht.
Met een van die organisaties, de
internationale beweging Youth with
a Mission onderhoudt de Aalsmeerder Cor Dekkers al vanaf 1994
intensief contact. Jaarlijks gaat hij
met een team naar Belarus om
allerlei maatschappelijke projecten
en kerken te ondersteunen, waaronder opvangcentra voor alcohol- en
drugsverslaafden, leiderstrainingen,
verbouw en nieuwbouw voor
genoemde doelgroepen. Dit jaar
staat bij Youth with a Mission het
project in Minsk weer in de picture.
Dat deden ze ook al in 2015 voor de
bouw van een huis, waar de organisatie zowel hun stafbijeenkomsten
kan houden, maar ook (als het klaar

is) trainingen kan geven om jongeren
theoretisch en ook praktisch klaar te
maken voor het overbrengen van
(meestal) christelijke normen en
waarden in de huidige communistische en geseculeerde maatschappij.
Deelnemers komen vooral uit
Belarus, maar ook uit andere Russisch
sprekende landen. Nu, na bijna 6 jaar,
is het pand glas- en waterdicht en de
organisatie staat te springen om het
snel bewoonbaar te maken. Op dit
moment is er dringende behoefte
aan de aanleg van buitenbekabeling
en aansluiting van het pand op het
elektriciteitsnet. Voor de (mede)
financiering is bij de Stichting
Ontwikkelings Samenwerking Aalsmeer OSA aan subsidie aangevraagd.
Als de elektriciteit kan worden
aangelegd, kan ook heel snel de
afwerking van binnen worden
aangepakt. Er wordt in Belarus
gedroomd, dat nog dit jaar in het
gebouw een DTS (Discipleship Training School) kan worden gerealiseerd. Inwoners van Aalsmeer
kunnen meehelpen een en ander te
realiseren. Wie daarvoor belangstelling heeft wordt uitgenodigd een
bijdrage te geven op bankrekening
NL29RABO0300189195 t.n.v. Stichting GA onder vermelding van
Belarus. Wie eerst wat meer informatie wil hebben, wordt uitgenodigd
contact op te nemen met Cor
Dekkers via 0297 326353 of via
cg-dekkers@outlook.com.
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Hiermee staat Nederland met drie
punten op de derde plaats in de
poule.

Topscorer Kay Smits in actie bij de Oranjeheren.

Handbal: Oranjeheren spelen
gelijk tegen Slovenië (27-27)
Celje - De Oranjeheren hebben de
derde EK-kwalificatiewedstrijd gelijkgespeeld tegen topland Slovenië. In
Celje werd het 27-27. En hiermee
heeft Nederland een belangrijk punt
gepakt in de strijd om EK-kwalificatie.
Halverwege de wedstrijd stond de
ploeg van bondscoach Erlingur
Richardsson met 15–13 achter. De
gebroeders Kay en Jorn Smits
zorgden voor een unicum door

allebei hun vijftigste interland te
spelen in dezelfde wedstrijd. Vier
dagen geleden stonden beide
ploegen ook tegenover elkaar. In
Almere werd het 23-34 voor Slovenië,
nadat Oranje bij rust voorstond met
15-14. De Oranjeheren hebben in de
EK-kwalificatie nu drie wedstrijden
gespeeld. Er werd thuis gewonnen
van Turkije en een keer verloren en
gelijkgespeeld tegen Slovenië.

Kwalificatie voor EK 2022
Het Nederlands Herenteam is bij de
loting voor de kwalificatie van het EK
2022 in Hongarije en Slowakije ingedeeld in poule 5 bij Slovenië, Polen
en Turkije. Tegen iedere tegenstander
wordt een keer uit en een keer thuis
gespeeld. Aan het einde van de
kwalificatie plaatsen de nummers
één en twee en de vier beste
nummers drie uit alle acht poules
zich voor het EK 2022 van 13 tot en
met 30 januari. Nederland komt in
maart weer bij elkaar. De ploeg
speelt op 13 maart de inhaalwedstrijd in en tegen Polen. De tijd is nog
niet bekend. Begin november werd
deze wedstrijd in verband met het
coronavirus uitgesteld. In april en
mei volgen de laatste twee
wedstrijden; 29 april uit in Turkije en
op 2 mei thuis tegen Polen.

Door Lex van Emden

Kudelstaart - Het lijkt een mooie
zomerdag, maar bijgaande foto is
afgelopen zaterdag 9 januari
gemaakt. De drie zwemmers werden
‘gespot’ door Femke Kempkes. Een
Kudelstaartse dame van 80 jaar
zwemt nagenoeg dagelijks met haar
twee dochters in de Westeinder-

plassen nabij de loswal. Zelfs met een
dunne laag ijs wordt een sportieve
duik genomen. Afgelopen zaterdag
zwommen de drie langs de ijsrand
waarmee de Poel bedekt was, maar
er scheen ook een heerlijk zonnetje.
“Volgens de drie zwemmers een
prachtige zwemdag”, schrijft Femke.

Honk- en softbaltrainingen bij
Thamen buiten van start
De Kwakel - Afgelopen weekend zijn
bij honk- en softbalverenging Thamen
de trainingen voor de jeugd (pupillen,
aspiranten en junioren) gestart op
zaterdagmiddag en op zondag
stonden de 18+ teams op de velden.
Juist nu, met de 1,5 meter richtlijnen,
vereist dat van de trainers/coaches
wat meer voorbereiding op de training, maar iedereen was na afloop
heel enthousiast en alles is ook goed
verlopen. Waar de honk- en softbal
spelers en speelsters normaal in de
gymzalen aan hun voorbereiding

beginnen, is Thamen op zoek gegaan
naar een alternatief. Gelukkig was Qui
Vive bereid veld 4 beschikbaar te
maken en samen met de slagkooien
bij Thamen zorgde dat voor een zeer
gevarieerde training. Komend
weekend trainen de teams weer.
Altijd al een keer willen kijken of
honkbal/softball iets voor jou is? Kom
dan rustig meetrainen bij Thamen
aan de Vuurlijn in De Kwakel.
Aanmelden kan via de website of
stuur een berichtje naar Linda via
06-51679394.

Door Ben de Leur
Aalsmeer - Merlijn moest tijdens de
eerste online ronde in het nieuwe
jaar bij AAS schaken tegen de sterke
Konrad, die een Aljechin opening
speelde. Lang ging het goed voor
Merlijn, totdat een fout materiaal
kostte en zijn stelling leeggeruimd
werd door Konrad, 0-1 dus. Bryan
tegen Robert was een rustig vierpaardenspel, waarin Robert opeens
een stuk verloor. Bryan schakelde
over naar ruilmode en het bord werd
leger, maar het overzicht niet groter
want Bryan zag kans om in één zet
een toren en een stuk weg te geven.
Na enig manoeuvreren liep wit dan

ook mat. Simon tegen Christiaan was
een spannende partij met wederzijdse aanval en verdediging, zwart
offerde een kwaliteit, wit moest deze
terug geven en uiteindelijk bleef er
een pionneneindspel over waar
Simon dacht nog een pionzet te
kunnen doen, maar waardoor zijn
koning buiten het kwadraat van de
zwarte vrijpion kwam. Christiaan
promoveerde naar dame en daarna
werd Simon vakkundig mat gezet.
David tegen Pieter was een miniatuurtje, omdat David op zet 3 al een
dame wist weg te geven, daarna
volgde een vreselijke slachting en
hield wit het op de 13e zet voor
gezien.

Samir scoort vijf keer
Greenpark Aalsmeer handballer
Samir Benghanem maakt deel uit van
de Nederlandse ploeg en wist liefst
vijf keer te scoren. Topscorer was Kay
Smits. Hij maakte negen doelpunten.

Jeugdroeien in de
kerstvakantie

Zwemmen in de Westeinderplas

Eerste ronde jeugdschaken AAS

Uithoorn - Tijdens de periode kerst
en oud-en-nieuw zijn veel jongeren
bezig met het vieren van deze feestdagen. Zij denken dan niet aan
school en ook niet aan sport. Afgelopen jaar ging dat anders, want
door de coronacrisis konden er veel
gezellige (familie) uitjes niet doorgaan. Ook het afsteken van vuurwerk
werd door de regering verboden.
Omdat veel jongeren zich
verveelden, besloten de jeugdinstructeurs bij Michiel de Ruyter om
op zaterdag 2 januari een roeiinstructie te geven aan de jeugdleden onder de 18 jaar oud. In de
visie van de jeugdinstructeurs is het
beter om afleiding te bieden dan dat
jongeren kattenkwaad uithalen.
Het was mistig op 2 januari en eigenlijk twijfelachtig of er wel geroeid
mocht worden, want met te veel mist
mag er niet geroeid worden. En het
was vrij koud, maar uiteindelijk
mocht de instructie toch plaatsvinden. Te zien was dat de roeiers er
echt zin in hadden, ze deden allemaal zichtbaar hun best. Met name
Julian Croes, hij roeide in een éénpersoons boot en maakte erg mooie
halen. Dat gaat wat beloven voor het
komende roeiseizoen. Zowel de
instructeurs als de roeiers kijken
tevreden terug op de lesdag.
Meer informatie over roeien en
kanoën bij Michiel de Ruyter in
Uithoorn is te vinden op de website
www.mdr.nu.

Julian Croes deed zichtbaar zijn best
tijdens de roei-instructie voor de
jeugd.

Korfbaljeugd VZOD traint buiten
Kudelstaart - Afgelopen week zijn
de jeugdteams van korfbalvereniging VZOD weer begonnen met
trainen nu alle feestdagen weer
achter de rug zijn. De A1 had maandagavond de eer om als eerste in de
winter buiten op het complex te
kunnen trainen. Mooi om te zien was
dat er zowel getraind werd in korte
broek, maar ook dik aangekleed. Snel
genoeg werden spelers warm en zag
je her en der de jassen uit gaan. Dinsdagavond was de E tot en met de B
aan de beurt en ook hier werden de
traingingen als positief ervaren. Echt

koud vonden ze het niet, als er maar
lekker gerend en geschoten mocht
worden. De trainers moesten echter
wel zelf proberen warm te blijven,
maar zij waren dik gekleed. Als
laatste hebben de kangoeroes en
een E team afgelopen zaterdag op
het grasveld naast de kunstgrasvelden getraind in een winters tafereel met bevroren gras, maar in een
heerlijk zonnetjes. Het bestuur en de
jeugdleden van VZOD zijn blij dat er
weer buiten getraind kan worden,
maar vinden het wel jammer dat de
senioren nog niet kunnen trainen.

Hopelijk in het voorjaar weer
wandelen met Rollatorclub
Aalsmeer - Het is een heel ander jaar
geworden dan de organisatie en de
rolstoelwandelaars hadden gedacht.
Er stond een dagje uit naar de Zaanse
Schans op het programma, maar dit
kon vanwege corona niet doorgaan.
De deelnemers missen het gezellige
wandelen in de buitenlucht, met
goede gymoefeningen tussendoor
en daarna gezellig koffie drinken en
lekker babbelen met elkaar.
Bestuurslid Rieke de Jongh: “We
moeten vooruit kijken en als we ons
aan de regels houden en de inenting
hebben gehad, gaat alles misschien
weer naar normaal en kunnen we
weer heerlijk wandelen. We hebben

nu wel genoeg gepuzzeld, gelezen,
schoongemaakt, opgeruimd,
genaaid, etc. Hopelijk kunnen we
weer in het voorjaar beginnen en
gaan we dan iedere woensdagmorgen om 10.30 uur starten bij
zwembad De Waterlelie aan de Dreef.”
Schoonheid van Aalsmeer
Het bestuur van de rollator-wandelclub is bezig met de verkoop van de
laatste kalenders van de Schoonheid
van Aalsmeer. Er zijn nog ongeveer
twintig kalenders verkrijgbaar.
Bestellen kan bij Richard via
06-53507473 of mail naar Paulien:
paulienbryce.pannekoek@gmail.com.

Winst Hans en Jopie bij Ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers van 13.30
tot 16.30 uur een gezellige kaartmiddag in het Dorpshuisvan Kudelstaart. Klaverjassen en jokeren staan
op het programma. Op donderdag 7
januari is het klaverjassen gewonnen
door Hans van Schuilenburg met
5224 punten en één mars, op twee
Tiny Buwalda met 4894 punten en
vier marsen en plaats drie was voor
Riet Pothuizen met 4883 punten en

één mars. Bij het jokeren werd de
hoogste eer behaald door Jopie de
Grauw met 191 punten. Op twee is
Trudy Knol geëindigd met 583
punten. Vandaag, donderdag 14
januari, is de volgende kaartmiddag.
Nieuwe kaarters, zowel klaverjassers
als liefhebbers van het jokeren, zijn
welkom.Neem voor inlichtingen
contact op met penningmeester
Hans van Schuilenburg via
06-12699009.

