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Vrolijk in de file voor
Nieuwjaar Drive-thru
van SPIE

Stichting SAM op televisie
in spelprogramma RTL4

Op vakantie zonder ouders?
Ga mee op Bindingkamp!

REGIO MEDIA GROEP

Winkels en horeca in Centrum
openen zaterdag hun deuren!

Expositie ‘Wij doorbreken de cirkel
van geweld’ op wandelboulevard
Aalsmeer - Afgelopen dinsdag 11 januari is door wethouder Bart Kabout
samen met Mirjam Bakker-Stoop, directeur van stichting Open mind, een
openlucht expositie geopend, die huiselijk geweld bespreekbaar maakt.
De tentoonstelling op de wandelboulevard tussen de watertoren en het
surfeiland toont een serie indrukwekkende portretten van slachtoffers
en hulpverleners. ‘Wij doorbreken de cirkel van geweld’ is de naam van
deze reizende expositie, die drie weken te zien is in Aalsmeer.
Bespreekbaar maken
Wethouder Kabout: “We verwelkomen deze expositie graag in Aalsmeer. Slachtoffers van huiselijk
geweld vinden het vaak moeilijk om
hulp te zoeken. Deze portretten laten
aan slachtoffers zien dat ze er niet
alleen voor staan. Het zijn hoopvolle
voorbeelden van mensen die nare
situaties hebben doorbroken. Het
helpt om huiselijk geweld en kindermishandeling beter bespreekbaar te
maken.” Mirjam Bakker-Stoop: “Uit
eigen ervaring weet ik dat geweld in
de omgeving waar je je juist veilig
zou moeten voelen diepe sporen van
verdriet, woede en pijn achterlaten.
De overheid heeft een belangrijke
taak in het tegengaan van geweld
binnen onze samenleving, maar zij
komt vaak niet verder dan de voor-

deur en kan daardoor niet alles
signaleren. Wij als samenleving zien
veel meer. Maar wat doe je dan? Hoe
help je iemand die in een onveilige
situatie verkeert? Onder de vlag van
stichting Open mind reisde ik, samen
met fotograaf Mounir Raji en stylist
Richard Schreefel, door Nederland
om mensen te bezoeken die het
slachtoffer zijn geweest van diverse
vormen van huiselijk geweld en
kindermishandeling. De verhalen van
de slachtoffers die wij te horen
kregen zijn gitzwart en ontluisterend.
Wij hoorden dat er vaker weggekeken en doorverwezen wordt dan
geholpen. Niets doen is geen optie.
Met de tentoonstelling willen we de
cirkel van geweld doorbreken.”
In Nederland zijn gemiddeld 200.000
volwassenen en 119.000 kinderen

het slachtoffer van huiselijk geweld
of mishandeling. Veel mensen luisteren niet echt of vinden het vervelend als je erover begint. Maar hoe
meer je erover praat, hoe meer je het
een plek begint te geven. Met de
expositie ‘Wij doorbreken de cirkel
van geweld’ hopen de gemeente en
stichting Open mind dat slachtoffers
gehoord worden en hulp zoeken en
krijgen.
Praten begin van oplossing
Is jouw thuissituatie niet fijn of maak
je je zorgen om iemand in jouw
omgeving? Misschien is er niets aan
de hand, maar wat als je zorgen
terecht zijn? Je kunt iets doen door
erover te praten of om advies te
vragen. Praten is het begin van een
oplossing!
Meer weten? De zuilen zijn voorzien
van een QR-code waarmee informatie
wordt gegeven over hulp vragen en
krijgen. Of kijk op de websites:
ikdoeietsaanhuiselijkgeweld.nl of
stichtingopenmind.nl/wij. In het
Raadhuis is het magazine behorende
bij de tentoonstelling van Open mind
verkrijgbaar.
Na 1 februari worden de 16 panelen
met totaal 30 portretten weer
weggehaald en verhuist de tentoonstelling naar Amstelveen.
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Aalsmeer - De winkeliers, horecaondernemers, kappers en salons die
vanaf 19 december hun deuren
moesten sluiten, missen hun klanten.
En het ziet ernaar uit dat de huidige
maatregelen langer gaan duren en
de winkels voorlopig nog niet open
mogen. De meeste ondernemers in
Aalsmeer Centrum zijn het zat en
willen en kunnen daarom niet langer
stil zijn. Voor sommigen betekent het
zelfs dat als ze niet snel open gaan,
dat ze voor altijd gesloten moeten
blijven. Het water staat ze aan de
lippen. Zaterdagmiddag openen ze
daarom hun deuren en nodigen
klanten uit voor een kopje koffie.
Klanten zijn van harte welkom langs
te komen voor een praatje met de
ondernemers en ze een hart onder
de riem te steken. De rode hartjes
hangen alweer in winkelstraten van

Aalsmeer Centrum, waarmee de
ondernemers willen laten zien dat ze
blij zijn met hun klanten.
Rondkijken
Uiteraard kan er lekker rondgekeken
worden in de winkel en later worden
besteld. Alles wel met inachtneming
van de veiligheidsmaatregelen van 1,5
meter, niet teveel mensen in de zaak en
het dragen van een mondkapje. Op de
website www.aalsmeercentrum.nl en
op social media staat welke ondernemers aan deze actie, die ook in andere
plaatsen wordt gehouden, meedoen.
Uiteraard hopen de lokale ondernemers op steun van hun klanten en
ontmoeten ze graag zaterdag. Mochten
er, tegen de verwachtingen in, toch nog
versoepelingen aangekondigd worden,
zoals winkelen op afspraak, dan wordt
de actie aangepast.

HARTELUST
HARTELUST
Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
info@hartelust.nl • www.hartelust.nl
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Karen Dam

UW MAKELAAR & TAXATEUR
AALSMEER, UITHOORN, AMSTELVEEN, E.O.

WWW.DAMHOUSING.NL - 020-8200159

Vertrouwd, vakkundig en snel
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Geen krant?

Tel. 020-6478001
Adres
Schinkeldijkje 22 Tel.
020-6478001
Adres Schinkeldijkje
020-6478001
Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

0251-674433

Is dit het juiste moment?

Bel 0297 - 344 444
eveleens.nl
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KERKDIENSTEN

VERSCHIJNT DONDERDAG

ZONDAG 16 JANUARI

AALSMEER, KUDELSTAART,
AALSMEERDERBRUG,
RIJSENHOUT
Kantooradres
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Openingstijden
ma. t/m wo. van 08.30-16.00 uur
donderdag van 8.30-15.00 uur
Aanleveren van advertentie
Woensdag voor 12.00 uur
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Brigitte Wels
Tel. 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 15.00 uur
redactieaalsmeer@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Jacqueline Kristelijn
Tel. 0297-341900
Tel. 06-37418988
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
Onderdeel van
Regio Media Groep B.V.

Helma Keesom (met kerstmuts) en wethouder Alink tijdens de kerstpakketten-actie
afgelopen december.
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Aalsmeer - Buurtverbinder Helma
Keesom gaat Participe Amstelland
per 1 februari verlaten. Helma gaat
met vervroegd pensioen. In
september is Helma 65 jaar
geworden, de leeftijd die altijd met
haar ‘meeliep’ als de einddatum voor
haar loopbaan van inmiddels 45 jaar.
Met een gemixt gevoel van
weemoed en plezier gaat Helma
genieten van haar vrije tijd. Helma
heeft aangegeven dat mensen die
haar een cadeau als afscheid willen
geven, om geld of cadeaubonnen
van de Hema en/of Blokker te kopen.
Deze wil zij geven aan buurtgezinnen en HomeStart (Humanitas)

voor gezinnen in Aalsmeer. Helma:
“Ik ben opgegroeid in een fijn gezin
in een rustige tijd en dat is de beste
basis die je je kunt wensen. Als je het
goed hebt, kun je geven en zo wil ik
op deze manier iets terug geven aan
Aalsmeerse kinderen en gezinnen.”
Het afscheid van Helma Keesom is op
donderdag 20 januari van 15.30 tot
17.00 uur bij Participe in de Hadleystraat, maar vooralsnog onder voorbehoud vanwege de dan geldende
coronamaatregelen. Vooraf
aanmelden met naam of organisatie
en telefoonnummer is wel vereist en
dit kan via team.aalsmeer@participe.
nu of bel 0297-326670.

133e jaargang
Oplage: 17.600
Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient
ondertekend te zijn en voorzien van
naam, adres, telefoonnummer en/of
e-mailadres. Anoniem ingezonden
brieven worden niet in behandeling
genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.
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Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent,
dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/of
tekstmateriaal niet beschikbaar wordt
gesteld aan derden. Dus ook niet per
e-mail, fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op www.
meerbode.nl/privacy
Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt
op FSC-Mix papier van verantwoorde
herkomst.
WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

Oecumenische
viering online
Aalsmeer - Op zondag 16 januari is
er een oecumenische viering in de
Open Hof Kerk in het kader van de
Week van Gebed voor de eenheid
van de Christenen. Dominee Paul F.
Thimm van de Doopsgezinde
Gemeente zal voorgaan in deze
dienst, die met de liturgiegroep van
de Raad van Kerken Aalsmeer is
voorbereid. Het thema is: Licht in het
duister. Aanvang: 10.00 uur. Wegens
de coronamaatregelen kan de
viering alleen online meebeleefd
worden via de website van de Open
Hof Kerk: www.pgaalsmeer.

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Oosterkerk, Oosteinderweg 269.
Zondag 16u. Dienst. Info: www.
cama-aalsmeer.nl
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag 10u. Dienst.
Chr. Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag
diensten om 10u. en 16.30u. met
ds. M. Hogenbirk uit Bennekom..
Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 751, Rijsenhout. Zondag
diensten om 10u. met ds. W. van
Dijk uit Bunschoten en 16.30u.
met ds. M. Hogenbirk uit
Bennekom, gez.dienst in CGK.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. Oecumenische dienst in Open Hof
Kerk met ds. Paul F. Thimm.
Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag
diensten om 10u. en 16.30u
Protestantse Gem. Aalsmeer
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.
Zondag 10u. Oecumenische
dienst met ds. P. Thimm. Online
te volgen via: http://pgAalsmeer.
nl/kerkdienstgemist/
Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag
geen dienst.
Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag
10u. Dienst met ds. G.H. de
Ruiter. Organist: Rogier Postma.
Zie: hervormdaalsmeer.nl.
- Oosterkerk, Oosteinderweg 269.
Zondag 10u. Dienst met ds. M.J.
Zandbergen. Organist: Margreet
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Aalsmeer - Deze week is er een subsidiecheque uitgereikt van 2.500 euro
door penningmeester Joop de Vries
van OSA aan Bert Hoving van Stichting Kinderhulp Afrika. Er is door de
Stichting zelf een bedrag van 2.500
euro ingezameld via giften. Daarom
kon dit maximale subsidiebedrag
door de Stichting Ontwikkelings
Samenwerking Aalsmeer worden
verstrekt. Het ingezamelde bedrag en
het subsidiegeld is opnieuw bestemd
voor noodhulp, door Covid-19, in
Oeganda en zal worden besteed aan
voedsel voor kinderen en gezinnen en
onkosten voor het personeel in
Oeganda. Meer informatie over Stich-
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Amstelland - Op maandagavond 24
januari organiseert Mantelzorg &
Meer een Mantelzorgcafé rond het
thema ‘depressie’. Dit is een plek voor
ontmoeting, gezelligheid en het
uitwisselen van ervaringen. Elke
bijeenkomst heeft een eigen thema.
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ting Kinderhulp Afrika is te vinden op
de website: www.kinderhulp-afrika.nl.
Meer weten over de stichting Ontwikkelings-Samenwerking Aalsmeer of
de subsidiemogelijkheden via OSA?
Kijk dan op de website: www.osa-aalsmeer.nl

rond de re ie
Mantelzorgers in de gemeente Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer,
Uithoorn of in Ouderkerk aan de
Amstel zijn van harte welkom!
Tijdens deze avond geven mantelzorgconsulenten Jessica van ’t Slot
en Caroline Selles een presentatie

Zandbergen. Zie:
www.hervormdaalsmeer.nl.
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Zondag 10u. Samenkomst.
Spreker: Pieter-Jan van der Wolf.
Info: www.leg.nl.
RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.
Zaterdag in Kloosterhof 17u.
Woordcommunieviering. Voorganger: B. Dullens. Zondag 10u.
Oecumenische dienst in Open
Hof Kerk. Om 14u. in Karmelkerk
Poolse dienst met pastoor
Krzysztof Kicka.
Roemeens-orthodoxe Parochie
- Zondag 9u. Utrenia en 10.30u.
Heilige Liturgie. Voorganger:
Father Ion. Diaken: Mihai.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat.
Zondag 10u. Dienst met mw. K.
Smit-v/d Berg. Info: www.kerkdienstgemist.nl.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat. Zondag 10u.
Dienst met ds. M. van der
Zwaag-de Haan uit Ter Aar. Info:
https://sow-kudelstaart.nl.
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg.
Zondag 11u. Viering. Reserveren
verplicht: sjangeboortesecretariaat@live.nl of bel 0297-324735.
Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maandag
in gebouw Irene, Kanaalstraat.
Eerstvolgende op 17 januari.
Info: www.begraaalsmeer.nl.
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten
verzorgen voor Radio Aalsmeer
wekelijks uitzendingen. Dinsdag
van 20 tot 24u. Kabel 99.0 en
ether 105.9.
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Aalsmeer - De actie ‘Koffie Pot Vol’
wordt door vele inwoners in Kudelstaart en Aalsmeer liefdevol omarmd
en met passende bedragen wordt
ondersteuning gegeven. “Het is hartverwarmend wat deze actie in twee
weken heeft los gemaakt”, vertelt
initiatiefnemer Gerard Zelen. “De
koffiepot heeft nu al bij 235 huizen in
Kudelstaart en Aalsmeer aangebeld
en passende vulling gekregen voor
de koffiepot. De saamhorigheid is
groot en we zijn met z’n allen op de
goede weg om het beoogde gratis
kopje koffie voor de ouderen veilig te
stellen. Maar we zijn er nog niet helemaal. Gun de ouderen hun sociale
plek en een gratis kopje koffie na het
uurtje Aqua Vitaal in zwembad de
Waterlelie en geef ook een bijdrage.”
De koffiepot komt aan de deur om
gevuld te worden, maar uiteraard
kan ook op een andere manier een
bijdrage geleverd worden. Neem
hiervoor en voor meer informatie
contact op met Gerard Zelen via
info@gerardzelen.nl of bel
06-55701684.

Gerard Zelen tot slot: “De Koffiepot
hoopt van harte dat ook andere
projecten, waar oudere mensen
betrokken bij zijn, zoveel mogelijk
ontzien worden bij de gemeentelijke
bezuinigingsronde.

over depressie. Vervolgens komt een
ervaringsdeskundige op dit gebied
aan het woord. Er is ook gelegenheid
tot het stellen van vragen.
De bijeenkomst op maandag 24
januari is van 19.30 tot 21.30 uur.
Indien mogelijk vindt de bijeenkomst
plaats in De Meent, Orion 3 in
Amstelveen. Als de coronamaatregelen het niet toelaten, is de bijeen-

komst online via Zoom.
Deelname is gratis. Geïnteresseerden
kunnen zich aanmelden of vragen
stellen via info@mantelzorgenmeer.
nl of via 020-5127250. Aanmelden
dient te gebeuren vóór 18 januari.
Als de bijeenkomst in De Meent kan
doorgaan, is het aantal plaatsen
beperkt vanwege de
coronarichtlijnen!
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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 COVID-19
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een
afspraak maken op tel. 0297-387575. Dit doen wij om het
bezoek aan het raadhuis zo veel mogelijk te spreiden zodat
wij u nu en in de komende periode goed van dienst kunnen
zijn. Regel dringende zaken zoveel mogelijk digitaal. Als dat
om wat voor reden niet kan, overleg dan telefonisch met één
van onze medewerkers of stel uw vraag bij de receptie. Wij
proberen dan samen met u tot een passende oplossing te
komen. Wij doen er alles aan om u goed en snel te woord te
staan. De wachttijden zijn mogelijk wat langer dan normaal.
Wij vragen daarvoor uw begrip.
INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen
gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen
er geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen.
Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u 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
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil
gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier
gerecycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening
gehouden met de coronamaatregelen en bij grote drukte
wordt de toegang gereguleerd.
U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout
maandag t/m vrijdag:
08.00-16.30 uur
zaterdag:
09.00-16.00 uur
Meer informatie: www.meerlanden.nl
SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen
naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar:
servicelijn@aalsmeer.nl .
WILT U EEN MELDING MAKEN VAN IETS IN DE OPENBARE
RUIMTE DAT GEMAAKT OF OPGERUIMD MOET WORDEN?
U kunt een melding maken via de website aalsmeer.nl/fixi of
de Fixi-app. Fixi is het systeem waarmee de gemeente Aalsmeer meldingen over de openbare ruimte behandelt en oplost. U geeft de locatie aan van de melding, geeft een korte
beschrijving en voegt eventueel een foto toe.
CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend via het
hoofdnummer: 0297-381777.
SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen:
tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl
WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft een 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 0297387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

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 Androidsmartphones 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.
VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van
een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een
verhuizing heeft de bewoner(s) de wettelijke plicht binnen een
vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat 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.
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 welzijnen 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 BIJ HOUDING
PERSOONSLIJST
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding
van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen
ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat
betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar
hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente
Aalsmeer staat/staan ingeschreven.
Geslachtsnaam
Jędrzejewska
Karbowski
Reneke
van Rooijen
van Rooijen
van Rooijen

Voorletters

Geboortedatum

Datum
voornemen

B.
L.J.
L.
M.R.
S.F.
S.C.N.

19-05-1981
16-02-1983
08-10-1973
23-03-1975
22-01-2006
11-06-2007

05-01-2022
04-01-2022
04-01-2022
04-01-2022
04-01-2022
04-01-2022

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. Het is ook mogelijk om tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen. Indien wij
binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, zullen wij
over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.
VERWIJDERING UIT LANDELIJK REGISTER
KINDEROPVANG (Z22-001929)
Op grond van art. 8 Besluit registers kinderopvang, register
buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang
maken wij bekend dat de kinderopvangvoorzieningen ‘KindKoers B.V.’ op het adres Meervalstraat 27A, 1431 WE in Aalsmeer
met het kinderdagverblijf (registratienummer 215489469) en de
buitenschoolse opvang (registratienummer 298544921) met ingang van 7 januari 2022 uit het Landelijk Register Kinderopvang
zijn verwijderd in verband met het beëindigen van de exploitatie. Procedure: Bezwaar, van 7 januari 2022 t/m 18 februari 2022

Aalsmeer een werelddorp
van bloemen en water.
Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met

#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s.

GEWIJZIGD VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN
‘UITERWEG-PLASOEVERS 2021’ (Z19-006733)
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken, ingevolge
het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening,
bekend dat met ingang van 14 januari tot en met 24 februari
2022 het bestemmingsplan ‘Uiterweg-Plasoevers 2021’ met de
bijbehorende stukken ter inzage ligt. De gemeenteraad van

Aalsmeer heeft het bestemmingsplan op 2 december 2021 gewijzigd vastgesteld.
Het plangebied van dit plan beslaat de gronden aan weerszijde
van de Uiterweg, de Westeinderplas inclusief de eilanden en de
oevers van de Westeinderplas langs de Stommeerweg, Kudelstaartseweg en Herenweg. Uitgezonderd zijn de gebieden van
de ontwikkelingslocaties Fort Kudelstaart, Nieuw-Calslagen (Jan
Lunenburg Oever), Royal Terra Nova (percelen achter Uiterweg
222), Marinapark Aalsmeer (percelen achter Uiterweg 116a) en
Uiterweg 223-225 en de gronden van het Waterfront (tussen
Stommeerweg 120 en Kudelstaartseweg 30). Het bestemmingsplan is een actualisatie van het geldende bestemmingsplan
‘Uiterweg-Plasoevers 2005’ en een beperkt aantal nog geldende
delen van ‘Uiterweg 1985’. Het geeft een actueel beheerkader
voor het gebruik van gronden en gebouwen binnen het plangebied. Het bestemmingsplan is conserverend van aard, wat wil
zeggen dat het plan niet tot nauwelijks inspeelt op toekomstige
ontwikkelingen.
De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van het bestemmingsplan hierin een aantal wijzigingen ten opzichte van het
ontwerpbestemmingsplan aangebracht. Voor de precieze inhoud van de wijzigingen en amendementen wordt verwezen
naar het vaststellingsbesluit en de daarbij horende ‘Nota van
Beantwoording Zienswijzen & Staat van Wijzigingen’.
Ter inzage
Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende verbeelding, planregels en toelichting ligt gedurende zes
(6) weken ter inzage met ingang van 14 januari tot en met 24
februari 2022. De stukken zijn op de volgende wijze in te zien:
Digitaal
U kunt de digitale (rechtsgeldige) versie van het bestemmingsplan “Uiterweg-Plasoevers 2021” raadplegen op:
- landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatiecode NL.IMRO.0358.19-VG01;
- gemeentelijke viewer onder: http://0358.ropubliceer.nl
Papier
Het papieren bestemmingsplan “Uiterweg-Plasoever 2021” met
behorende stukken liggen gedurende de genoemde termijn ter
inzage bij:
- de balie Burgerzaken op het gemeentehuis van Aalsmeer,
Raadhuisplein 1;
- de balie Bouwen en vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1.
Voor een fysiek bezoek aan een van beide locaties wordt in verband met de geldende coronamaatregelen verzocht hiervoor
vóóraf telefonisch een afspraak te maken.
Beroep
Het instellen van beroep tegen het besluit om het bestemmingsplan vast te stellen is mogelijk van 15 januari 2022 t/m 25
februari 2022. Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden en eenieder die tijdig zienswijzen hebben ingediend
tegen het ontwerpbesluit. Beroep kan worden ingediend bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Voor de behandeling van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Het indienen van beroep
schorst de gevolgen van het besluit niet. 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.
Inwerkingtreding
Het besluit tot het vaststellen 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.
- Hugo de Vriesstraat 54, 1431 KC, (Z22-002608), het plaatsen
van een zeecontainer op een parkeerplaats voor de woning
tot 28 februari 2022
- Oosteinderweg 523 (kad. perc. A 3010), 1432 BK, (Z22001939), het uitbreiden van de bestaande in- en uitrit
- Azaleastraat 18 en 19, 1431 SJ, (Z22-001243), het plaatsen
van twee dakopbouwen
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:
- Oosteinderweg 174, 1432 AR, (Z21-080378), het kappen (2)
en snoeien (2) van drie rode beuken en een kastanjeboom
naast de woning. Verzonden: 04 januari 2022
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:

-

-

Aalsmeerderweg 390, 1432 EG, (Z21-065157), het bouwen
van een erker aan de voorzijde en het plaatsen van een dakkapel aan de zijgevel. Verzonden: 10 januari 2022
Corellihof 2-16 en 7-33, Vivaldihof 2-18 en 7-33, Tartinihof
2-18 en 7-33, Locatellihof 2-18 en 7-33, (Z21-082458), het
omkleuren van draaiende delen en kozijnpanelen aan de
voorgevel van de woningen. Verzonden: 06 januari 2022
Beethovenlaan, naast Jupiterstraat 1, (Z21-081755), het
plaatsen van een puincontainer op een parkeerplaats nabij de woning van 17 december 2021 tot en met 29 januari
2022. Verzonden: 06 januari 2022
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
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.
STANDPLAATSVERGUNNING
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 5:18 van de APV de volgende standplaatsvergunning is aangevraagd.
- tegenover Stommeerweg 97 op het ijs van de Westeinderplassen (Z22-001643) Koek-en-zopie van 1 november 2022
tot 15 maart 2027, ontvangen 5 januari 2022
EXPLOITATIEVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende exploitatievergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe
u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant
van deze advertentie.
- Zijdstraat 47 (Z21-084666) Meat This, verzonden 11 januari
2022
TER INZAGE
t/m 14-01-22
t/m 27-01-22
t/m 27-01-22

t/m 03-02-22
t/m 10-02-22
t/m 24-02-22

Vastgesteld parapubestemmingsplan Kamerverhuurbedrijf Aalsmeer met de bijbehorende stukken (Z21-020283)
Ontwerpwijzigingsplan met de bijbehorende
stukken van‘NIEUW-OOSTEINDE, Oranjestraat
naast 3’
Het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerpexploitatieplan, het m.e.r.-beoordelingsbesluit en het concept beeldkwaliteitplan “Kudelstaart- Westeinderhage” met bijbehorende
stukken.
Herstelbesluit bestemmingsplan ‘Fort Kudelstaart’ met de daarop betrekking hebbende
stukken
Verlening omgevingsvergunning Dorpsstraat
naast 135 Aalsmeer (z21-042638) met de
daarbij behorende stukken
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Uiterweg-Plasoevers 2021’ (z19-006733) met de
bijbehorende stukken

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een
wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die
voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van 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 8.30-12.00
uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 0297387575. 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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AGENDA
DONDERDAG 13 JANUARI:

* Digitale vergadering
commissie Maatschappij en
Bestuur vanaf 20u. via www.
aalsmeer.nl
VRIJDAG 14 JANUARI:

* Historische Film Oud Aalsmeer
op TV Aalsmeer om 11u.
ZATERDAG 15 JANUARI:

Kunst op de werkvloer: Henry
Calvetti exposeert bij Eveleens
Door Janna van Zon
Aalsmeer - Wanneer kunstenaar
Henry Calvetti met zijn kunstwerken
het pand van Makelaar Karin
Eveleens betreedt, is de ontvangst
allerhartelijkst. “Hoera, wij krijgen
weer kunst aan de wand!” Het is de
eerste solo tentoonstelling van de in
Marseille geboren Calvetti. Toch zal
zijn werk bij kunstminnende Aalsmeerders niet onbekend zijn,
vanwege zijn deelname aan de
Amazing Amateurs en Kunst in de
etalages. Het leverde hem publiciteit
en mooie lovende onderscheidingen
op. Henry laat tijdens deze expositie
de grote stappen zien die hij heeft
gemaakt en ook de veelzijdigheid
daarvan. Het resultaat na de nodige
lessen bij de Ruud Wackers Academie
tonen een andere verfbenadering.
Gedurfd - met lef geschilderd - is het
meisje in het korenveld. Ook de
watermolen laat een bepaalde vaardigheid zien. Een andere uitdaging
zijn de plein-air - in de openlucht
geschilderde - werken. Een geoefend

oog ziet direct om welke schilderijen
dat gaat. De Aalsmeerse taferelen
zijn duidelijk te plaatsen en goed
getroffen. Veel waardering zal er
zeker zijn voor het roodborstje en
voor het eenzame vogeltje in een
winterlandschap. Het stilleven met
de tomaten verdient een mooie plek
in een gezellige woonkeuken. Een
groot voorbeeld voor Henry was het
schilderij met de roemer en druiven
van Nederlands beste stillevenschilder Henk Helmantel. De eigen
interpretatie kan geslaagd genoemd
worden. Tot slot is er ook een fraai
zelfportret van de kunstenaar.
De schilderijen die tijdens de
tentoonstelling zijn te zien, zijn
gemaakt in 2020 en 2021. Alsof er
geen corona bestond maakte de
kunstenaar zijn reis langs mooie
plekjes in Aalsmeer en Nederland,
componeerde hij composities voor
zijn stillevens. Het resultaat is te zien
tot half april bij makelaar Eveleens in
de Punterstraat 2, geopend tijdens
werkdagen van 9.00 tot 17.30 uur.
Vrij toegang.

Oud Aalsmeer in beeld op tvkanaal Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Vrijdag 14 januari om
11.00 uur en zaterdag om 13.00 uur is
er weer een historische film te bewonderen op het tv-kanaal van Radio
Aalsmeer. Zaterdag om 12.00 uur
heeft Jan van Veen in zijn programma
een interview met een medewerker
van Stichting Oud Aalsmeer. De film is
samengesteld uit drie films: ‘Bedrijfsfilm D. Baardse & zn.’uit 1938, ‘De
Zomer van 1953’ en ‘de verhuizing van
Wed. P. Eveleens’ in 1987 van de
Dorpsstraat naar De Kwakel.
Herhaling jaaroverzicht
Donderdagavond om 19.00 uur

wordt het Radio Aalsmeer Jaaroverzicht herhaald in ‘Echt Esther’. Esther
Sparnaaij presenteerde samen met
Constantijn Hoffscholte en Ilse Zethof
dit overzicht dat een persoonlijk en
feitelijk inkijkje geeft in de gebeurtenissen die Aalsmeer in 2021 hebben
gekleurd.
Extra lange ‘Aalsmeer by Night’
In de maand januari zijn er weer extra
lange uitzendingen van ‘Aalsmeer by
Night’ op Radio Aalsmeer. Presentator
Meindert van der Zwaard neemt luisteraars drie donderdagavonden vanaf
20.00 uur mee naar de muziek uit de

* Historische film Oud Aalsmeer
op TV Aalsmeeri om 13u.
DONDERDAG 27 JANUARI:

* Vergadering gemeenteraad
vanaf 20u. via
www.aalsmeer.nl
TOT 1 FEBRUARI:

* Expositie ‘Wij doorbreken de
cirkel van geweld’ op wandelboulevard tussen het Surfeiland en de Watertoren.

Aalsmeer - Op 24 januari gaat De
Werkschuit Aalsmeer weer open en
presenteert een gevarieerd cursusaanbod voor jong en oud. Onder
andere kan deelgenomen worden
aan de creatieve cursus ‘Beeldhouwen voor binnen of voor buiten’.
De cursus begint op dinsdagmorgen
op 25 januari, bestaat uit tien lessen
en wordt gegeven door Ella de Nijs.
Tijdens de cursus gaan de deelnemers een beeld hakken uit steen.
Afhankelijk van de soort steen en de
bewerking, kan een beeld voor
binnen- of buitenshuis gemaakt
worden. Het vormgeven, waarbij in
plaats van opbouwen steeds iets
weggehaald wordt, is een uitdaging.
Het werken vanuit een duidelijk
uitgangspunt helpt daarbij. De
cursisten maken een eigen ontwerp
of gebruiken een duidelijk voorbeeld.
Bijvoorbeeld een bestaand beeld
naar eigen fantasie uitwerken. Eerst
een voorbeeld van klei maken kan
ook een goed begin zijn. De deelnemers worden individueel begeleid. Er
wordt uitleg gegeven over steensoorten en gereedschappen. In de

cursus wordt voornamelijk handmatig gewerkt. De cursus is voor
beginners en gevorderden.
Wie zelf gereedschap wil
aanschaffen, wordt geadviseerd
hiermee te wachten tot na de eerste
les. Inschrijven voor deze of een
andere cursus kan door een email te
sturen naar stichtingwerkschuitaalsmeer@outlook.com. Voor inlichtingen kan gebeld worden naar
Margot Tepas: 06-12459347 of naar
Anja van Leeuwen: 06-40384069. Kijk
voor het complete cursusaanbod op
www.werkschuit-aalsmeer.nl.

Programmawijzigingen bij KCA
door coronamaatregelen
TOT APRIL:

* Schilderijen van Henry Calvetti
bij Eveleens Makelaars,
Punterstraat, Centrum. Open
op werkdagen 9 tot 17.30u.

jaren 10. Op muzikaal gebied een
roemruchte periode.
‘Door de Mangel’ drinkt koffie
Op 10 januari ontving het team van
‘Door de Mangel’ de creatieve,
gedreven en zorgzame Mary Been.
Toen de Kudelstaartse door corona
haar baan kwijtraakte, maakte ze van
haar hobby haar werk. Nu maakt zij
3D-tekeningen van tuinobjecten. Ook
Mary is op zoek gegaan naar een
opvolger. Zij heeft er zelfs twee
gevonden: Esther Versteeg en Diana
Braam. Zij zijn niet zo heel lang
geleden een cadeauwinkeltje met
koffiehoekje begonnen in Kudelstaart. Met wie zouden jullie graag
een bakkie koffie willen drinken?, is
de vraag van Mary. Dit en meer
aanstaande maandag 17 januari
vanaf 19.00 uur.
Rachmaninov in ‘Intermezzo’
‘Intermezzo’ besteedt maandagavond
17 januari om 21.00 uur aandacht aan
de componist, pianist, dirigent en
muziekpedagoog Sergei Rachmaninov. De componist was als voortzetter van de romantiek, een natuurtalent. Sem van Hest probeert zijn
leven in twee uur muzikaal te vangen.

Historische film op TV Aalsmeer met dahlia oogst Uiterweg

Start cursus ‘Beeldhouwen’ bij
De Werkschuit Aalsmeer

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

Aalsmeer - Door de onzekerheid
rond de coronamaatregelen begint
het theaterseizoen in het nieuwe jaar
niet zoals KCA zich had voorgesteld.
Jammer, maar helaas onvermijdelijk.
De eerste drie voorstellingen
verhuizen naar een later moment.
Voor de cabaretvoorstelling Cabaretpoel van 15 januari is samen met de
cabaretiers een nieuwe datum
gezocht en gevonden. Op 28 mei kan
vanaf 20.30 uur in Bacchus genoten
worden van de Cabaretpoel.
Ook het optreden van Philippe Elan
en Thérèse Steinmetz op zondagmiddag 16 januari in De Oude Veiling
wordt verplaatst. De nieuwe datum
wordt zo snel mogelijk bekend
gemaakt. Het klassiek pianoconcert
van Ksenia Kouzmenko van 23
januari gaat naar zondagmiddag 17
april vanaf 14.30 uur in cultureel café
Bacchus in de Gerberastraat.
Uiteraard blijven reeds gekochte
kaartjes en abonnementen gewoon
geldig. Kaarthouders worden rechtstreeks door KCA geïnformeerd.
Jazz, cabaret en klassiek
Hoe de nabije toekomst er ook uit
gaat ziet, het KCA team houdt de
moed erin en blijft knokken voor een
mooi theaterseizoen dat, als de
regels dit toelaten, begint op

zaterdag 5 februari met vanaf 20.30
uur een jazzconcert van Rembrandt
Frerichs en Jasper Staps. De eerste
cabaretvoorstelling staat nu gepland
voor zaterdag 19 februari. In Bacchus
gaan vanaf 20.30 uur de spots aan
voor Janneke Jager en haar voorstelling ‘Fantoomgeluk’.
De volgende dag, zondag 20
februari, trakteert KCA op klassiek in
Bacchus met vanaf 14.30 uur het
Wittgenstein Project (kamermuziek).
En februari wordt afgesloten op
zondag 27 februari met een
optreden van Beatrice van der Poel
en Thomas Verbogt met thema
‘Montere weemoed’ in De Oude
Veiling in de Marktstraat. Vooraf
tickets aankopen is verplicht en dit
kan via de website: www.kunstencultuuraalsmeer.nl.

Pianiste Ksenia Kouzmenko komt nu
op zondag 17 april naar Aalsmeer.

STAGE
MUSIC SHOP

Dé vioolspecialist

WINKEL OPEN VOOR:

bestellen, reparaties
en afhalen!

De koffie staat
zaterdag klaar!

(Ma. t/m za. 10.00 - 17.00 uur)
Bel 06-10035173 of
mail info@stagemusic.nl

Schoolstraat 7 | Aalsmeer | 0297-328044 | www.stagemusic.nl
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DE SCHIJNWERPER OP...

Bram Korzelius: “Door Scouting
meer zelfvertrouwen gekregen”
Door Truus Oudendijk

De Rode Lantaarn voor team Achterste Zaal. Foto’s: www.kicksfotos.nl

Vrolijk in de file voor Nieuwjaar
Drive-thru van SPIE
Aalsmeer – Een opmerkelijke file
afgelopen zaterdagmiddag 8 januari
in de Hornmeer. Het parkeerterrein
aan de Dreef stroomde vol met
Pramenrace-deelnemers die
afkwamen op de Nieuwjaar Drivethru van SPIE. Vanwege corona kon

de altijd gezellige nieuwjaarsreceptie
opnieuw niet gehouden worden. Het
SPIE-bestuur bedacht een alternatief:
een rijdende receptie. De animo voor
dit Pramenrace-uitje was groot, blije
gezichten bij het bestuur en de deelnemers. Goed om elkaar weer te

Team Tik ‘m aan had de praam met penta meegenomen naar de Drive-thru.

zien. De deelnemers werden getrakteerd op een big shopper met het
nieuwe logo van de Aalsmeerse
Pramenrace en geproost is er met
(alcoholvrije) champagne. Ook zijn
tijdens de Drive-thru de laatste
prijzen van de Pramenrace uitgedeeld. De Rode Lantaarn is uitgereikt
aan team Achterste Zaal en team
Boktails gaat getrakteerd worden op
een etentje met het SPIE-bestuur. De
winnaars van de omkoopprijs
kwamen ook op de rijdende receptie
af. Team De Doordrinkers had zelfs
de prijs meegenomen om nog even
te showen. Het SPIE-bestuur (en
waarschijnlijk ook de aanwezige
teams) kijkt terug op een gezellige
middag. “De opkomst was echt
super ondanks het koude natte
weer”, vertelt voorzitter Arnaud
Brouwer. “Geniaal dat team Tik ‘m
aan hun praam had meegenomen
naar de Drive-thru. Even droog
oefenen. Zelfs de penta is al vaarklaar. Hopelijk gaat het in september
weer een geweldige race worden.
Wij gaan aan de slag en hebben er
zin in.”

Team De Doordrinkers is nog steeds
trots op hun gewonnen omkoopprijs.

Vrijwilligers van Zorgcentrum
Aelsmeer in zonnetje gezet

Marina Broere, samen met haar man
Jan, al 40 jaar vrijwilliger bij
Zorgcentrum Aelsmeer.

Bloemen en chocolade voor vrijwilligers
van Zorgcentrum Aelsmeer.

Aalsmeer - Zorgcentrum Aelsmeer
beschikt over bijna 400 vrijwilligers
die de vaste medewerkers en de
cliënten ondersteunen op allerlei
gebieden. Er zijn vrijwilligers actief
binnen het Zorgcentrum, de
Ontmoetingscentra Irene en Rijsenhout en Wijkpunt voor Elkaer, maar
er zijn ook veel vrijwilligers die zich
inzetten voor Tafeltje Dek Je en de
maaltijden bij de cliënten in de Aalsmeer en Kudelstaart bezorgen. De
vrijwilligers werken samen met de
beroepskrachten om cliënten goede
zorg en begeleiding te geven.
Zij maken het mogelijk om een
breder en gevarieerder pakket aan
activiteiten en service te kunnen
bieden. Ze zorgen voor dat beetje
extra aandacht. Normaal gesproken
organiseert Zorgcentrum Aelsmeer
een bijeenkomst met kerst om haar
vrijwilligers te bedanken voor hun
inzet van het afgelopen jaar en de
jubilarissen speciaal te bedanken.
Vanwege de coronamaatregelen was
dit niet mogelijk. Vandaar dat op
dinsdag 28 december Tanja Eichholtz

(coördinator vrijwilligers algemeen)
en Sandra de Jong (coördinator vrijwilliger Tafeltje Dek Je) op pad zijn
gegaan om de jubilarissen onder de
vrijwilligers te bedanken voor hun
inzet de afgelopen jaren. Gewapend
met bloemen en Martinez chocolade
zijn Tanja en Sandra bij twintig vrijwilligers thuis langsgegaan. De twee
zagen vele leuke, verbaasde en zelfs
ontroerde gezichten van de vrijwilligers. Het was ook voor Tanja en
Sandra een hele leuke dag.
Jubilarissen
Al 12,5 jaar vrijwilliger zijn Silvia van
Beest, Willem Buchner, Cees
Eveleens, Ad en Roelie Groeneveld,
Bert en Marja Horsting, Cobie van der
Meer, Joke en Willo Schaaij, Tjida
Silvis, Jos Terlouw, Wim Vink, Andrea
en Erik de Vos. Liefst 25 jaar actief als
vrijwilliger zijn Nel van der Burgt, Ina
Klunder en Hans en Gerda van
Mierlo. Extra in het zonnetje gezet
zijn Jan en Marina Broere, het echtpaar verricht al 40 jaar vrijwilligerswerk voor het Zorgcentrum.

Aalsmeer - Bram Korzelius is 19 jaar; leuke jongen, met interessante
ideeën. Op de vraag wat hij van Aalsmeer vindt is zijn antwoord: waar zou
je anders moeten wonen? En zo is het. Als student werkt hij in zijn vrije tijd
bij Carpentier en bij Funmania. Daarnaast is hij actief lid van Scoutinggroep WIOL en Willem Barendsz. “Ik geef bij de Scouting al ruim drie jaar
leiding aan jongens tussen 7 en 11 jaar en aan een gemengde groep van
dezelfde leeftijd. Op het ogenblik is er een winterstop en mogen we
sowieso niet bij elkaar komen vanwege de coronamaatregelen, maar
normaal gesproken heb ik de ene groep op vrijdag en de andere op
zaterdag. We doen dan spelletjes en bij mooi weer gaan we varen. Er zijn
waterfietsen en een aantal zeilbootjes; we proberen de kinderen de
nodige zeilvaardigheden bij te brengen, waaronder het leggen van
knopen. Vanaf hun elfde jaar gaan ze naar de verkenners of de gidsen en
dan leren ze echt zeilen. Op mijn leeftijd doe je zelf als lid niet zo veel
meer. We komen meer als vriendengroep bij elkaar. Er is altijd een boot
beschikbaar bij de Scouting, dus in de zomer gaan we lekker zeilen en in
de winter is er genoeg te doen aan onderhoud.”
Waarom ben je er ooit aan begonnen?
“In feite door mijn ouders; mijn vader heeft heel lang in Uithoorn bij de
Scouting gezeten en mijn moeder gaf er leiding aan een groep. Ik was
negen jaar toen ik lid werd. Op de basisschool had ik weinig zelfvertrouwen en werd ik gepest. Bij de Scouting ga je op een andere manier
met elkaar om en kon ik mijzelf zijn. Dat heeft mij zeker geholpen om
meer zelfvertrouwen te krijgen. Mensen kijken op een andere manier naar
je en daardoor krijg je zelf ook respect voor de dingen die je doet.
Dat zorgde ervoor dat het mij helemaal niets meer uitmaakte wat ze op
school van mij dachten.”
Je verhaal intrigeert me wel. Denk je er nog zo over?
“Juist nu denk ik zo. Op de basisschool was ik het meest onzekere jongetje
dat je maar bedenken kunt. Ik ben gaan judoën, wat veel deed voor mijn
zelfvertrouwen en ik ben lid geworden van de Scouting waar ik andere
jongens en meisjes leerde kennen die ook allemaal hun eigen verhaal
hadden. School is een jungle, pesten blijft, ook op de middelbare school.
Je ontkomt er niet aan. Nog steeds behoor ik niet tot de meest populaire
personen op school, maar belangrijk is hoe je er zelf in staat. Het kan mij
niets meer schelen wat anderen van mij denken. Dat heb ik wel geleerd.”
Wat voor opleiding volg je nu?
“Bouwmanagement bij Inholland in Overveen. Na de basisschool ben ik
naar de Westplas mavo gegaan. In het derde jaar kwam voor mij echt de
omslag, kreeg ik leuke vrienden en ging het op school ook heel goed. Na
het eindexamen, dat ik volgens mijn moeder met twee vingers in mijn
neus gehaald heb, ben ik naar het Amstelveen college gegaan om mijn
havo diploma te halen. Daarna ben ik commerciële economie gaan
studeren in Amsterdam. Dat was in 2020. En toen kwam corona. Je kon
niks, zat de hele dag thuis achter je laptop. Op een gegeven moment kom
je dan in een negatieve spiraal terecht en heb je steeds minder zin iets te
gaan doen. Vorig jaar april heb ik het besluit genomen om te stoppen en
ben ik op zoek gegaan naar een andere opleiding. Mijn vader, die
aannemer is, adviseerde mij om eens bij bouwkunde te gaan kijken. Dat
vond ik eerlijk gezegd te praktisch gericht, maar ik kwam ook bouwmanagement tegen en dat interesseerde mij wel. Ik heb altijd de ambitie
gehad om ondernemer te woorden. Op de Westplas en ook op het Amstelveen college heb ik de business klas gevolgd en een marketing diploma
gehaald. Bouwmanagement betekent in grote lijnen het ontwikkelen van
projecten; van het zoeken van een locatie tot het stedenbouwkundig
ontwerp, zoals het inrichten van de wijk. Dat hele traject, daar leer ik voor.”
Wat zijn je toekomstplannen?
“Dat weet ik echt nog niet. Ik vind het een ontzettend mooi vak en ik houd
er van om met mensen bezig te zijn. Mijn doel is om hun droom werkelijkheid te maken.”
Wie wil jij volgende week in de schijnwerper zetten?
“Een vriend van me, Sebastiaan Ramp. Hij zit ook bij de Scouting en is
actief bij Spie en de Pramenrace.”
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Afscheid Nico Borgman: “Het is
onvoorstelbaar mooi geweest”
Aalsmeer – In de Historische Tuin is
donderdag 6 januari afscheid
genomen van Nico Borgman.
Vrienden, bekenden, (oud)-collega’s
en politici kwamen een laatste groet
brengen aan de oud-wethouder en
ereburger.
In de Historische Tuin was een route
gecreëerd. Bij de ingang werd

geweest.” Na het afscheid was er de
mogelijkheid om de familie te
condoleren. Tussen de kassen van de
Historische Tuin werden de mensen
vervolgens weer naar buiten geleid
richting de Nico Borgman brug.
Nico Borgman overleed op 30
december na een kort ziekbed op
90-jarige leeftijd in zijn huis aan de
Uiterweg. Hij zal herinnerd worden
als een bevlogen inwoner die zich
vele jaren actief ingezet heeft voor
Aalsmeer op diverse fronten, naast
politiek onder andere voor de Bovenlanden en de Historische Tuin.

Aalsmeer - Zaterdag 15 januari
aanstaande wordt er in het spelprogramma ‘Weet ik veel’ gespeeld voor
een geldbedrag dat bestemd is voor
het goede doel: Stichting SAM Aalsmeer. Voor dit programma zijn al in
juni 2021 opnames gemaakt van de
activiteiten van Stichting SAM, zoals
het rolstoelwandelen en rolstoel-/
duofietsen.

gevraagd een bloem te pakken en
deze rond de kist met daarop een
kleurig en gevarieerd bloemenboeket neer te leggen. Middels een
grote foto in de veilingzaal keek Nico
Borgman lachend toe. Hij heeft een
rijk en gelukkig leven gehad, de tekst
bij de foto beaamde dit: “Het is
onvoorstelbaar hoe mooi het is

ingeblazen en er keerden allerlei
buurtse activiteiten terug. Door de
zaal ook aan derden te verhuren
werden vele jaren de nodige inkomsten gegenereerd.
Na een uitgebreid bouwkundig
onderzoek blijkt dat het gebouw niet
kan voldoen aan verduurzaming. Er
zouden diverse aanpassingen nodig
zijn, waaronder toegankelijk maken
voor minder-valide mensen.

Sloop buurtgebouw het Dijkhuis
in Oude Meer gestart
Oude Meer - Het bestuur van buurtvereniging Het Dijkhuis is maandag
10 januari gestart met de sloop van
het oude vervallen buurtgebouw.
Het Dijkhuis aan de Aalsmeerderdijk
werd begin 1950 gebouwd met
sloopmaterialen van de noodgebouwen van Schiphol Oost. De
spanten van het Dijkhuis waren grote
oude lichtmasten van de luchthaven.

In 1952 werd buurt- en speeltuinvereniging de Lente opgericht.
In het buurthuis werden toneelvoorstellingen gegeven en onder andere
kaart- en dansavonden georganiseerd. Deze waren heel populair en
werden altijd goed bezocht. In de
jaren zeventig werd het gebouw
opgeknapt. In de jaren tachtig werd
de buurtvereniging een nieuw leven

Nieuwbouw
Twee jaar geleden is daarom
besloten om te gaan onderzoeken of
nieuwbouw een mogelijke optie was.
In overleg met gemeente Haarlemmermeer en stichting leefomgeving
Schiphol is het traject gestart voor
nieuwbouw van het Dijkhuis dat
voldoet aan alle nieuwe en vooral
groene eisen. Het SLS fonds heeft
een groot gedeelte van de nodige
financiële middelen beschikbaar
gesteld om de nieuwbouw mogelijk
te maken. De sloop is nu in gang
gezet. Als vervolgens de nieuwbouw
volgens planning verloopt kan het
nieuwe Dijkhuis medio september
dit jaar in gebruik genomen worden.

Diefstallen uit
BMW’s

Foto: Brandweer Aalsmeer

Brand nabij Triade snel geblust
Aalsmeer – De brandweer van Aalsmeer is in de vroege ochtend van
zaterdag 8 januari, rond half zes,
uitgerukt voor een brand bij de overburen. Er was melding gedaan dat
vlammen werden gezien bij de
Triade-school aan de Dreef in de
Hornmeer.

Ter plaatse bleken een afvalcontainer
en een stapel hekblokken vlam te
hebben gevat. De brandweer heeft
de brand met water en schuim
geblust. Door de snelle actie is de
schade beperkt gebleven. Naar de
oorzaak van de brand wordt onderzoek gedaan.

Stichting SAM op televisie in
spelprogramma RTL4

Amstelland - Eigenaren van
BMW’s in Amstelveen zijn de
laatste weken van minder
gelukkig, zo meldt het politie
basisteam Amstelveen. Er is
weer een toename te zien van
diefstallen van complete dashboards, sturen, het instrumentenpaneel, beeldschermen en
sensoren. De dader of daders
gaan snel en stil aan het werk.
De politie doet een oproep aan
inwoners, in met name in Westwijk en andere delen van
Amstelveen-zuid, om alert te
zijn. Hoort u ‘s nachts vreemde
geluiden of ziet u personen op
straat en vertrouwt u het niet?
Bel dan 112. “We komen liever
een keer voor niets dan dat we
achteraf eigenaren het slechte
nieuws moeten brengen”, aldus
de politie.

Duofietsen
In het spelprogramma beantwoorden drie BN’ers vijftig algemene
kennisvragen (meerkeuze) om zo tot
een rapportcijfer te komen. In de
studio spelen tevens studenten mee
met dezelfde vragen. De BN’er met
de beste score speelt de finale,
waarin hij of zij - met hulp van de
beste student - veel geld kan
verdienen voor het goede doel. In de
uitzending van 15 januari is dat SAM
Aalsmeer. De Stichting hoopt er één
of twee duofietsen mee te kunnen
financieren, zodat er ook in Aals-

meer-Oost en Aalsmeer-Dorp
gefietst kan worden met thuiswonende ouderen of mensen met een
beperking. Het bedrag dat in de
eerste uitzending van 8 januari
bijeen werd gespeeld was 20.000
euro en uiteraard hoopt Stichting
SAM dat dit bedrag geëvenaard gaat
worden. Het televisieprogramma
‘Weet ik veel’ op zaterdagvond 15
januari begint om 20.00 uur en is te
zien op RTL4.
Fietsers/vrijwilligers gevraagd
Om de mogelijkheid te hebben om
met meer fietsen en met meer thuiswonenden te duofietsen worden er
nog steeds fietsers gevraagd. De
duofietsen zijn met elektrische
trapondersteuning uitgevoerd, dus
zowel fitte dames als fitte heren
zouden daarmee overweg kunnen
en zijn van harte welkom!
Aanmelden kan door te mailen naar
info@stichtingsam.eu of te bellen
naar Jan Kwak: 06-53928043.

Belastingkorting voor
inwoners!
Aalsmeer - In de vergadering van de commissie Ruimte en Economie op
donderdag 13 januari wordt uitvoering gegeven aan de in november
ingediende motie ‘Eenmalige belastingkorting voor huishoudens 2022’.
Voorgesteld is om huishoudens een eenmalige belastingkorting van 96
euro te geven. Het lijkt weinig, maar deze ‘gift’ kost de gemeente circa 1,3
miljoen euro exclusief nog eens 10.000 euro aan uitvoeringskosten. De
compensatie van 96 euro wordt gekoppeld aan de afvalstoffenheffing
waardoor alle betalende bewoners van woningen de korting rechtstreeks
verrekend krijgen op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2022.
De ingediende motie is unaniem door de fracties aangenomen. De
verwachting is daarom dat dit voorstel volstaat met een volmondig
‘akkoord’. Definitief kan uitvoering aan de motie gegeven worden na
besluitvorming in de raadsvergadering van 27 januari.

2e Bovenkerkse scholen reünie
Bovenkerk - Na zeven jaar komt er
op zaterdag 17 september een
tweede editie van de Bovenkerkse
scholen reünie. Door corona heeft
het twee jaar langer geduurd om
deze bij-praatavond voor alle (vroegere) dorpsgenoten te kunnen organiseren. Het vernieuwde dorpshuis,
het Noorddamcentrum, is een prachtige plek om met een drankje en een
hapje even lekker bij te praten en
oude contacten nieuw leven in te
blazen. De organisatie heeft er weer
zin in om er een echt dorpsfestijn van
te maken.
Bij deze editie is iedereen welkom die
op de meisjes- of jongensscholen les
heeft gehad of les hebben gegeven.
Vanaf de oprichting in 1916 tot de
sluiting in 1993.
Opgeven kan via de site

https://bovenkerksescholenreunie2022.nl en vul al je gegevens
in. De kosten zijn 10 euro per
persoon. Dit bedrag is voor de
accommodatie- en organisatiekosten. Natuurlijk werkt de organisatie alleen met vrijwilligers die
Bovenkerk een warm hart toedragen.
Alle informatie komt naar je toe
zodra je je hebt ingeschreven. Er is
ook een speciaal e-mailadres: info@
bovenkerksescholenreunie2022.nl
voor opmerkingen en of vragen. De
organisatie vraagt dit bericht met
zoveel mogelijk dorpsgenoten te
delen via sociale media of gewoon
mond-tot-mond. Op de eerste editie
kwamen ruim 800 mensen! Het 2022
reünie team is er klaar voor om al
deze mensen weer een prachtige
avond te bezorgen.
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Burgemeester: Toon meer liefde
en begrip voor elkaar
Aalsmeer - Afgelopen weekend viel
huis-aan-huis een persoonlijke brief
van burgemeester Gido Oude Kotte in
de brievenbussen. De eerste burger
vraagt in het schrijven om verdraagzaamheid en meer liefde en begrip
voor elkaar. “Het zal ook u niet ontgaan
dat de standpunten over de coronacrisis ver uit elkaar liggen. De verdeeldheid is onderdeel van ons geworden
en de onverdraagzaamheid lijkt de
overhand te nemen. De scherpe,
harde, soms harteloze wijze waarop
wij ons daarover naar elkaar uiten,
maakt het er niet dragelijker op. Het
maakt ons bot. Ik zie het in gezinnen,
families, gemeenschappen en ook in

mijn nabijheid. Het brengt ons niet
dichter bij elkaar, laat staan bij een
oplossing. We moeten accepteren dat
de crisis niet eenvoudig te beredeneren is en de oplossing al helemaal
niet. Ook al liggen de standpunten ver
uit elkaar, we moeten blijven samenleven. We moeten leren accepteren dat
het virus onderdeel is van ons leven. Ik
kan mij goed voorstellen dat er bij
velen boosheid, gevoelens van
verwijten en frustratie zit. En dat de
emmer op een gegeven moment overloopt. Juist daarom is het goed onszelf
in de spiegel aan te kijken en te
zoeken naar een nieuwe balans. Ik zou
willen zeggen: Toon meer liefde en

Wanneer komt er een zebrapad
bij rotonde N196/Dorpsstraat?
Aalsmeer - Er zijn maar weinig inwoners die zich positief uitspreken over
de nieuwe Burgemeester Kasteleinweg (N196). De busbaan is
prachtig geworden, de alarmen bij de

kruisingen zijn wel ietwat hard, maar
gezien de vele fietsen bij met name
de Ophelialaan wordt goed gebruik
gemaakt van de verbinding. Wat de
parallelweg (zo wordt de weg naast

COLUMN TRUUS
Wat zou er gebeuren?

begrip voor elkaar. Wat in een tijd waar
we elkaar minder lijken te begrijpen, is
er juist meer liefde nodig. We hebben
elkaar hard nodig. We moeten het met
elkaar doen.”

de busbaan genoemd) betreft zijn
automobilisten niet echt tevreden.
De route is eruit, de knip is onbegrijpelijk, te druk op de binnenwegen,
etc. Ook fietsers en voetgangers
hebben klachten. Het is een uitdaging om over te steken bij de
rotondes. Met name de rotonde bij
de Dorpsstraat is onverzichtelijk en
de auto’s rijden nog best hard,
ondanks dat ze afgeremd worden
door drempels. “Ze lijken amper in de
gaten te hebben dat ze een rotonde
naderen, laat staan dat er fietsers/
wandelaars zouden kunnen oversteken”, aldus mevrouw E. van Dam.
“En ná de drempel wordt er weer flink
gas gegeven.” De inwoonster vraagt
zich af wanneer het zebrapad en de
haaientanden voor het fietspad bij de
Dorpsstraat officieel aangebracht
worden. Het zou een extra aanduiding zijn voor autobilisten dat zij
voorrang moeten verlenen aan het
langzame verkeer. Er is hier al een
zebrapad gekrijt, maar dit lijkt een
particulier initiatief...

nieuwe appartementencomplex aan
het Laurierhof krijgt aansluiting op de
Kasteleinweg. Met deze werkzaamheden is afgelopen maandag 10 januari
aangevangen. Verkeer wordt omgeleid
via de Ophelialaan, Stommeerweg en
Van Cleeffkade. De winkels en
woningen in de Ophelialaan blijven
overigens normaal bereikbaar via de
rotonde.

Aansluiting Laurierhof op de
Burgemeester Kasteleinweg
Aalsmeer – Tot en met aanstaande
vrijdag 14 januari is de Burgemeester
Kasteleinweg afgesloten voor auto’s

tussen de rotondes bij de Ophelialaan
en de Burgemeester Hoffscholteweg.
Het aangelegde parkeerterrein bij het

Corona: Aalsmeer kleurt dieprood
Aalsmeer - Het aantal positief op
corona getesten is landelijk heel fors
toegenomen. De omikron variant
slaat wild om zich heen en blijkt vele
malen besmettelijker te zijn dan zijn
voorganger delta. Met name in de
regio Amsterdam Amstelland is een
flinke stijging te zien en kleuren de
hoofdstad en omliggende dorpen
dieprood. In Aalsmeer staat er dage-

lijks een rij bij de GGD testunit en dat
is goed, want door te laten testen kan
corona in de kiem gesmoord worden.
Vooralsnog zijn de corona-cijfers nog
net niet verdubbeld in Aalsmeer. Van
29 december tot en met 11 januari
809 inwoners positief getest op het
virus en dat zijn er liefst 310 meer dan
de vorige periode. Ook stijgingen bij
de ‘buren’ in Uithoorn: 576 (+221), in

Fietspad
Na deze aansluiting wordt verder
gewerkt aan het fietspad langs de
Kasteleinweg tussen de Ophelialaan en
het Baanvak. Nog slechts een klein stuk,
tussen het viaduct en de Spoorlaan, ligt
nog open. Na realisatie van het resterende stukje asfalt, planning begin
begin februari klaar, is de fietsroute
langs de Burgemeester Kasteleinweg
geheel open voor gebruik. Vooalsnog
blijft het nog even omrijden voor fietsers, onder andere via het Baanvak.

Amstelveen: 2.125 (+965) en in Haarlemmermeer: 3.541 (+1.298). Qua
aanstal besmettingen per 100.000
inwoners blijft Aalsmeer koploper:
2.528.8, volgt Amstelveen met
2.339.6, op drie Haarlemmermeer met
2.224.1 en sluit Uithoorn met 1.906.9
per 100.000 het rijtje. Zoals ook als de
landelijke trend blijven de opnames
in ziekenhuizen in verhouding tot nu
toe nog laag: Aalsmeer 1, Uithoorn 3,
Amstelveen 6 en Haarlemmermeer 9

Aalsmeer - “Op Schiphol bestaat geen corona”, zegt druktemaker Kees
van Amstel in zijn gesproken column. “Aan de anderhalve meter regel
houdt niemand zich, security medewerkers dragen het mondkapje onder
hun kin en de winkels zijn gewoon open. Je mag dan misschien niet naar
binnen, maar met z’n allen op een kluitje aanwijzen welk parfum of sigarettenmerk je wil is geen probleem.” Borrelen op Schiphol kan ook. Peter
Pannenkoek zei het al: “Koop het goedkoopste ticket, maakt niet uit waarheen, je hoeft niet eens mee, maar achter de douane kan je het gewoon
op een zuipen zetten.” Volgens van Amstel komt het omdat Schiphol het
lievelingetje van de regering is. “Het prinsje dat gekoesterd moet worden.”
Dat geldt bepaald niet voor de naastliggende gemeente. Alles is hier
potdicht. Ik ben niet zo’n shopper, maar als ik de behoefte voel ga ik met
manlief mee kippenvoer kopen bij Welkoop, kan ik ondertussen bij de
wandellaarzen neuzen. Essentieel product wil ik mijn hond met droge
voeten uit kunnen laten. Dat is niet de bedoeling, want die hoek van de
winkel is hermetisch dichtgeplakt met zwart plastic, maar om het hoekje
kan je er prima bij. Om maar even aan te geven hoe bizar de maatregelen
zijn. Ik heb helemaal geen laarzen nodig, wat ik zeg is flauwekul. Waar het
om gaat is dat, qua maatregelen, het middel zo langzamerhand erger is
dan de kwaal. Van alle kanten komen geluiden, ook van deskundigen, dat
we moeten stoppen met de lockdown. Het ontwricht onze samenleving
volledig. Constantijn Hoffscholte schreef ‘ten einde raad’ te zijn, omdat hij
al twee jaar niet normaal zijn werk kan doen. Ik moest er erg over
nadenken en kan mij zijn ergernis heel goed voorstellen. Terwijl zijn
sector, kunst en cultuur, geen brandhaard voor besmettingen is en uitstekend op een veilige manier mensen kan ontvangen. En datzelfde geldt
voor veel meer organisaties en ondernemers. “Moeten we misschien met
zijn allen er iets van zeggen?” vroeg hij zich af. Nou, dat lijkt me geen gek
idee. En niet zozeer iets zeggen, maar vooral iets doen. Massaal demonstreren heeft weinig zin. Kijk naar de actie op de dam, dat roept alleen
maar narigheid op. Maar wat doe je in de regel als een middel niet helpt
tegen een hardnekkige kwaal? In mijn optiek schaf je het middel af en
probeer je zo goed mogelijk met de kwaal om te gaan. Stel dat ondernemend Aalsmeer besluit: volgende week gaan we gewoon open, ongeacht
wat de overheid zegt. En dan bedoel ik ook iedereen. Unanieme actie,
anders werkt het niet. Kapper, café, restaurant, winkel en museum, allemaal open. Wel met inachtneming van veiligheidsmaatregelen. Bij ieder
etablissement staat bij de ingang een medewerker die zegt: ‘sorry er zijn
er nu teveel binnen, u bent over een uur aan de beurt.’ Of morgen, net
naar gelang de sector. Met een beetje overleg moet dat te regelen zijn.
Wat zou er gebeuren als dit daadwerkelijk in gang gezet wordt? Stormt
dan massaal de ME het dorp binnen? Haalt Aalsmeer het landelijk
nieuws? Ik betwijfel het. Hooguit worden alle lokale boa’s opgeroepen
actie te ondernemen. De demonstratie van afgelopen week (beetje
onhandig om dat met brandende fakkels te doen, gezien de recente
bedreigingen aan de ministers) was goed bedoeld en trok zegge en
schrijve veertien betogers. Als enig commentaar van de handhavers
kregen ze het verzoek om
toch vooral zachtjes te
doen voor de slapende
kinderen. Ik vind dat
humor. Aalsmeer op haar
liefst. De hele boel open
gooien? Volgens mij
moet het kunnen. En wat
er op ons afkomt gewoon
doorverwijzen naar
Schiphol. Ga daar maar
handhaven.
Reageren?
Truus@bente.net

Commissie vergadert digitaal vanavond
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 13
januari, vergadert de commissie
Maatschappij en Bestuur vanaf 20.00
uur. Op de agenda staan uitvoering
van de motie eenmalige belastingkorting voor huishoudens, het
vervangen van de tijdelijke lokalen
van de Jozefschool voor permanente

bebouwing, wijzigingen in de APV en
het corona-noodfonds wordt
besproken. Vanwege de coronamaatregelen zal deze vergadering digitaal
plaatsvinden. De vergadering is
rechtstreeks te volgen via de
livestream op de website van de
gemeente (www.aalsmeer.nl).

inwoners met corona opgenomen. De
omikron variant lijkt minder ziekmakend volgens onderzoekers en dit
verklaart mogelijk het kleine aantal
overledenen aan het virus: Aalsmeer
0, Uithoorn 1, Amstelveen 2 en Haarlemmermeer 2. Aanstaande vrijdag 14
januari volgt een nieuwe persconferentie, maar gezien de cijfers lijken er
geen versoepelingen te komen. Wel is
te hopen dat de winkels en horecagelegen met speciale regels open

mogen, want menigeen staat het
water aan de lippen. Daarom: Koop
en bestel lokaal, help elkaar. En blijf
de coronamaatregelen in acht
houden: Was regelmatig de handen,
houd 1,5 meter afstand, draag een
mondkapje in openbare gelegenheden, blijf thuis bij een verkoudheid
en ga testen bij klachten. In eigen
gemeente kan dit gratis bij de GGD
testunit op het Drie Kolommenplein
tot 30 januari.
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Kinderdagverblijf FloreoKids
geopend in Kudelstaart
Kudelstaart - Onlangs heeft Johan
Vriesema, directeur van FloreoKids,
symbolisch het Kinderdagverblijf
Kudelstaart geopend. Kinderopvangorganisatie FloreoKids heeft de

locatie overgenomen van Snoopy
B.V. en is sinds 1 januari 2022 de
nieuwe eigenaar. Naast het Kinderdagverblijf heeft FloreoKids ook de
BSO locatie in Kudelstaart overge-

nomen. Johan Vriesema: “FloreoKids
is een regionale kinderopvangorganisatie met persoonlijke aandacht
hoog in het vaandel. Als nieuw
gezicht in Kudelstaart gaan we ons
best doen om snel een onderdeel
van het dorp te worden. Omdat de
BSO en de overblijf op de Antoniusschool ook Floreokids is geworden,
verzorgen we in Kudelstaart nu
kinderopvang voor kinderen van 0
tot 13 jaar.” De opening was een feestelijk moment. De ballonnen bij de
deur en een heerlijk zonnetje
zorgden voor een kleurrijke sfeer.
Onder toeziend oog van collega’s en
kinderen knipte Johan Vriesema,
samen met Locatiehoofd Dorien van
Klaveren, het lint door bij de deur.
Daarna was er een cadeautje voor
alle kinderen en koffie en taart voor
de collega’s om de opening vieren.
Kijk voor meer informatie over
kinderopvangorganisatie FloreoKids
op: www.floreokids.nl

Desiree Groeneveld over Zaai:
‘Het is leuk om elkaar te helpen’
Door Janna van Zon

met erfrecht? Voor veel mensen is
een uitvaart of testament regelen
een onbekend terrein waar bovendien veel misvattingen en misverstanden over bestaan.
“Iedereen krijgt ermee te maken,
maar er is veel onwetendheid.
Daarom vinden wij het belangrijk om
laagdrempelige voorlichting te
geven”, licht Saskia Driezen toe.
Het spreekuur van donderdag 20
januari, dat op de website van de
bibliotheek was aangekondigd, komt
vanwege de coronamaatregelen te
vervallen.
Uitvaartverzorger Saskia Driezen en notaris Geert Labordus.

Inloopspreekuur testament en
uitvaart in de bibliotheek
Aalsmeer - In de Bibliotheek in de
Marktstraat kunnen inwoners op
donderdag 3 februari van 15.00 tot
17.00 uur terecht bij notaris Geert

Labordus en uitvaartverzorger Saskia
Driezen voor vragen over het regelen
van testament en uitvaart.
Wat kost een uitvaart? Hoe zit het

Gratis en website
Het inloopspreekuur is gratis, vooraf
aanmelden is niet nodig. Geïnteresseerden wordt wel aangeraden de
website van de bibliotheek (www.
debibliotheekamstelland.nl) in de
gaten te houden. Hier wordt informatie op gegeven of activiteiten
doorgaan of geannuleerd moeten
worden vanwege de coronaregels.

neer kunnen zetten en ook veel
nieuwe collega’s een warm welkom
mogen geven”, aldus Van Haren. Het
totale winkelbestand van Vomar kwam
daarmee uit op 94. “Natuurlijk helpt dit
in de spectaculaire groei die we
hebben doorgemaakt het afgelopen
jaar. Maar ook onze bestaande winkels
hebben significante autonome groei
laten zien. En daarnaast hebben we
ook veel geïnvesteerd in de uitbreiding van ons distributiecentrum in
Alkmaar om de groei van het aantal
winkels te kunnen faciliteren.”

Vomar voor vijfde jaar op rij
snelst groeiende supermarkt
Amstelland - Vomar Voordeelmarkt
heeft in 2021 een omzetstijging van
8,5 procent behaald ten opzichte van
2020. Daarmee is het supermarktbedrijf volgens de laatste cijfers van
onderzoeksbureau Nielsen voor het
vijfde jaar op rij de snelst groeiende
supermarkt van Nederland. Dit cijfer is
bovendien deels vertekend vanwege
de extra week in 2020. Zonder deze
vertekening komt de omzetgroei van
Vomar in 2021 zelfs uit op 10,7
procent. De totale markt groeide
volgens Nielsen in 2021 met 1,9
procent ten opzichte van 2020. Algemeen Directeur van Vomar, Aart van

Haren: “Afgelopen jaar was in veel
opzichten een uitdagend jaar voor ons
bedrijf en onze bijna 10 duizend collega’s. Ik ben dan ook trots op deze prestatie die we met zijn allen hebben
neergezet.”
Overname Deen winkels
Vomar opende in 2021 maar liefst 24
nieuwe winkels waarvan 23 voormalige Deen-winkels. Vomar bouwde
deze winkels vanaf september, in tien
weken tijd, om naar de Vomar-formule.
“Deze intensieve en unieke periode is
zeer succesvol verlopen. We hebben
mooie winkels onder de Vomar vlag

Succesformule
Dat Vomar Voordeelmarkt nu al 5 jaar
op rij een sterke groei laat zien, is een
direct gevolg van de formulewijziging
naar kwaliteitsdiscounter die het
bedrijf vanaf 2015 in gang zette. Deze
‘rode’ formule, waarbij drie garanties
(de laagste prijs, de beste kwaliteit en
de snelste service) aan de basis staan,
is in twee jaar tijd in alle winkels doorgevoerd en in 2017 afgerond. Van
Haren: “Met onze formule laten we
zien dat je echt de laagste prijs kunt
betalen zonder in te leveren op kwaliteit en winkelbeleving. Ik ben dan ook
vol vertrouwen dat we ook de
komende jaren dit succes vast kunnen
houden en verder kunnen groeien. En
dat zowel autonoom met onze
bestaande winkels als met nieuwe
winkels”.

Aalsmeer - Eigenlijk kan het niet
genoeg benadrukt worden wat Zaai
betekent voor het ondernemers
klimaat in Aalsmeer. De samenhorigheid, het met elkaar verbonden
voelen, de gun-factor en de krachten
bundelen heeft een zeer positieve
werking. Dit tot tevredenheid van
wethouder Robert van Rijn en
vanzelf ook van de Zaailingen
waarvan de meesten zijn uitgegroeid
tot succesvolle ondernemers. De
winst van alle kennis die zij mee
hebben gekregen van het Zaai
coachtraject betaalt zich uit. De afgelopen periode was nu niet direct de
meest eenvoudige, maar ondernemers hebben een creatieve geest en
laten het hoofd niet zo snel hangen.
Soms werden er andere wegen
bewandeld, maar er werden ook
bedrijven uitgebreid. Inmiddels is er
een zesde Zaai editie en Desiree
Groeneveld van Desiree Bloemen en
Planten is één van de Zaailingen.
Zeg het met bloemen
Haar drijfveer zich bij Zaai op te
geven was om meer contact te
krijgen met andere ondernemers. “Ik
wil er gewoon bij horen.” De wijze
waarop zij zich nu al manifesteert
moet haar dat gaan lukken. Desiree is
getrouwd met Burt Groeneveld, een
bloemenexporteur die een
beroemde opa - Willem Tuning - had.
Hij leverde de bloemen bij het in
1951 gesloten sprookjeshuwelijk van
de Sjah van Perzië. “Dit heeft de
geschiedenis boeken gehaald”,
vertelt zij lachend.
Desiree is een enthousiaste doener,
haar initiatief om in de tijd van
corona en lockdown: ‘Zeg het met
bloemen’ is een groot succes. In de
corona-periode blijkt een vrolijk
bloemetje in huis van harte welkom.
Wat met een aantal bossen aan huis
verkoop begon, groeide uit tot een
pop-upstore en vervolgens tot een

vaste bloemenzaak met een ruim
assorti-ment. ‘‘Ik heb de laatste tijd
zoveel geleerd. Toen mijn man mij ’s
avonds aan de keukentafel met de
administratie bezig zag constateerde
hij: Ach, zo is mijn opa ook ooit
begonnen.” Op Social-media bleef
het aantal volgers stijgen en de
bestellingen stroomden binnen. Op
een gegeven moment stond de hele
gang vol met bloemen en planten.
Zij eisten zoveel ruimte, dat er werd
gezocht naar een alternatief buitenshuis. Een leegstaand pandje in de
Beethovenlaan werd de oplossing.
Dit tot grote vreugde van andere
ondernemers en omwoners. ‘Het
fleurt de wijk op’.
Inmiddels is Desiree Bloemen en
Planten een ontmoetingscentrum
aan de Beethovenlaan geworden.
“De kopers komen met steeds meer
wensen en ik hoor zulke mooie
verhalen. Ik denk dat een goed
vertrouwen en een goede harmonie
de sleutel is van het succes. Eigenlijk
voelt het als één grote familie. Er is
aandacht voor elkaar.”
Deelname Voedselbank
Naast het zakelijke talent heeft
Desiree ook een warm sociaal hart.
Zij deed - met vele andere gulle
ondernemers - mee aan de Decemberkalender, waarvan de opbrengst
ging naar de Voedselbank. Op eigen
initiatief zorgde zij er voor dat
gezinnen voor wie een bloemetje in
huis halen een luxe is die zij zich niet
kunnen permitteren er op de laatste
dag van 2021 een schitterend boeket
in een fraaie vaas in de huiskamers
stond. Het succes dat zij kent smaakt
naar meer en dat Zaai daarbij een
bijdrage gaat leveren staat voor haar
vast. “Het is leuk om elkaar te helpen,
van gedachten te wisselen en te
sparren.” Neem voor meer informatie
over Zaai contact op met Kirsten
Verhoef (project-organisator) via
0297- 366182 of per mail: kirsten@
syltsupport.nl

Zaai-interview met Laurens Niezen
Aalsmeer - In het Zaai-interview van vorige week met Laurens Niezen zijn
enkele foutjes geslopen. Zo heeft hij zich niet op 10 april 2019, maar op
19 april in dat jaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Samen
met twee collega’s heeft Laurens een eigen persbureau, VLN Nieuws
genaamd. Daarnaast werkt hij als cameraman voor divere televisieomroepen. Tijdens oudejaarsnacht kwam hij als cameraman in actie voor AT
5. Laurens: “Geen dag is hetzelfde. De ene keer sta je tussen de menigte
en de volgende dag maak je een portret bij mensen thuis.”
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Zittend (vlnr): Caroline Spaargaren, Arthur Spaargaren (Aablo) en Ruben Sicking
(OZ-Hami). Staand: Richard Koenen en Siemen ten Bruggencate (OZ-Hami).

Aablo sluit zich aan bij OZ-Hami:
“Een echte win-win”
Aalsmeer - Aablo Export B.V.
(Aablo), bloemen- en plantenexportbedrijf uit Aalsmeer, sluit zich per
januari 2022 aan bij OZ-Hami,
onderdeel van Dutch Flower Group
(DFG). Aablo is een familiebedrijf,

opgericht in 1991 door de broers
Herald en Arthur Spaargaren, actief
in de export van snijbloemen en
planten aan importerende groothandelsbedrijven, event- en
weddingsplanners en bloemisten.

Vanuit Aalsmeer werken dagelijks
35 medewerkers aan het op maat
beleveren van internationale
klanten in dertig landen wereldwijd,
waaronder Duitsland, Zwitserland,
Spanje en Portugal. Om verdere
groei van haar klantenportfolio te
kunnen realiseren, zocht Aablo naar
een partner. Deze is gevonden in
OZ-Hami, de combinatie van bloemenexportbedrijven OZ Export,
Hamifleurs, Van Dam en Barendsen.
Vanaf januari 2022 komen de activiteiten van Aablo onder de vlag van
OZ-Hami te vallen. Arthur Spaargaren, directie van Aablo: “Wij zijn
verheugd om ons als organisatie
aan te sluiten bij een gerenommeerde partij als OZ-Hami. Wij
kunnen door deze aansluiting voor
zowel onze klanten als onze kwekers
duurzame groei realiseren.” Ruben
Sicking, algemeen directeur van
OZ-Hami: “Het klantenportfolio van
Aablo is een perfecte aanvulling
binnen onze organisatie, waarbij
voor de klanten en kwekers grotere
efficiency kan worden gerealiseerd.
Een echte win-win.”

door de joodse filosoof Levinas met
beelden als ‘het gelaat van de ander’.
Terre des Hommes
Galerie de Tuinkamer werkt in dit
seizoen samen met Terre des
Hommes. In overleg met de exposanten gaat een deel van de
opbrengst naar deze stichting, die
slachtoffers van kinderarbeid, kindermisbruik en uitbuiting ondersteunt.

Nieuwe expositie de Tuinkamer
Hoofddorp - Terwijl alle musea
gesloten zijn en kunstevenementen
worden afgelast start op 22 januari in
Galerie de Tuinkamer een nieuwe
expositie. Weliswaar met de restrictie
van reserveren en maximaal twee
bezoekers op enig moment, maar
voor iedereen die van kunst houdt
een gelegenheid om te genieten en
eventjes corona te vergeten. Te zien is
werk van Bert Hermans met schilderijen van industrieel en cultureel

erfgoed. Eerder exposeerde Bert in
New York, Japan, China en een aantal
Europese hoofdsteden. Dat hij nu in
Galerie de Tuinkamer exposeert is dus
heel bijzonder. In lijn met de strakke
vormgeving van de schilderijen
passen de design sieraden van Jeroen
van Pesch. Zijn sieraden zijn samen te
vatten onder de noemer ‘eenvoud
siert’. En verder zijn er de beelden van
Wim Hoogenboom die zich in deze
tijd van polarisatie laat inspireren

Opening Geboortebos Park
Zwanenburg in februari
Haarlemmermeer - Pak de beschuit
met muisjes er maar bij, want op
woensdag 16 februari aanstaande
wordt het Geboortebos Park Zwanenburg in gemeente Haarlemmermeer
feestelijk geopend. De eerste Geboortebomen gaan dan de grond in. Het
Geboortebos staat symbool voor de
wens dat ieder kind kan opgroeien in
een groene, gezonde wereld. Met dit
nieuwe Geboortebos bieden recreatieschap Spaarnwoude, Staatsbosbeheer en Stichting Nationale Boomfeestdag nog meer ouders, grootouders en andere belangstellenden de
mogelijkheid om hun oogappeltje een
groene start te geven. Het planten van
een boom bij de geboorte van een
baby is een eeuwenoude traditie die
door de Stichting Nationale Boomfeestdag en Staatsbosbeheer omarmd
wordt. Samen hebben ze in Nederland
al meerdere Geboortebossen aangelegd. Op verzoek van het Ministerie

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit legt Staatsbosbeheer, in het
kader van de Bossenstrategie, nog
meer Geboortebossen aan. Zo wil het
Ministerie van LNV nog meer kinderen
en hun (groot-)ouders en verzorgers
in Nederland in contact brengen met
de natuur en de waarde van bomen
laten beleven.
Zelf Geboorteboom planten
Stichting Nationale Boomfeestdag
verzorgt de aanvraag voor Geboortebomen en de feestelijke plantdagen.
Het initiatief van de Geboortebossen
sluit naadloos aan bij de slogan van de
Stichting: ieder kind een boom. Op de
website geboortebos.nl/zwanenburg
kan een Geboorteboom
besteld worden. Uniek aan dit concept
is dat de aanvrager zelf een boom en
een aantal struiken tijdens de
plantdag met het gezin mag planten.
Als herinnering ontvangen de planters

Galerie en beeldentuin
De Tuinkamer is een galerie en beeldentuin waar, ook nu, in een gezellige, ongedwongen sfeer van kunst
genoten kan worden en door middel
van korte filmpjes kan kennis
gemaakt kan worden met de kunstenaars. Vier keer per jaar is er een
wisselende expositie. De nieuwe
expositie is te zien van 22 januari tot
en met 5 maart op vrijdag en
zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur en
op afspraak. Reserveren kan telefonisch via 023-5623858 of per mail:
pj.dees@quicknet.nl. Galerie de Tuinkamer is gevestigd aan de Wilsonstraat 61in Hoofddorp. Meer info:
www.galeriedetuinkamer.nl

een Geboorteboomcertificaat en
wordt de naam en geboortedatum
van het kindje op een digitale
plaquette vermeld.
Eerste bomen
De eerste boom in Geboortebos Park
Zwanenburg wordt aangeboden aan
de ouders van de nieuwste inwoner
van 2022 van gemeente Haarlemmermeer. Zij planten, op 16 februari om
13.30 uur, samen met de winnaars van
de Geboorteboomactie op social
media van de Boomfeestdag het
eerste stukje bos.
Groene As
Park Zwanenburg maakt onderdeel uit
van Spaarnwoude Park en ligt in de
gemeente Haarlemmermeer.
Bezoekers van het park kunnen er
wandelen, mountainbiken en skaten.
Park Zwanenburg is 35 hectare groot
en maakt deel uit van de Groene As,
de ecologische verbindingszone die
grote en kleine natuurgebieden
tussen Amstelland en Spaarnwoude
Park met elkaar verbindt.

INGEZONDEN
Eerlijke vinder
Aalsmeer - Gelukkig zijn er nog eerlijke vinders in Aalsmeer. Afgelopen
vrijdag heeft mijn echtgenote boodschappen gedaan in de AH aan het
Praamplein. Thuisgekomen bemerkte ze dat ze haar horloge kwijt was.
Het hele huis overhoop gehaald. Niet te vinden. Ten einde raad zijn we
naar de servicebalie van AH getogen en daar navraag gedaan. En jawel,
daar heeft de eerlijke vinder in de winkel van AH het horloge gevonden
en afgegeven aan de filiaalmedewerkster. Mijn echtgenote was zeer
verheugd, toen ze het daar kon afhalen, omdat dit horloge een huwelijksgeschenk is geweest met daaraan extra speciale emotionele herinneringen. Dus los van de financiële waarde had het ook nog een grote
emotionele waarde. Graag willen we dan ook in contact komen met deze
eerlijke vinder (m/vr), om degene persoonlijk te bedanken. Ons verzoek
aan de vinder is om naam en telefoonnummer achter te laten bij de
servicebalie van AH Praamplein, opdat wij contact met die persoon
kunnen opnemen. Bij deze alvast onze bijzondere dank voor deze eerlijke
actie.
F.T.

Buitenspeelprogramma ‘Hartje
Winter’ bij kinderopvang
Amstelland - Bijna 400 kinderopvanglocaties in Noord-Holland doen
mee met landelijke campagne voor
buiten spelen in de winter. Buiten
spelen in de winter moet vanzelfsprekend worden. Terwijl kinderen in de
zomermaanden gemiddeld 17 uur per
week buiten spelen, is dit in de koude
maanden slechts 8 uur per week.
Daarentegen brengen kinderen veel
meer tijd achter een schermpje door.
IVN Natuureducatie en kinderopvangorganisatie Humankind willen met de
campagne ‘Hartje Winter’ dit tij keren.
In de provincie Noord-Holland doen
385 kinderopvanglocaties sinds afgelopen maandag 10 januari mee met
de eerste landelijke editie. Buiten
spelen in het groen is goed voor de
motoriek, concentratie en gezondheid, zo bewijst wetenschappelijk
onderzoek. Desondanks is buiten

spelen sterk op zijn retour. Vijftien
procent van de kinderen speelt überhaupt nooit buiten (onderzoek Kantar
Public in opdracht van Jantje Beton)
en in de wintermaanden wordt ruim
vijftig procent minder buiten
gespeeld dan in de zomer (onderzoek
Mulier Instituut). Bijna de helft van de
kinderen is in de wintermaanden
amper 5 uur per week buiten te
vinden.
Succesvolle proef
IVN Natuureducatie en kinderopvangorganisatie Humankind hebben om
die reden de handen ineengeslagen
en het buitenspeelprogramma ‘Hartje
Winter’ ontwikkeld. Dit programma,
boordevol winterse activiteiten en
spelletjes buiten, heeft de afgelopen
drie winters als pilot gedraaid op locaties van Humankind. Vanwege het
grote succes wordt het nu gratis
aangeboden aan alle kinderdagverblijven en bso’s in Nederland en daarbuiten, zodat alle kinderen in de
opvang hiervan kunnen profiteren. In
heel Nederland doen ruim 3700
kinderopvanglocaties mee. Het
buitenspeelprogramma ‘Hartje Winter’
loopt tot en met 28 januari.

Jaarboek Boerenlandvogels:
2021 iets beter weidevogeljaar
Regio - Jaarlijks geeft Landschap
Noord-Holland het Jaarboek Boerenlandvogels uit met resultaten van de
onderzoeken die het afgelopen jaar
voor weidevogels in Noord-Holland
zijn uitgevoerd. Daarnaast zijn in het
jaarboek allerlei inspirerende
verhalen te lezen over de inspanningen die heel veel vrijwilligers en
organisaties organiseren om de
boerenlandvogels voor NoordHolland te behouden. Het jaarboek
2021 is net verschenen en de cijfers
laten zien dat 2021 een beter jaar
was voor de grutto en andere weidevogels. Het natte en koude voorjaar
zorgde voor goede broedresultaten
en ook voor voldoende broedsucces
bij de grutto. “Na een reeks van
magere jaren is dit een opsteker,
maar het is nog geen reden om
opgelucht adem te halen”, zegt
Ernest Briët, directeur van Landschap
Noord-Holland. Het Landje van
Geijsel bij Amstelveen wordt jaarlijks
onder water gezet voor de grutto’s,

zodat ze veilig kunnen rusten als ze
hier vanuit Afrika aankomen. Ook
tijdens het broeden worden de
vogels beschermd tegen grondpredatoren. Zowel in natuurgebieden als
bij agrariërs zijn er in 2021 veel
rasters geplaatst om de nesten te
beschermen. Naast de weidevogels
laten de resultaten van tellingen van
akkervogels zien dat de provincie
onder meer belangrijk is voor kievit,
scholekster, kneu, patrijs en gele
kwikstaart en welke maatregelen
voor deze soorten lijken te werken.
Ernest Briët: “Door zo optimaal
mogelijk samen te werken en kennis
onderling te delen is het mogelijk
goede resultaten te bereiken. In
februari organiseert Landschap
Noord-Holland de Inspiratiedag
Boerenlandvogels om zo de samenwerking met boeren, vrijwilligers en
allerlei andere organisaties verder te
versterken”. Het Jaarboek Boerenlandvogels is te lezen op www.landschapnoordholland.nl/publicaties.
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er uit kan gaan zien. We zitten op één
lijn. Met deze ondertekening
verbinden we ons aan de ontwikkeling van dit mooie gebied. De eerstvolgende stap is het starten van
projecten die we eenvoudig kunnen
uitvoeren, zoals het plaatsen van
routeborden en picknickbanken.”

Volgende stap in ontwikkeling
Westeinderscheg
Aalsmeer - Het verbinden van natuur,
water, cultureel erfgoed en recreatie in
de Westeinderscheg gaat een nieuwe
fase in. Met de ondertekening van een
convenant leggen de provincie NoordHolland, de gemeenten Aalsmeer,
Amstelveen, Amsterdam, Haarlemmermeer, Uithoorn en het Hoogheemraadschap van Rijnland vast dat zij dit
gebied samen gaan ontwikkelen. De
nieuwe Westeinderscheg loopt vanaf
het IJ, door de Schinkel, langs de
Oeverlanden en het Amsterdamse Bos
via de Bovenlanden naar de Westein-

derplassen. Het is de negende scheg
van Amsterdam. Het gebied is momenteel versnipperd en incompleet, terwijl
er kansen liggen op het gebied van
water, natuur, recreatieve verbindingen
en versterking van cultureel erfgoed.
Start projecten
Gedeputeerde Esther Rommel
(Natuur en Landschap): “Het afgelopen jaar hebben de bestuurders
van de gemeenten en het Hoogheemraadschap en ik besproken hoe
de toekomst van de Westeinderscheg

Landschapsversterking
Dit jaar startte de provincie een subsidieregeling vanuit het Investeringsbudget Landschapsversterking.
Projecten die het landschap
versterken en de toegankelijkheid
voor bewoners en recreanten verbeteren kunnen hiervoor subsidie
aanvragen. Inmiddels hebben zeven
initiatieven dat gedaan. Momenteel
worden deze aanvragen beoordeeld.
Vervolg
De samenwerkingspartners gaan nu
verder met het opstellen van een
uitvoeringsprogramma Westeinderscheg. Daarin worden concrete
projecten benoemd. Ook stelt de
provincie volgend jaar weer subsidie
beschikbaar voor landschapsontwikkeling. In de tweede helft van 2022
start de uitvoering van projecten uit
het uitvoeringsprogramma. Het
resultaat is een gebied waar inwoners uit de regio de rust kunnen
opzoeken. Daarnaast is de natuur
versterkt en neemt de rijkdom aan
plant- en diersoorten weer toe.

voor Aalsmeer staat op het
programma op zaterdag 29 januari.
Uit en tegen Kras Volendam vanaf
19.00 uur.

Samir Benghanem van Greenpark Aalsmeer, moe en blij na het behalen van het
landskampioenschap vorig jaar juni. Foto: www.kicksfotos.nl

Handbal: Winst voor Heren 2
Greenpark in eredivisie
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 8
januari moesten de Heren 2 handballers van Greenpark Aalsmeer in de
eredivisie aantreden tegen WHC/
Hercules. In sporthal Boswijk in Den
Haag ging het qua puntentelling
gelijk op en was het stuivertje
wisselen wie op voorsprong kwam.
Halverwege wist Aalsmeer uit te
lopen naar 9-13, maar Hercules vocht
zich terug tot gelijk spel: 14-14. De
ploegen bleven elkaar uitdagen, er
werd over en weer gescoord. In het
slotdeel van de wedstrijd wist Aalsmeer echter een groter verschil te

maken en hier had Hercules geen
antwoord meer op. Heren 2 met
24-31 winst terug naar Aalsmeer. Het
opleidingsteam van Greenpark doet
het goed in de competie en bezet
momenteel de derde plaats. Aan kop
in deze eredivisie gaat Tachos uit
Waalwijk, op twee Houten.
BeNe League
De BeNe League handbal, waar Heren
1 van Greenpark Aalsmeer aan
meedoet en goed scoort, ligt voor nu
nog even stil. Uiteraard wordt er wel
getraind, maar de eerste wedstrijd

Na 53 jaar einde klaverjasclub CAV
Aalsmeer - Na 53 jaar is er een einde
gekomen aan het bestaan van klaverjasclub CAV. De klaverjasclub is opgericht in 1969 door enkele medewerkers die werkzaam waren bij de bloemenveiling CAV. De club was
toendertijd alleen toegankelijk voor
mensen die werkzaam waren bij de
CAV. Er werd wekelijks gekaart bij Ab
Vleghaar. Het aantal leden is altijd
bewust klein gehouden, de club

bestond uit twaalf leden die contributie betaalden en enkele reserve
leden. In de loop der jaren zijn er ook
leden toegetreden die geen binding
hadden met de bloemenveiling,
omdat er steeds minder geklaverjast
werd in de veiling. Zodoende kon de
club nog vele jaren bestaan. De
gemiddelde leeftijd, boven de 80
jaar, is de laatste jaren wel aardig
opgelopen, want vele jongeren

EK Handbal
Eén van de spelers van Greenpark
Aalsmeer is afgelopen dagen wel
volop in actie gekomen tijdens de
oefenduels voor het EK Handbal in
Zweden: Aanvoerder Samir Benghanem maakt namelijk deel uit van
het Team NL. Hij doet het goed. Samir
scoorde in het oefenduel tegen
Hongarij maar liefst zes keer en werd
uitgeroepen tot man of the match.
Inmiddels is de ploeg naar Hongarije
gevlogen voor de start van het EK.
Nederland komt vandaag, donderdag
13 januari, voor het eerst in actie.
Tegenstander is Hongarije. Vervolgens speelt TeamNL op zondag 16
januari tegen IJsland en op dinsdag
18 januari tegen Portugal. Alle
wedstrijden beginnen om 20.30 uur,
worden gespeeld in Boedapest en
zijn live te zien op Ziggo Sport. Vast
en zeker dat veel Aalsmeerders voor
de televisie zitten om ‘hun’ Samir in
actie te zien. En vast ook voor Niko
Blaauw. Hij maakt sinds afgelopen
maandag deel uit van de EK-selectie.
Blaauw speelt sinds 2020 in Duitsland, maar startte zijn handbal-loopbaan bij Greenpark Aalsmeer. Hij is
opgeroepen wegens coronabesmettingen bij twee spelers van Team NL.

hebben kaarten niet meer als hobby
op hun lijstje staan. De afgelopen
twee jaar was het ritme door de
corona lockdowns er behoorlijk uit
en vele leden gaven aan het lastig te
vinden om in de wintermaanden
s’avonds de deur uit te gaan. Na vele
jaren openhartig te zijn ontvangen
op de maandagavond in Dorpshuis ‘t
Podium in Kudelstaart heeft het
bestuur in overleg met de leden
besloten om per 1 januari 2022
klaverjasclub CAV op te heffen.

Technasium 3 van Keizer Karel
College ontwerpt voedselbos
Amstelveen - Leerlingen van de
derde klas Technasium van het Keizer
Karel College in Amstelveen werden
met een scholierenchallenge uitgedaagd om een voedselbos te
ontwerpen. In opdracht van de
provincie Noord-Holland gingen de
scholieren als landschapsarchitecten
en ruimtelijke planners aan de slag
met het landschap van de toekomst.
Tijdens dit creatieve proces moesten
ze rekening houden met bestemmingsplannen, mogelijkheden voor
de omgeving en het combineren van
verschillende vakken, zoals aardrijkskunde en biologie.
Eindpresentatie
Nadat de opdrachtgevers de presentaties van 21 groepjes hadden
gezien, werd er van alle drie de
klassen één groepje gekozen dat zijn
voedselbos aan gedeputeerde Esther
Rommel (Natuur en Landschap)
mocht presenteren. Esther Rommel
was onder de indruk van de presentaties. “De leerlingen hebben mooie
ontwerpen gemaakt en leuke ideeën
bedacht, zoals het creëren van een
ontmoetingsplek voor jong en oud,
vissen kweken in de vijver en een
voedselbos met als thema de
Spaanse keuken. Er kon er maar één
de beste zijn. En dit jaar was dat team
6 van klas 3T3 met Anita Oranghi,
Famke Voogt, Imke Duijsens en
Nienke Nugteren. Met een mooie
maquette en vrolijke vlog wist dit
team de winst te behalen. De meiden
ontvangen ieder een tomatenplantje
voor in de keuken en krijgen de kans

om hun voedselbos aan de Amstelveense wethouder Floor Gordon
(Natuur) te presenteren.”
Kick-off
Op 29 september is het project live
van start gegaan op het Keizer Karel
College in Amstelveen. Na uitleg in
de klas over wat voedselbossen zijn
en hoe bestemmingsplannen
werken, gingen de leerlingen zelf op
pad. Aan de hand van een speurtocht
langs verschillende locaties kregen
ze een beter idee over eetbare
planten, bestemmingen en landbouw. Op deze manier maakten ze
op een leuke manier kennis met het
concept voedselbossen, en konden
ze een gevoel krijgen waar ze wilden
beginnen met hun project. De leerlingen hebben verschillende locaties
in Amstelveen gebruikt voor hun
ontwerp, maar er helaas nog geen
gevonden waarbij het realiseren van
een voedselbos ook daadwerkelijk is
toegestaan onder het huidige
bestemmingsplan.
Baas van Noord-Holland
De scholierenchallenge is een onderdeel van het Scholierenprogramma
Baas van Noord-Holland. Met dit
programma wil de provincie zoveel
mogelijk jongeren bereiken en hen
kennis laten maken met politiek en
het werk van de provincie.
Door de scholieren op deze manier
uit te dagen, leren ze in korte tijd veel
over het belang van biodiversiteit,
alternatieve landbouwmethoden,
voedsel en ruimtelijke ordening.

Nieuwe sponsor voor ckv VZOD
Aalsmeer - Christiani Vino e Cibo en
korfbalvereniging VZOD uit Kudelstaart gaan samenwerken. De sponsorcommissie van VZOD is verheugd
te kunnen melden dat zij in de
nieuwe wijn- en pizzabar aan de
Stommeerweg een nieuwe sponsor
heeft gevonden. Naast de sponsoring van een gloednieuw sponsorbord langs het hoofdveld van VZOD
en promotie op de website van de

korfbalvereniging is er meer. Alle
jeugdteams die het kampioenschap
weten te veroveren worden namelijk
getrakteerd op échte Romeinse
pizza’s bij Christiani Vino e Cibo. Een
prachtig resultaat waar ook de jeugd
van VZOD erg blij mee zal zijn!
Korbalvereniging VZOD is overigens
op zoek naar nog meer nieuwe sponsoren. Bekijk de mogelijkheden op
www.vzod.nl
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‘Sjorsboekjes’ gelanceerd op
alle basisscholen in Aalsmeer

Tekenatelier voor kinderen van
start bij De Werkschuit

Aalsmeer - Goed nieuws voor alle
basisschoolleerlingen in de
gemeente Aalsmeer. Deze week
ontvingen ze van Sjors Sportief en
Sjors Creatief de allereerste ‘Sjorsboekjes’. Hiermee kunnen ze tot het
einde van het schooljaar ruim dertig
sport- en cultuuractiviteiten
ontdekken. Van dansen en zeilen tot
en met scouting en bouwen: dankzij
Sjors Sportief en Sjors Creatief
kunnen basisschoolleerlingen in
Aalsmeer en Kudelstaart voortaan
vrijblijvend kijken welke sport of
creatieve activiteit het beste bij ze
past.
Het ‘Sjorsboekje’ staat vol met activiteiten die ze vaak gratis kunnen
ontdekken. Het is voor het eerst dat
de gemeente Aalsmeer dit succesvolle sport- en cultuurstimuleringsproject aanbiedt.

Aalsmeer - De Werkschuit Aalsmeer
gaat op 24 januari weer open. Op
woensdag 2 en zaterdag 5 februari
start de creatieve cursus ‘tekenatelier
voor kinderen en jongeren’. De cursus
bestaat uit tien lessen en wordt
gegeven door Annefie van Itterzon.
In het tekenatelier krijgen kinderen
op een speelse en leerzame manier
les in tekenen en schilderen. Stap
voor stap maken ze kennis met
allerlei materialen, zoals krijt, pen,
ecoline, verf en mooi papier.
Kinderen zijn van nature ontvankelijk
voor kunst en worden door leuke,
gerichte opdrachten gestimuleerd
om nog beter te kijken. De kinderen
maken kleine voorstudies in pen en
inkt en leren ook groot op het vlak
met verf te werken. Aan het begin
van iedere les wordt het gekozen
thema aan de hand van een kunstenaar of kunstwerk besproken waardoor de kinderen ook leren kijken
naar kunst van anderen. Aan het

Sport en cultuur
Sjors Sportief en Sjors Creatief zijn
een initiatief van Team Sportservice
Aalsmeer in samenwerking met de

regionale sportverenigingen,
cultuurorganisaties en andere activiteitenaanbieders. Micha Hoogewoud, projectcoördinator: “Zowel
Team Sportservice als gemeente
Aalsmeer vinden het belangrijk dat
zoveel mogelijk kinderen kennismaken met sport en cultuur. Sjors
maakt het voor basisschoolleerlingen
mogelijk om het veelzijdige aanbod
aan sport- en cultuuractiviteiten in
onze gemeente te ontdekken.
Zónder dat ze daarbij meteen lid
hoeven te worden. En in de meeste
gevallen is het nog gratis ook.”
De Sjors-formule
Sjors is nieuw in de gemeente Aalsmeer. Maar in ruim 130 gemeentes in
Nederland heeft de formule zich al
bewezen. Een gebruiksvriendelijk
digitaal inschrijfsysteem zorgt ervoor
dat kinderen zich heel eenvoudig
kunnen inschrijven voor proeflessen
bij een sportvereniging of cultuurinstelling. Tegelijkertijd biedt het de
aanbieders van sport en cultuur een

Muzikale opening bij Zuidooster
Aalsmeer - Na een extra lange kerstvakantie mochten afgelopen
maandag 10 januari de basisscholen
en het middelbaar onderwijs weer
open. Op basisschool de Zuidooster
was er op de eerste dag een muzikale
ontvangst. De juffen van de groep 1/2

en vakdocent muziek Wilco hadden
een leuke opening bedacht. Het lied
‘Het is winter, bibber bibber en ik
bibber bibber bibber, want buiten is
het koud’ werd op het schoolplein
met elkaar gezongen. Muziekdocent
Wilco speelde mee op de ukelele.

Op vakantie zonder ouders?
Ga mee op Bindingkamp!
Aalsmeer - Van de zomer een week
op vakantie zonder ouders? Dan is een
Bindingkamp wat voor jou. Een
Bindingkamp is vooral een heel gezellige week vakantie met een groep
leeftijdgenoten. De week wordt begeleid door een leidingteam van vrijwilligers die van alles voor je verzorgen.
Eigenlijk een ‘all inclusive’ vakantie,
maar dan zonder ouders. Je staat
gezamenlijk op, je eet met elkaar en
gaat met z’n allen op hetzelfde
moment naar bed. Je brengt de dag
door met afwisselende en verrassende

activiteiten. Een kamp heeft onder
andere een bonte dag waarbij er een
bijzonder en actief programma wordt
gedaan. Daarbij zal de leiding en/of
jijzelf zich opdoffen of verkleden in
een outfit passend bij de dag. Deze
dag eindigt natuurlijk met een
feestavond.
Kampthema
n een Bindingkamp staat er altijd een
kampthema centraal. Door middel van
spel, toneel of discussie wordt dit
thema onder de loep genomen.

uitgelezen kans om nieuwe, jonge
leden aan zich te binden.
Inschrijven voor activiteiten
Het aanbod wordt gepresenteerd in
het Sjorsboekje, dat leerlingen van
groep 1 tot en met 8 van alle basisscholen in Aalsmeer en Kudelstaart op
school mee naar huis hebben
gekregen. Hoogewoud: “Inschrijven
voor de activiteiten kan via de website
www.noordhollandactief.nl. Ik heb er
alle vertrouwen in dat het een succes
wordt. Hopelijk overtreft het aantal
inschrijvingen onze verwachtingen.”

Koud was het wel, maar sneeuw en ijs
was ver te zoeken. In de klas was het
wel echt winterweer. Het lokaal was
sfeervol ingericht met onder andere
sneeuwvlokjes. De kinderen en team
hadden er duidelijk weer zin in om te
starten. Na het openingslied is er
binnen hard gewerkt. Hopelijk nu een
langere leerzame tijd met elkaar.

Vorige zomer was het kampthema:
Vallen en opstaan, staan en opvallen.
Ben je creatief, sportief of juist rustig,
tijdens een bindingkamp is er voor
iedereen een activiteit om te kunnen
‘shinen’. Er zijn momenten dat je met
de groep op pad gaat om een bosspel,
een speurtocht, een wandeling of een
fietstocht te maken. Bij goed weer
wordt altijd een moment gepland dat
de groep lekker kan gaan zwemmen
of met water kan kliederen. Je maakt
een spannende nachtwandeling of je
schrijft verhalen voor de kampkrant.
Ook zing je met elkaar en op de
laatste avond zit je met je (nieuwe)
vrienden rond het kampvuur.
Verschillende leeftijden
De kampen worden georganiseerd
voor verschillende leeftijdsgroepen
vanaf groep 7 van de basisschool. De
groepsgrootte is meestal tussen de 30
en 40 deelnemers. Dat de kampen
heel geslaagd zijn, blijkt wel uit het
feit dat de kamptraditie intussen al
meer dan 75 jaar bestaat! Een bindingkamp kun je eigenlijk niet beschrijven,
dat moet je meemaken!
Kijk op de website van de Binding,
zoek het kamp voor jouw leeftijdsgroep en schrijf meteen in! Wacht niet
te lang, er zijn al veel inschrijvingen.
Ga ook voor meer informatie naar:
www.debinding.nl.

einde van de cursus nemen de
kinderen een map prachtige werken
mee naar huis. Dus, houd je van
tekenen en wil je aan de slag met
een inspirerende opdracht? Geef je
dan snel op. Dit kan via de website
en telefonisch.Neem voor meer informatie contact op met Margot Tepas
via 06-12459347 of met Anja van
Leeuwen via 06-40384069. Kijk op
www.werkschuit-aalsmeer.nl voor
het complete cursusaanbod, ook
voor volwassenen.

25-Jarig jubileum voor juf Annet
Rijsenhout - Op 1 januari was juf
Annet 25 jaar werkzaam bij peuteropvang ’t Roefje in Rijsenhout. Aan
dit jubileum is niet stilletjes voorbijgegaan. Annet is in de bloemetjes
gezet door haar collega’s. Het feestje
is nog niet gevierd samen met de
kinderen vanwege de kerstvakantie,
maar dat gaat zeker nog gebeuren.
Met pensioen gaat Annet nog niet.
Ze hoopt nog lang te kunnen
genieten van alle kinderen, haar
collega’s en het werken in de
kinderopvang.

Zaalhockeywedstrijden voor
jeugd Qui Vive op buitenveld
De Kwakel - In tijden van corona moet
iedereen steeds creatiever worden.
Om de jeugd toch te laten sporten
heeft hockeyclub Qui Vive daarom in
plaats van zaalhockeywedstrijden
binnen, de jeugd afgelopen week
buiten laten trainen en het afgelopen
weekend ‘zaal’hockeywedstrijden op
het buitenveld laten spelen. Alle zaalteams konden zich inschrijven om in
het weekend van 8 en 9 januari een
wedstrijd te spelen op het aangepaste
‘zaal’veld. Liefst 24 van de 28 zaalteams hadden zich hiervoor aangemeld. Een enkel team was vanwege de
vakantie niet compleet, dus de
kinderen uit deze teams werden
samengevoegd zodat ook zij lekker
konden hockeyen. Er werden in totaal
elf wedstrijden op twee dagen ingepland. De eerste wedstrijd op zaterdagochtend moest helaas worden
afgelast vanwege nachtvorst. Deze
wedstrijd wordt komende week ingehaald, omdat ook deze kinderen graag
een wedstrijdje willen spelen. De
andere wedstrijden konden gelukkig
allemaal doorgaan. Zaterdag was het
wel koud en in de middag regenachtig, zondag werkte het weer lekker
mee, maar het hele weekend stonden
de kinderen enthousiast op het veld.
Na afloop stond er voor iedereen
warme chocolademelk klaar om lekker
even op te warmen. Er werden leuke
wedstrijden gespeeld en ondanks dat
de ondergrond uiteraard anders is dan
in de zaal, was het door de balken en

zaalregels toch echt anders dan veldhockey. Qui Vive wacht de nieuwe
corona maatregelen van aanstaande
vrijdag af om te zien hoe de komende
weken de trainingen en wedstrijden
ingevuld gaan worden. Mocht er vanaf
het weekend van 15 januari nog
steeds niet in de zaal gehockeyd
mogen worden, dan zullen er vaker
trainingen en wedstrijden op het
buiten ‘zaal’hockeyveld worden ingepland voor teams die dat graag willen.
Midwinter Competitie
Voor de jongste jeugd staat de
Midwinter Competitie voor de deur.
Ook hiervan hangt het er vanaf wat er
uit persconferentie gaat komen en
wat er wel en niet is toegestaan, maar
anders zullen er ook voor deze
kinderen onderlinge wedstrijden
georganiseerd gaan worden, naast de
trainingen die deze week weer gaan
starten. Het belangrijkste blijft dat er
gesport kan worden. Als dat met
aanpassingen moet, zal Qui Vive er
alles aan doen om dat ook nu weer op
een goede manier in te gaan vullen.
Proeflessen
Benieuwd naar hockey? Proeflessen
kunnen weer worden afgesproken via
proefles@quivive.nl. Voor de allerkleinsten (groep 1 en 2) gaat na de voorjaarsvakantie het stokstaartjesblok
weer van start. Stuur een mailtje
voor verdere informatie naar
stokstaartjes@quivive.nl.
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Aalsmeer groeit groter...
Aalsmeer - Het begint steeds voller te worden in Aalsmeer, op diverse locaties worden
woningen gebouwd en dat is maar goed ook. Veel inwoners willen namelijk in hun ‘eigen
dorp’ blijven wonen en dankzij verschillende type woningen is er keuze voor voor jongeren,
starters en ouderen en zowel koop- als huurhuizen. Ondanks de nieuwbouw blijft de
woningnood, net als in heel Nederland, groot. Gelukkig is de gemeente nog niet vol. Door
nieuwbouw in Hoofdweg-Zuid en Westeinderhage, beiden in Kudelstaart, gaan er nog zo’n
900 woningen bijkomen. Nog een leuk weetje: Aalsmeer had in 2021 de grootste toename
van het aantal inwoners, gegroeid met 45%. Van 21.990 inwoners in 1995 tot 31.991 eind
2021. Op naar de 32.000!

Op het voormalige VVA terrein, naast de smartwoningen, is Eigen Haard gestart met de bouw van 56 sociale huurwoningen. Het project bestaat uit twee blokken van 28 woningen. De woningbouwvereniging verwacht de
studio’s en tweekamerwoningen vanaf medio mei te kunnen verhuren. Eveneens betreft het hier ‘snelbouw’. De woningen bestaan uit zogenaamde woonmodules, die grotendeels in de fabriek worden gemaakt. De modules
worden getransporteerd naar de bouwplaats, gestapeld en verder afgebouwd. De woningen zijn gasloos (warmtepomp) en duurzaam.

In februari is een start gemaakt met de bouw van 44 appartementen in het Laurierhof en inmiddels is het complex bij het Baanvak en de Spoorlaan bijna voltooid.

In februari ging de eerste paal de grond in voor de Posterijen. Aan de Stationsweg verrijzen 28 appartementen. De verwachting is dat de nieuwe bewoners eind dit jaar hun woning kunnen betrekken.

Begin juli zette wethouder Robert van Rijn zijn handtekening op een heipaal voor de realisatie van 24 smartwoningen langs de Zwarteweg. De huisjes voor starters vonden gretig aftrek, liefst 700 gegadigden. Het zal niet
lang meer duren voordat de eerste bewoners de sleutel krijgen van hun nieuwe onderkomen.

Het heeft best lang geduurd, de Zuiderkerk ging er steeds bouwvalliger uitzien, maar het project Zuydveste is vorig jaar dan toch gestart. In de Hortensialaan/Cyclamenstraat komen 55 luxe en duurzame appartementen
voor senioren, waarvan drie loftwoningen in de kerk zelf, die tevens gaat dienen als ontmoetingsruimte voor de bewoners. Het betreft overigens allen huurwoningen. De verwachte oplevering is komende zomer.

