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Wethouder Schipholzaken Bart Kabout (links), directeur Ron Maas van Sensornet en Ineke Loogman van RBV bij één van de
meetpunten van Sensornet onder de Zwanenburgbaan.
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Aalsmeer - Op zeven punten in de gemeente Aalsmeer staan sinds vorig jaar
installaties van Sensornet die het geluid van vliegtuigen in kaart brengen.
De gemeente, de stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder
(RBV) en Sensornet hopen dat veel inwoners hiermee accurate cijfers over
aantallen en frequenties van passerende vliegtuigen gaan ophalen.
Dat vliegtuigen impact hebben op
veel mensen in Aalsmeer is bekend.
Dat geldt voor zowel geluid als de
luchtkwaliteit. Maar hoeveel, hoe vaak
en hoe lang? Hierover zijn al heel veel
rapporten verschenen, waarin vaak
sprake is van ‘berekende jaargemiddelde waarden’. Een groot aantal
bewoners vroeg naast die berekende
geluidsniveaus om metingen die realtime inzicht geven in het geluid van de
vliegtuigpassages. Om die reden heeft
de Gemeente aan het onafhankelijke
meetinstituut Sensornet BV opdracht
gegeven om met haar geluidsnet
accurate gegevens over aantallen en
frequenties van passerende vliegtuigen beschikbaar te stellen.
Gegevens delen met inwoners
De realtime informatie van de zeven

‘Stoere’ speeltuin
in Berkenlaan
Aalsmeer - Via de participatiesite van
Aalsmeer is vorig jaar het mooie idee
binnengekomen om de speeltuin aan de
Berkenlaan te vernieuwen. Samen met
de omwonende kinderen en bewoners
is een keuze gemaakt voor de nieuwe
speeltoestellen. Gekozen is voor een
‘stoere’ speeltuin met natuurlijke materialen. Er is hard gewerkt aan de aanleg
van de speeltuin. Sinds deze week
kunnen (buurt)kinderen hier heerlijk
klimmen en klauteren, schommelen en
onder andere van de glijbaan roetsjen.

meetpunten binnen de gemeente
zijn te vinden op https://www.
sensornet.nl/project/aalsmeer.
Binnen enkele seconden zullen de
bolletjes zich aanpassen naar de
meest actuele meetresultaten. De
gemeente wil graag brede bekendheid voor de site.
“Wij delen deze gegevens uiteraard
graag met alle inwoners”, zegt
wethouder Schipholzaken Bart
Kabout. “Wij willen minder hinder
boven onze gemeente en het inzicht
in de feitelijke aantallen en frequenties van vliegtuigpassages is daarvoor nuttig.”
Meten is weten
De stichting Recht op Bescherming
tegen Vliegtuighinder (RBV) wil de
overheid via de rechter dwingen tot

het treffen van wettelijke maatregelen tegen de negatieve effecten
van de luchtvaart. RBV hecht veel
waarde aan eigen metingen binnen
de gemeente.
“Het is van belang dat iedereen deze
gegevens kan zien, of je nu veel of
weinig last ondervindt van vliegtuigen”, zegt Ineke Loogman van RBV.
“Deze cijfers geven inzicht in het
echte lawaai dat door vliegbewegingen wordt veroorzaakt. Dat is
nuttig als de civiele procedure van
start gaat. Er geldt immers: meten is
weten!”
Vliegtuig- en omgevingsgeluid
De meetresultaten op de pagina
betreffen niet alleen vliegtuiggeluid,
maar ook de geluidsniveaus als
ander omgevingsgeluid aanwezig is.
“Om het geluid van vliegtuigen te
onderscheiden van het overige
geluid worden verschillende hoogwaardige en moderne methoden
toegepast”, legt Ron Maas van
Sensornet uit.
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Ivo Peters overhandigt symbolisch de cheque aan zijn nichtje Evi.

Donatie van 1.000 euro voor
stichting DownTown Ophelia
Aalsmeer - Stichting DownTown
Ophelia begint dit nieuwe jaar goed
met het ontvangen van een mooie
donatie van maar liefst 1.000 euro.
Het personeel van Koninklijke Paardekooper Group mocht een aantal
goede doelen voordragen voor een
donatie waarvan er vijf werden
geloot door eigenaresse Lyanne
Paardekooper. Dankzij de inzending
van Ivo Peters ontvangt ook DownTown Ophelia dit mooie bedrag.
Ivo kwam met DownTown Ophelia in
contact via Team Timmerman waar

hij als secretaris nauw bij betrokken
is. En omdat zijn nichtje Evi het
Downsyndroom heeft en tijdens het
evenement de show mocht stelen bij
de modeshow was hij enthousiast
geworden over dit initiatief.
“Mooi om te zien dat deze stichting
mensen met een beperking in de
spotlights wil zetten. Of dat nu is
door een modeshow of door ze
achter de kassa te laten werken, ze
krijgen kansen en mogen gezien
worden in onze maatschappij”, aldus
Ivo Peters.
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Deze krant is gedrukt
op gerecycled papier.
Drie weken geen
Bijbelstudie
Aalsmeer - Wegens de nieuwe lockdown kan er helaas drie weken geen
Bijbelstudie gehouden worden. De
Stichting Begra hoopt weer te
starten op maandag 15 februari om
20.00 uur in gebouw Irene aan de
Kanaalstraat. Spreker zal dan
dominee Coen van Hoogstraten zijn.

Peter van den Nouland van stichting AED Aalsmeer en Kudelstaart overhandigde
afgelopen maandagmiddag 18 januari de nieuwe AED aan Anke de Wit, coördinator
van het AED project langs ‘de Dijk’, onder toeziend oog van Peter Kleijn en Cees
Eikelenboom, bestuursleden van Buurtvereniging het Dijkhuis.

Nieuwe AED bij Aalsmeerderbrug
Aalsmeerderbrug - Buurtvereniging
het Dijkhuis heeft een viertal AEDapparaten langs de Aalsmeerderdijk
hangen, verdeeld in het openbaar
gebied. De AED bij de Aalsmeerderbrug was aan vervanging toe, mede
door de financiële hulp van een
bijdrage uit de kerstbomenverkoop
bij Houtstook enzo en café restaurant
Geoffs is het mogelijk gemaakt om
deze apparaten per direct te kunnen

vervangen. Enige jaren geleden is de
buurtvereniging gestart met het
plaatsen van de AED’s in de lokale
buurt. Geheel op eigen kosten zijn de
kasten en AED’s aangeschaft. Tevens
zijn er opleidingen verzorgd voor het
bedienen van een automatische defibrillator. Zodra de corona-regels het
toelaten wordt er weer gestart met
opleidingen en de jaarlijkse
herhalingsopleidingen.

Winst Yvonne en Jopie bij voorlopig laatste Soos
Kudelstaart - Op donderdag is er
wekelijks van 13.30 tot 16.30 uur
kaarten voor 55+ers in Dorpshuis ’t
Podium. Afgelopen donderdag 14
januari was voorlopig even de laatste
kaartmiddag, want vanwege de
nieuwe ontwikkelingen in de coronacrissis heeft de Ouderensoos Kudelstaart besloten voorlopig te stoppen
met klaverjassen en jokeren tot er
een betere periode aanbreekt. “Het
risico is, gezien de hoge gemiddelde
leeftijd, te groot”, aldus het bestuur.
“Een aantal leden heeft ook afgezegd
omdat ze bang zijn besmet te raken.
Als in maart de situatie ten gunste is

veranderd, kan er, onder voorbehoud, op 4 maart weer gekaart
worden in het Dorpshuis.”
Het klaverjassen op 14 januari is
gewonnen door Yvonne van Schuilenburg met 5225 punten, Nico de
Ron werd tweede met 5186 punten
en 1 mars en op drie is Greet de Jong
geëindigd met 5132 punten. De
hoogste eer bij het jokeren was voor
Jopie de Grauw met 214 punten,
gevolgd door Trudy Knol met 403
punten. Voor inlichtingen kan
contact opgenomen worden met
penningmeester Hans van Schuilenburg via 06-12699009.

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Diensten in Oosterkerk, Oosteinderweg 269. Zondag 16u. Geen
samenkomst - kerk in groepen.
Info: www.cama-aalsmeer.nl.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag 10u. Dienst.
Chr. Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag
diensten om 10u. met stud. J.A.
de Kok en 16.30u. met kand. P.A.
Kok.
Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 751, Rijsenhout. Zondag
dienst om 10u. Spreker: ds. J.A.C.
Weij.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u.
Dienst via dgaalsmeer.nl.
Spreker: ds. Paul Thimm.
Wereldbroederschapsdag.
Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag
diensten om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Aalsmeer
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.
Zondag 10u. Online dienst met
ds. Teus Prins via http://pgaalsmeer.nl/kerkdienstgemist/
Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag
10u. dienst met ds. G.H. de
Ruiter. Organist: Hans van
Noord. Aanmelden via hervormdaalsmeer.nl.
- Oosterkerk, Oosteinderweg 269.
Zondag om 10u. Kerk Inn met
ds. M.J. Zandbergen. Organist:
Johan van der Zwaard.
Aanmelden:
www.hervormdaalsmeer.nl.
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Zondag 10.30u. Samenkomst via
livestream. Spreker: Walfried
Giltjes. Info: www.leg.nl.
RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.
Reserveren verplicht. Zaterdag
17u. Woordcommunieviering in
Kloosterhof. Voorganger: B.
Dullens. Karmelkerk: Zondag
9.30u. Eucharistieviering m.m.v.
cantoren. Om 14u. Poolse dienst
met Andrzej. Maximaal 30 kerkplaatsen. Reserveren voor

vieringen via
www.rkkerkaalsmeer.nl.
Reserveren Poolse dienst
verloopt via de Poolse Parochie.
Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag
Geen dienst.
Roemeens-orthodoxe Parochie
- Zondag 9u. Utrenia en 10.30u.
Heilige Liturgie. Voorganger:
Father Ion. In tent achter de
kerk.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat.
Zondag 10u. Online dienst via
www.kerkdienstgemist.nl. Voorganger: ds. C.J. van Stralen uit
Utrecht.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. Dienst met ds. R.
v/d Weg uit Uithoorn. Te volgen
via https://sow-kudelstaart.nl.
RK St. Jan Geboorte
Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg.
Zondag 11u. Woordcommunieviering m.m.v. cantors. Maximaal
30 kerkplaatsen. Vooraf reserveren via sjangeboortesecretariaat@live.nl of bel 0297-324735.
Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maandag
in gebouw Irene, Kanaalstraat,
Centrum. Eerstvolgende vooralsnog gepland op 15 februari
met drs. Steve van Deventer.
Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag in
om de twee weken in Ontmoetingsruimte Ons Tweede Thuis,
Jasmijnstraat 33. Eerstvolgende
vooralsnog gepland op 2
februari met Peter Slagter over
‘Het Bijbelboek Openbaring’.
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten
verzorgen voor Radio Aalsmeer
wekelijks uitzendingen. Dinsdag
van 20 tot 24u. Kabel 99.0 en
ether 105.9.
Een aantal kerken houdt diensten
waarbij publiek aanwezig mag
zijn. Vooraf aanmelden is wel een
vereiste en er gelden diverse
RIVM-regels, onder andere is het
dragen van een mondkapje
verplicht. Kijk voor meer info op
de websites van de kerken.

Cursus ‘Leer de Werkschuit
kennen’ start na lockdown
Aalsmeer - Een cursus volgen bij de
Werkschuit? Lastig om een keuze te
maken tussen de verschillende
cursussen die het creatieve centrum
aanbiedt? Dan is de cursus ‘Leer de
Werkschuit kennen’ dé cursus om er
op artistieke manier achter te komen
welke cursus het meest ligt.
In deze gevarieerde cursus nemen
verschillende docenten de deelnemers mee op sleeptouw in de vorm
van workshops. Nagenoeg het hele
cursusaanbod wordt gepresenteerd.
De deelnemers gaan onder andere
boetseren, mozaïeken, voegen,
glazuren, handletteren, schilderen,
mixed media en zelfs met FaZenDoo
aan de slag. De cursus gaat na de
lockdown (dus niet eind januari) van
start bij de Werkschuit aan de Oosteinderweg 287f. Interesse? Neem
dan een kijkje op de website www.
werkschuit-aalsmeer.nl. Voor meer
informatie kan gebeld worden naar

Anja van leeuwen: 06-40384069 of
naar Margot Tepas: 06-12459347.

Aalsmeer - Dat de corona-perikelen en de daarbij behorende maatregelen een enorme impact hebben op het dagelijkse leven mag duidelijk zijn. De
moedeloosheid en negatieve gevoelens krijgen steeds meer de overhand en vooral op sociale media wordt de misère breeduit uitgemeten. Christiaan
Sijnen van herenmodezaak Gentlemen’s Place in Aalsmeer denkt er het zijne van. Wat hem betreft is “negatief uitsluitend toegestaan als uitkomst van
een corona-test” en verder niet. Tijd om hem het hemd van het lijf te vragen!
Christiaan, de winkel is sinds half december gesloten en gaat voorlopig niet open.
Daar valt weinig positiefs over te melden, toch?
“Dat zou je denken hè? Het is vervelend, absoluut. Peter (Willemse, red.) en ik hebben het
ook echt wel zwaar, dat zal ik zeker niet ontkennen. De laatste twee weken van het jaar
zijn voor ons essentieel als we omzet-technisch kijken. Een soepele start van het nieuwe
jaar met de sale is ook van de baan dus ja, lastig. Gebrek aan financiële steun of gemiste omzetcompensatie vanuit de overheid: beroerd. Een beste voorraad op de balans
waar geen beweging in komt: helpt niet. Maar dan hebben we het wel gehad met de
narigheid. Want we zijn gelukkig (en) gezond en de support van onze klanten is hartverwarmend. We zijn dan wel verplicht dicht maar niet gesloten en onze klanten weten dat.
Ze durven het aan om telefonisch te melden wat ze nodig hebben en laten ons vervolgens een pakket samenstellen. Dat bezorgen we bij hen thuis, kunnen ze op hun gemak
passen en wat niet in de
smaak valt komt weer
retour. Maar dat gebeurt
gelukkig bijzonder weinig
want we weten wat mannen nodig hebben.”

Van klerezooi naar klerenkast? Dat klinkt als een fikse klus! Hoe doen jullie dat?
“Ha! De stijlmeesters komen naar je toe deze winter! Iedereen mag thuis maximaal twee
bezoekers ontvangen dus wij gaan - geheel coronaproof natuurlijk - op huisbezoek.

“Als je goed kijkt zie je overal dat er naast de opleving van de natuur nog iets
moois is voortgekomen uit de coronacrisis: de wil om elkaar te helpen.”
We kennen de voorkeuren en maten van onze klanten en gaan op pad met hun favoriete
merken in de juiste maat. Maar... wij zijn en blijven natuurlijk mannen, het wordt geen
Tupperware-festijn met een uitstalling aan artikelen. We laten JOOP!, Van Gils, Björn
Borg, Cavallaro, Profuomo, Denham en de anderen achter in de auto totdat we ze nodig
hebben. We gaan namelijk eerst de bestaande kledingverzameling sorteren; wat kan
terug de kast in en wat
niet. Dan laten we zien
welke combinaties je kunt
maken met de kleding die
er al is. Indien noodzakelijk
vullen we het aan met
nieuwe items die we hebben meegenomen. Daar
begint ‘mindful’ shoppen:
als je niets nodig hebt, heb
je niets nodig. Punt.”

Wat hebben mannen
nodig?
“Essentiële basics van
topkwaliteit aangevuld
met stijlvolle items uit de
seizoenscollectie. That’s it.
Wat doe je met de
Het is echt niet noodzakespullen die overblijven,
lijk om een hele kast vol te
die niet meer de kast in
hebben. Weet je wat grapmogen?
pig - en tegelijkertijd ook
“De kleding waar afscheid
om te huilen - is? Vroeger,
van wordt genomen kun
toen we nog geen idee
je doneren; we nemen het
hadden van de impact van
mee en dan begint het
kledingproductie op het
proces opnieuw. We gaan
milieu waren we onbesorteren en combineren
wust heel goed bezig: viel
en met die sets helpen
ik een gat in m’n broek
we mannen die het nog
dan werd de broek gereveel zwaarder hebben in
pareerd. Inderdaad, met
deze tijd. Er zijn genoeg
een charmant kniestukje.
mensen wiens leven
Dan kon ik weer even
wegens omstandigheden
door tot ik er uitgegroeid
een ‘klerezooi’ is en ook
was en echt een nieuwe
daar willen we een klerbroek nodig had. Maar
enkast vullen met items
Circulair tot in de details: stijlmeesters Christiaan Sijnen (r) en Peter Willemse adviseren niet alleen in stijl; ze sorteren, combineren,
nu, met alle kennis die we completeren en doneren op maat. Foto: Thijs Gerretsen.
die noodzakelijk zijn. We
hebben zijn we nauwebieden de kleding aan via
lijks bewuster gaan consumeren als het om kleding gaat. We hebben garderobes vol
een stichting en wij zullen als stijlmeesters deze mensen, die het heel hard nodig hebben,
kledingstukken waarvan zeker een derde helemaal nooit uit de kast komt om gedragen
op dezelfde manier adviseren als onze klanten in de winkel. Want echt, het spreekwoord
te worden. Want we shoppen ‘mindless’, zonder na te denken. Als het leuk is, hip is, in de
‘kleren maken de man’ is geen fabeltje, je communiceert iedere dag met je kledingkeuze.
aanbieding is, willen we het hebben. Gewoon omdat het kan. Maar we staan nauwelijks
Juiste daarom willen we hen helpen bij het vertellen van hun eigen verhaal, niet rückstil bij de klappen die het milieu te verduren krijgt door ons gedrag.”
sichtslos iets aantrekken dat pre-owned is, dan blijft het de geschiedenis van de ander.
Maar als we het ‘op maat’ uitzoeken en hem zijn eigen stijl meegeven, loopt er wederom
“Wat mannen nodig hebben? Essentiële basics van topkwaliteit aangevuld met een gentleman de deur uit.”

stijlvolle items uit de seizoenscollectie. That’s it.”

Dat klinkt wel tegenstrijdig voor een eigenaar van een kledingzaak. Dat is toch het
doel van jullie business, kleding verkopen?
“Nee, dat is echt te kort door de bocht. Ja, we verkopen graag onze kleding maar niet
tegen elke prijs. Als een man bij ons in de zaak iets aantrekt dat hem niet goed staat of
niet lekker zit en we hebben even geen alternatief, dan verkopen we liever niets. We
willen niet dat hij de deur uitgaat met een tasje kleding dat in de kast verdwijnt om na
twee keer proberen nooit meer gedragen te worden en min of meer wegkwijnt op een
hangertje. Peter en ik willen graag dat onze klanten hun kleding dragen en niet dat ze
kleding verzamelen. Door te dragen slijt de kleding, moet het op een gegeven moment
vervangen worden en als we ons werk eerder goed hebben gedaan, krijgen wij vanzelf
de mogelijkheid om de klant opnieuw te adviseren en hem kleding te verkopen die van
hem een stijlvolle gentlemen maakt, ongeacht of hij casual of zakelijk gekleed gaat.”
Dat vraagt om een verandering van mindset. Waar begin je?
“Kijk, de hele corona-situatie heeft qua wereldverandering iets aan het licht gebracht,
zeker als je kijkt naar de effecten van de lockdowns op het milieu. De natuur vaart er wel
bij, diersoorten die hun verloren ruimte weer terugpakken, watergebieden die opfleuren.
Daarom kunnen we - omdat het toch niet anders kan - de lockdowns maar beter gebruiken om iets goeds te doen. Inmiddels zijn de zolders wel opgeruimd, de plinten eindelijk
geplakt, hangt het vogelhuisje recht en is de kamer voor de derde keer geschilderd. Wat
ons betreft is het nu tijd voor de kledingkast en we hebben iets bedacht om daarbij te
helpen: wardrobe organizing! We gaan van klerezooi naar klerenkast!”

Dat is een prachtig initiatief! Help helpen!
“Precies! Als je goed kijkt zie je overal dat er naast de opleving van de natuur nog iets
moois is voortgekomen uit de coronacrisis: de wil om elkaar te helpen, iets voor een
ander te doen zonder dat je daar iets voor terug hoeft te hebben. Daar willen we iets
aan toevoegen, wij omarmen het ‘pay it forward’ principe. Als wij ingehuurd worden
om jou te helpen bij het herinrichten van je garderobe, help je ons door deze lastige
tijd heen. Met jouw overtollige kleding kunnen wij weer andere mensen helpen. En we
gaan graag nog een stapje verder: we willen niet alleen de kleding verstrekken en de
mensen adviseren, we willen onze kennis ook delen. Via de stichting beheren we de
kledinguitgifte niet alleen, we willen ook herintreders en mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt opleiden. Zo kunnen zij op termijn de bezoekers voorzien van advies op
maat en hen de juiste kledingstukken meegeven voor thuis in de klerenkast. Dat maakt
de cirkel weer mooi rond. En daar gaat het ons om: zowel bewustwording als kansen
creëren en tegelijkertijd iedereen de mogelijkheid bieden om bij te dragen aan een
circulaire economie.”
Dus nog even op een rijtje: de stijlmeesters komen in levende lijve bij je thuis, volledig volgens de corona-richtlijnen, sorteren en combineren je huidige kledingverzameling, hebben een nieuwe collectie stand-by om efficiënt aan te vullen, nemen
je overtollige kleding mee en via een stichting doneren ze dat aan mensen die het
heel goed kunnen gebruiken en die naast de kleding ook waardevol kledingadvies
krijgen?
“Check!”

Huur de stijlmeesters in als ‘wardrobe organizer’ en help helpen! Voor een bijdrage van slechts € 150,00 wordt je kledingkast uitgezocht en opnieuw ingericht. Wanneer
je tijdens de stijlmeestersessie een aanvulling uit de nieuwe collectie van Gentlemen’s Place aanschaft, wordt het aankoopbedrag van de nieuwe items in mindering
gebracht op je ‘wardrobe’ investering. Besteed je meer dan € 150,00 aan essentiële nieuwe kleding dan vervalt de bijdrage voor het herinrichten van je kledingkast.
Interesse?
Bel, app of mail naar Gentlemen’s Place voor meer informatie en maak een afspraak via 06 1443 1885 of stijlmeestersathome@gentlemensplace.com.
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Officiële Mededelingen
GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575, fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale tel.nr: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
AANGEPASTE DIENSTVERLENING
I.V.M. HET CORONAVIRUS COVID19
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een
afspraak maken op tel. 0297-387575. Dit doen wij om het
bezoek aan het raadhuis zo veel mogelijk te spreiden zodat
wij u nu en in de komende periode goed van dienst kunnen
zijn.Regel dringende zaken zoveel mogelijk digitaal. Als dat
om wat voor reden niet kan, overleg dan telefonisch met één
van onze medewerkers of stel uw vraag bij de receptie. Wij
proberen dan samen met u tot een passende oplossing te
komen.Wij doen er alles aan om u goed en snel te woord te
staan. De wachttijden zijn mogelijk wat langer dan normaal.
Wij vragen daarvoor uw begrip.
INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen
gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen
er geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen.
Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijdelijk alleen via de website van de gemeente inzien. Mocht u
niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te zien, kunt
u telefonisch contact opnemen met het algemene tel. van
de gemeente 0297-387575. U kunt dan aangeven om welk
stuk het gaat zodat het u per post kan worden toegezonden.
Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen stukken
uiteraard weer op het gemeentehuis in te zien zijn.
AFVAL
Vanaf dinsdag 24 maart worden maximaal vier klanten tegelijkertijd toegelaten op de milieustraat. Meerlanden vraagt
mensen alleen met volle vrachten te komen, rekening te
houden met extra wachttijden en de instructies van hun medewerkers op te volgen. Medewerkers zullen bezoekers attenderen voldoende afstand te houden. Voor alle informatie
over de dienstverlening van Meerlanden, kunt u terecht op:
www.meerlanden.nl/coronavirus.
SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen
naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar:
servicelijn@aalsmeer.nl .
CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het
weekend via het hoofdnummer: 0297-381777.
SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen:
tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl
WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze
wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen www.wijkoverlegaalsmeer.nl
AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u
bellen naar tel. 0297-387511. Voor een afspraak met een van
de wethouders: tel. 0297-387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.
INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken
over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van
een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De
inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds
ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker
bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297387584/387660 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt
op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer
worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.
nl, onderdeel van www.overheid.nl.
- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie
over bekendmakingen per email.
- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor
Android-smartphones via Google Play.
- De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog
op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.
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
welzijn- en vrijwilligersorganisaties in Aalsmeer. De afgelopen
maanden kon u wegens de coronamaatregelen alleen telefonisch bij het loket terecht. Nu kunt u ook weer een afspraak
maken voor een één op één gesprek. Neemt u telefonisch contact met ons op voor het maken van een afspraak, via (0297)
387575. Het is mogelijk om een afspraak te maken binnen de
volgende tijden:
08.30-12.00 uur
13.00-16.30 uur

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij
volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven.
Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken. Het
college van burgemeester en wethouders heeft besloten de
persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij te
houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer
staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.
Geslachtsnaam
Czech
Kisielowska

Voorletters
A.K.
A.M.

GeboorteDatum
datum beschikking
09-03-1982
30-07-1974

15-01-2021
15-01-2021

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

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

#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s.

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

Voorletters

Geboortedatum

Datum
voornemen

H.K.
K.I.
K.
J.L.

19-01-1967
29-03-1971
23-01-1993
23-08-1997

11-01-2021
11-01-2021
15-01-2021
12-01-2021

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben
voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en
het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die
op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde
perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Indien wij binnen vier weken
geen reactie hebben ontvangen, zullen wij over gaan tot een
voor beroep vatbare beslissing.
PAPIEREN AFVALKALENDER
Heeft u geen papieren afvalkalender ontvangen van Meerlanden? Stuur een mailtje met uw adres naar Meerlanden publieksinformatie via pi@meerlanden.nl en dan ontvangt u deze
alsnog thuis.
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

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

Ma-/di-/do-/vrijdag
Woensdag

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

In het bezwaarschrift zet u:
• uw naam en adres;
• de datum van uw bezwaarschrift;
• een omschrijving van het besluit waartegen u
bezwaar maakt;
• waarom u het niet eens bent met ons besluit;
• uw handtekening;
• zo mogelijk uw e-mailadres;
• het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

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.
- Zijdstraat 82b, 1431 EE, (Z21-004045), het plaatsen van een
dakopbouw
- Hornweg 177 en 177A, 1432 GH, (Z21-004014), het plaatsen van een reclamebord aan de weg en het plaatsen van
lichtreclame op het achterliggende pand achter de woning
- Primulastraat 41, 1431 TG, (Z21-003559), het vervangen
van de oude dakkapel door een nieuwe, bredere dakkapel
aan de voorzijde van de woning
- Oosteinderweg 184, 1432 AR, (Z21-003554), het stucen
van de buitengevels van de gehele woning
- Oosteinderweg 357A, 1432 AX, (Z21-003544), het overkluizen van bestaand water
- Oosteinderweg 279 ws3, 1432 AV, (Z21-003318), het kappen van een (dode) beukenboom
- Dotterbloemweg 14, 1433 WC, (Z21-002838), het plaatsen
van een airco-buitenunit op de zijgevel van de woning
- Uiterweg 294, 1431 AW, (Z21-002571), het aanbrengen van
een onderheide betonvloer
- Oosteinderweg 211 ws1, 1432 AS, (Z21-002565), het bouwen van een waterwoning
- Baanvak 10, 1431 LK, (Z21-001860), het plaatsen van een
houten schutting op de erfgrens aan de zijkant van de woning
INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning
is/zijn ingetrokken:
- Aalsmeerderweg 295, 1432 CP, (Z20-080970), het plaatsen
van een tuinhuis in de voortuin. Verzonden: 14 januari
2021
VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE
De beslistermijn is verlengd met zes weken. De beslissing op
de volgende aanvragen zijn met toepassing van artikel 3.9, lid
2 van de Wabo verlengd:
- Uiterweg 21, 1431 AA, (Z20-085462), het renoveren van
de buitenzijde van de woning waarbij de kozijnen worden
vervangen/aangepast. Verzonden: 13 januari 2021
- Tartinihof 5, 1431 ZS, (Z20-080971), het plaatsen van een
dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning. Verzonden: 13 januari 2021
- Herenweg 3, 1433 GS, (Z20-080972), het plaatsen van een
dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 12
januari 2021
- Pontweg sectie G. nrs. 5528 en 5529, (Z20-080833), het
plaatsen van een stalen damwand als oeverbescherming.
Verzonden: 11 januari 2021
- Lakenblekerstraat 64, 1431 GG, (Z20-074370), het afwijken
van het bestemmingsplan t.b.v. tijdelijke huisvesting van
arbeidsmigranten. Verzonden: 11 januari 2021

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN,
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie:
- Oosteinderweg 391, 1432 AZ, (Z20-066418), het uitbreiden van de bedrijfsruimte door het verhogen van het dak.
Verzonden: 18 januari 2021
- Stationsweg, achter nr. 17A en Drie Kolommenplein, (Z20082038), het kappen van 1 es en 8 populieren t.b.v. herontwikkeling oud postkantoor. Verzonden: 18 januari 2021
- Aalsmeerderweg 271, 1432 CN, (Z20-072154), het plaatsen
van een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 18 januari 2021
- Zijdstraat 31, 1431 EA, (Z20-079914), het plaatsen van
twee nieuwe kozijnen in de bestaande sparingen van de
winkel. Verzonden: 18 januari 2021
- Uiterweg 417 ws4, 1431 AM, (Z20-081946), het vervangen van de schuifpui (legalisatie) en het wijzigen van de
tenaamstelling van de ligplaatsvergunning. Verzonden: 15
januari 2021
- Vivaldihof 22, 1431 ZW, (Z20-075034), het verhogen van de
nok. Verzonden: 15 januari 2021
- Dreef 18, 1431 WD, (Z20-083263), het plaatsen van een
puincontainer op de openbare weg voor de woning van
11 januari tot en met 1 februari 2021. Verzonden: 15 januari 2021
GEWEIGERDE 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 weigeren. 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 575, 1432 BM, (Z20-083294), het plaatsen
van een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 18 januari 2021
VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekendgemaakt in de Staatscourant. U kunt deze verkeersbesluiten raadplegen op www.overheid.nl via de link “Berichten over uw buurt”. Informatie over
de mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift en
de termijn waarbinnen dat mogelijk is vindt u in het verkeersbesluit. Hieronder vindt u een attendering van verkeersbesluiten die recent in de Staatscourant zijn gepubliceerd.
- Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken – Dorpsstraat,
ten westen van de Rozenstraat
- Aanpassing kruisingen – Ambachtsheerweg-Herenweg en
Ambachtsheerweg-Bilderdammerweg

Vervolg op volgende blz.
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een
wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze
rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen
die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u
de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt
indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en
Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.3012.00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het
gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via
tel. 0297-387575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken,
na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending
ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag
en donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak
maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over
bouwen en vergunningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes
weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk
een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank
van Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt
ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene
die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene
die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan
contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen
en Handhaving via tel. 020-5404911.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

21 januari 2021

Officiële Mededelingen
TER INZAGE

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.

t/m 21-01-21

t/m 28-01-21

t/m 28-01-21
Ontwerpbestemmingsplan Uiterweg 116a
- Marinapark (Z16- 011546), waaronder de
aanmeldnotitie m.e.r. en het concept beeldkwaliteitplan (die als bijlagen bij de toelichting van het bestemmingsplan zijn opgenomen)
Aanvraag geluidhinderontheffting: in het
kader van het vlinderen van een vloer in de
periode 6 tot 9 januari 2021, op het perceel
Oosteinderweg tegenover 545

t/m 03-02-21

Aanvraag geluidhinderontheffing: in het kader van werkzaamheden Project Waterfront
Aalsmeer van 7 december 2020 tot 1 mei
2021, op het perceel Stommeerweg en Kudelstaartseweg
Verzoek om ontheffing van de geluidshinder
(met de daarop betrekking hebbende stukken) in het kader van wegwerkzaamheden
van 18 t/m 21 januari 2021, op het perceel
het kruispunt Burgemeester Kasteleinweg Van Cleeffkade.

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

Concept Strategie werklocaties Aalsmeer ter
inzage (Z20-002116)
Bestemmingsplan Fort Kudelstaart met
daarop betrekking hebbende stukken (Z20029892)
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de
bijbehorende stukken m.b.t. brandveilig gebruik van Flower Tower, Japanlaan 9, 1432 DK
(Z20-078270)

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Jens met zijn ‘sneeuwbeer’ in de
achtertuin met de watertoren op de
achtergrond.

Fotograaf Kick Spaargaren kreeg toestemming om foto’s te maken op het anders met hekken afgesloten Boomkwekerskerkhof.
Graven in de sneeuw. “Prachtig”, aldus de een, de ander: “Het lijkt wel een opname uit een horrorfilm.” De sneeuw maakte in ieder
geval deze rustieke plek nog bijzonderder. Foto: www.kicksfotos.nl

Kort sneeuw(pret) in Aalsmeer
Aalsmeer - Het werd al dagen
aangekondigd, de eerste sneeuw in
2021 zou zaterdagmiddag 17 januari
gaan vallen. Waar de weermannen
en -vrouwen er nog wel eens naast
zitten, waren hun voorspellingen dit
keer goed. Het koude ijsfront
naderde vanaf Duitsland en deed

Nederland vanaf de middag veranderen in een prachtig wit landschap.
Er is door Meerlanden flink gestrooid
op (hoofd)wegen in Aalsmeer en
omgeving. De diverse pleintjes,
paden in parken en heuvels werden
(gelukkig) onberoerd gelaten en dit
leverde sneeuwpret voor alle leef-

tijden op. Menigeen maakte een
extra wandeling door de sneeuw en
omdat er zeker 4 tot 5 centimeter
sneeuw was gevallen, kon de slee
tevoorschijn gehaald worden en
werden ballen gerold om grote
sneeuwpoppen te maken. Her en der
werden ook ‘gevechten’ met sneeuwballen gehouden. Een onbezorgde
middag en avond, de zorgen om het
coronavirus werden tijdelijk
bevroren. Heerlijke afleiding, die
(eindelijk weer) eens brede glimlachen bracht. Het was ook een ideale
tijd en dag: zaterdagmiddag. Na de
boodschappen en het trainen alle
tijd om te genieten van en pret te
hebben in de witte wereld. Wie
dacht zondag nog een mooie witte
dag te mogen beleven, kwam
bedrogen uit. Alle sneeuw was weer
weg, maar ook dit was voorspelt...
Gelukkig zijn er veel foto’s gemaakt,
nog even nagenieten van Aalsmeer
in de sneeuw!

Foto’s: www.kicksfotos.nl

Mooi rondje Stokkeland met de hond
in de sneeuw. Foto: Claudia Trumpie
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plek waarschijnlijk de meeste gefotografeerde boom van Aalsmeer”, aldus
adjunct-directeur Constantijn
Hoffscholte.

Waarschijnlijk de meest gefotografeerde boom in Aalsmeer, de solitaire wilg nabij de
watertoren. Foto: www.kicksfotos.nl

Ludiek eerbetoon ‘beroemde’
boom bij de watertoren
Aalsmeer – Begin december zijn de
werkzaamheden gestart aan het
Waterfront in Aalsmeer. Onderdeel is
een opknapbeurt van de oever
tussen het Surfeiland en de watertoren. De solitaire wilg die hier staat
wordt vervangen door een nieuw
exemplaar. De oude boom krijgt een
tweede leven in de tuin van het
Flower Art Museum.
Op de oever langs de Westeinderplassen wordt een nieuwe wandelboulevard aangelegd en komen meer
recreatiemogelijkheden. Om dit te
realiseren gaat het gebied tijdelijk op
de schop. De schietwilg naast de
watertoren staat op een mooie plek
aan het water en is een herkenbaar
onderdeel van deze omgeving. De

wens bestond dan ook om de boom
te behouden, maar dit blijkt niet haalbaar. Mede doordat de boom in een
matige conditie verkeert wordt deze
vervangen door een nieuwe grote
boom, waarschijnlijk een treurwilg.
Markante plek
Het Flower Art Museum tegenover de
watertoren drong al vroegtijdig aan
op behoud van de boom. “Vorig jaar
hebben wij een tentoonstelling over
de schoonheid en waarde van bomen
gemaakt. Bomen worden vaak als
gewoon beschouwd en nauwelijks
opgemerkt, terwijl ze eigenlijk
prachtig zijn en van enorm belang
voor het leven op aarde. Deze boom
staat al vele jaren in weer en wind
aan de Poel en is op deze markante

Sculptuur en stekken
Na het bericht dat de boom moest
verdwijnen, heeft het museum voorgesteld om tot een ludiek eerbetoon
te komen. Beeldhouwer en museumcurator Karina Tan gaat van de oude
wilg een sculptuur maken, die in de
tuin van het museum komt te staan.
Daarnaast gaat het museum de boom
stekken om vanuit de oude boom
een nieuwe te laten groeien.
“Wij hopen dat het een beetje
bijdraagt aan bewustwording van de
noodzaak om bomen en bossen
zoveel mogelijk te behouden”, zegt
Hoffscholte. De Gemeente Aalsmeer
en aannemer Martens en van Oord &
van der Ven maken het project mede
mogelijk.
Mooi initiatief
Wethouder Bart Kabout van Ruimtelijke Ordening: “Ik vind dit een heel
mooi initiatief van het Flower Art
Museum. Bij de vele projecten die op
dit moment worden uitgevoerd,
houden wij als gemeente goed in de
gaten dat er elke keer minimaal evenveel bomen terugkomen als er
worden gekapt. Deze boom wordt nu
heel creatief op kunstzinnige wijze
behouden. Dat steunen we van
harte.” Voor het Waterfront worden in
totaal zeven bomen gekapt en
worden zeventien nieuwe exemplaren terug geplaatst. Volgens planning zijn de werkzaamheden eind
mei van dit jaar gereed.

Solosingle voor Devon Donovan
Rijsenhout - De in Rijsenhout
geboren Devon Donovan brengt op
28 januari zijn eerste solosingle
‘Zonder Jou’ uit. Het performen zat er
al vroeg in bij Devon Donovan. Als
kleine jongen wilde hij altijd als
ergens een podium stond er al op
staan, niet wetende wat hij dan zou
moeten of kunnen gaan doen.
Gewoon op een verhoging de
aandacht opeisen Devon begon met
playbackshows. En daar zo staan op
een podium gaf hem een heerlijk
gevoel. Toen hij op een dag onder de
douche de heerlijke galm ontdekte
was het hek van de dam! Opgroeiende met de muziek van Jan Smit,
zat die sound er helemaal in. Tijdens
zijn eerste zangles jaren heeft hij dat
flink moeten afleren. Vol overgave
stortte Devon zich in de wereld van
musical waar hij heel veel geleerd

heeft, Zelfs zijn dans skills zijn daar
vooruit gegaan. In 2015 begon het
‘Storm’ avontuur voor Devon. In een
Boyband de weg op door heel
Nederland en soms uitstapjes naar
Duitsland en België. In 2019 stopte
zijn avontuur en ging de ‘Storm’
liggen. Het was voor Devon de start
voor een solo-carrière met nu dus
zijn eerste single ‘Zonder Jou’. Devon
Donovan: “Zonder Jofu is een tekst
geschreven op een Italiaans liedje.
Een dierbare vriend attendeerde mij
in 2011 op het liedje en of ik daar
niet een eigen tekst op kon schrijven.
Bij de eerste klanken kreeg ik gelijk
een gevoel wat ik zou willen overbrengen. Binnen een dag schreef ik
‘Zonder Jou’, over mijn eerste
gebroken hart. Ik was toen nog geen
20. En indertijd voelde dat alsof mijn
hele leven er vanaf hing. Al bijna 10

Muzikale parodieën en politieke
ontwikkeling op Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Sem van Hest, de Limburgse
Aalsmeerder, trakteert iedere zaterdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur zijn
luisteraars op soms onnavolgbare wijze
op heerlijke muziek en bijzondere
gasten in ‘Sem op Zaterdag’. Na een
week met allerlei nationale en internationale hoogte-, dan wel dieptepunten is
het voor Sem reden om daar muzikaal
op te gaan parodiëren. Hij besteedt
aandacht aan de 75e verjaardag van
Dolly Parton, de inauguratie in USA en
de politieke ontwikkelingen in ons land.
Dus stof genoeg voor twee lekkere
muziekuurtjes met wellicht hier en daar
een glimlach.

Natasja Kluinhaar op herhaling
Wekelijks wordt er in de Aalsmeerse
talkshow ‘Door de Mangel’ een Aalsmeerder of Kudelstaarter geïnterviewd. Programmamakers Mylène,
Elbert en Edgar maken met z’n
drieën dit wekelijkse radioprogramma. Helaas zijn zij door de
recentelijke corona-maatregelen die
ook gelden in de studio van Radio
Aalsmeer, gedwongen de uitzendingen voorlopig tot 9 februari te
stoppen. Tot die tijd wekelijks een
herhaling van een eerder uitgezonden aflevering. Komende
maandag 25 januari om 19.00 uur zal

Devon Donovan, trots op zijn eerste
solosingle ‘Zonder Jou’.

AGENDA
DONDERDAG 21 JANUARI:

* Raadsvergadering digitaal.
Online te volgen via livestream
(www.aalsmeer.nl) vanaf 20u.
VRIJDAG 22 JANUARI:

* Grote Online 2020 Pubquiz
eetcafé De Zwarte Ruiter van
21 tot circa 23.30u.

VANAF 11 FEBRUARI:

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

VANAF 28 JANUARI:

* Poëzie in etalages van winkels in
het Centrum. T/m 14 februari.

STAGE
MUSIC SHOP

Dé vioolspecialist

Veel ukelele’s
v.a. €29,95

Kindergitaren
(1/2 + 3/4) v.a.

€69,00

De winkel is gesloten, maar ‘OPEN’ voor bestellingen, afhalen, reparaties
en onderhoud. Bel 06-10035173 of mail naar info@stagemusic.nl

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

Activiteiten KCA verschoven
naar februari en maart
Aalsmeer - Helaas blijven noodgedwongen alle culturele instellingen,
ook in Aalsmeer, nog een tijdje dicht.
Het bestuur van KCA hoopt liefhebbers van muziek en cabaret (als alles
meezit) ergens in februari weer te
kunnen verwelkomen. De geplande
activiteiten zijn inmiddels
verschoven naar nieuwe data.
Het eerste jazzoptreden in 2021 staat
nu gepland op zaterdag 13 maart
met The New Conrad Miller Trio. Het
jazzoptreden van The Preacher Men
is verschoven naar zaterdag 10 april.

jaar loop ik dus met dit liedje in mijn
hoofd en nu ga ik dat dus delen met
iedereen die het maar wil horen. Ik
hoop oprecht dat je er van kunt
genieten en laat me dit ook vooral
weten. Het arrangement is helemaal
van nu en ik ben super dankbaar en
trots op Marcel van Mosound
Productions die mij zo goed begeleid
heeft bij de productie van deze
single.” ‘Zonder Jou’ is vanaf volgende
week donderdag 28 januari overal te
downloaden en te streamen.

Cabaret
De cabaretvoorstelling van Jennifer
Evenhuis en Maureen Kamphuis staat
nog steeds gepland op zaterdag 20
februari in groot cultureel café
Bacchus. Zodra de kaartverkoop
start, wordt dit via de website en
nieuwsbrief bekend gemaakt. De
voorstelling van Anuar is verschoven
naar 6 maart 2021.

de 276e aflevering, die eerder is
uitgezonden op 9 december 2019, te
beluisteren zijn. In die uitzending
was Natasja Kluinhaar te gast. Natasja
heeft samen met haar partner en
voormalig dorpsdichter Marcel
Harting een kunstkast beschilderd.
Ondanks de ziekte van Natasja
maken zij er samen het beste van.

wethouders. Op woensdag 27 januari
gaan de programmamakers om
19.00 uur in gesprek met vertegenwoordigers van CDA en Groen Links,
waarbij de lokale politieke ontwikkelingen uiteraard volop aan bod
komen. Namens het CDA zullen Eppo
Buskermolen en Gerard Winkels
aanwezig zijn en voor Groen Links
schuift Ronald Fransen aan. Uiteraard
met in achtneming van de coronamaatregelen, dus via videobellen.
Ook luisteraar kunnen vragen
aandragen. Bel tijdens de uitzending
naar 0297-325858 en stel zelf een
vraag aan de politici.

CDA en Groen Links in ‘RAP’
‘Radio Aalsmeer Politiek’, kortweg
RAP, is het politieke achtergrondprogramma bij Radio Aalsmeer. In het
programma dat gemaakt wordt door
politicoloog Erik Kreike en presentator Sem van Hest, wordt regelmatig
het debat gevoerd met vertegenwoordigers van de lokale partijen en
het college van burgemeester en

VRIJDAG 29 JANUARI:

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

Expositie in Oude Raadhuis
Het Oude Raadhuis blijft helaas tot

Frequenties en televisie
Radio Aalsmeer is te beluisteren via
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de

nader order gesloten. Van de huidige
tentoonstelling ‘Toekomst’ met de
Vereniging Amstelland Kunst (VAK) is
een voorproefje te zien op het
YouTube kanaal van de stichting
Kunst en Cultuur Aalsmeer.
Poëzie in Etalage
In de laatste week van januari, de
week van de poëzie, zou ‘Poëzie in de
Etalage’ te zien zijn in vele etalages
van winkels in het centrum van Aalsmeer. Meer informatie volgt.
Donateur worden
Een donatie voor KCA is zeker nu
meer dan welkom! Als donateur van
KCA steunt u met een minimaal
bedrag van 25 euro de stichting en
draagt u daarmee bij aan het
culturele leven in Aalsmeer. Voor
donateurs van KCA (culturele ANBI)
geldt een extra giftenaftrek.
Particulieren mogen in de aangifte
inkomstenbelasting 1,25 keer het
bedrag van de gift aftrekken. Kijk
voor meer informatie op
www.kunstencultuuraalsmeer.nl

kabel, digitaal radiokanaal 868
(Caiway) en via de website www.
radioaalsmeer.nl. En op televisie te
bekijken via kanaal 12 van Caiway,
kanaal 1389 van KPN/XS4ALL/Telfort
of radioaalsmeer.nl/tv.

Natasja Kluinhaar op herhaling bij
‘Door de Mangel’ op Radio Aalsmeer.
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ouderen en kwetsbaren in de samenleving, ook in Aalsmeer en
Rijsenhout.
Persoonlijke contacten
De Zonnebloem verzorgt regelmatig
leuke uitjes, zoals boottochten, museumbezoeken of excursies. Helaas
stonden deze activiteiten door de
coronacrisis in 2020 op een laag pitje,
maar de Zonnebloem gaat er in 2021
hard tegenaan. In plaats van grootschalige activiteiten gaan de vrijwilligers in nog coronatijd vooral richten
op persoonlijke contacten. En ook
daarin zijn leuke dingen te bedenken
om mensen blij mee te maken.

Kerstpakket en orchidee voor
gasten van de Zonnebloem
Aalsmeer - Dankzij sponsoring van
maar liefst drie partijen kon de
Zonnebloem afdeling Aalsmeer en
Rijsenhout aan het einde van jaar
twee keer alle gasten verwennen. In
de week voorafgaande aan Kerst
kwamen vrijwilligers met een kerstpakket aan de deur. De kerstpakketten werden aangeboden door de
RIKI Stichting. Dat dit door de gasten
werd gewaardeerd, moge geen
verrassing zijn, temeer omdat veel
ouderen door de coronabeperkingen

Secretaris gezocht
De afdeling Aalsmeer en Rijsenhout is
nog wel naarstig op zoek naar een
secretaris. Wie interesse heeft in deze
functie of meer wil weten over de
Zonnebloem kan contact opnemen
met voorzitter Veron Goemans via
06-22943184 of stuur een mail naar
veronzonnebloem@gmail.com

weinig of geen bezoek kunnen
ontvangen. Tussen Kerst en Oud en
Nieuw mocht de Zonnebloem alle
gasten nog een keer blij maken. Dit
keer kreeg de Zonnebloem van het
Ministerie van VWS per ingeschreven
gast een leuk bedrag waarvan een
mooie attentie gekocht kon worden.
Een prachtige orchidee, die naast de
VWS-gelden ook nog eens gesponsord werd door Duo Plant in Aalsmeer. De Zonnebloem is al tientallen
jaren actief in bezoekwerk aan

‘Leescadeau’ voor ouderen in
Aalsmeer en Kudelstaart
Aalsmeer - Om ouderen in Aalsmeer
en Kudelstaart een hart onder de
riem te steken is er een speciale editie
van ‘A&K Thuis’ gemaakt. Een magazine met grote letters, op groot
formaat en met herkenbare verhalen
om zo de aandacht even op positieve
dingen te richten. Door met diverse
partijen, waaronder gemeente Aals-

meer en Participe, de handen ineen
te slaan is het gelukt dit te realiseren.
Het eerste exemplaar is afgelopen
dinsdag 19 januari aan wethouder
Wilma Alink overhandigd. Initiatiefneemster en eindredacteur Mandy
van der Zwaard: “Januari en februari
worden vaak als lang en somber
ervaren. Helemaal nu de lockdown

Krimp exportwaarde bloemen,
record verkoop planten
Aalsmeer – De Nederlandse
bloemen- en plantenexport sluit 2020
af met een achterstand van 4% op
een exportwaarde van bijna 6 miljard
euro. Dit maakt de VGB bekend op
basis van de exportstatistieken van
Floridata. De exportwaarde van snij-

bloemen kromp met 8% en komt uit
op 3,5 miljard euro. De planten deden
het beduidend beter en vestigden
een nieuw exportrecord met een
groei van 2% naar 2,4 miljard euro.
Het verlies voor snijbloemen
bedraagt 300 miljoen euro, waardoor

Zomaar een wintermiddag
Aalsmeer - Een koude wintermiddag. Vandaag lijkt het niet licht te
worden, het blijft grauw en grijs. Ik voel dat er sneeuw in de lucht zit.
Het is een middag voor gezelligheid in huis en rust in het hoofd.
Vroeg in de middag ben ik naar mijn favoriete tulpenboer gereden en
heb een dik pak witte tulpen gekocht. De tulpen zullen ons huis, dat al
volstaat met allerlei bollenbakjes, witte amandelbloesemtakken en heerlijk geurende kamerjasmijn, compleet maken voor een knus
winterweekend.
Inspiratiebron
Nadat ik de tulpen in een glazen vaas heb geschikt besluit ik om te gaan
‘bovenlanden-wandelen’. Bovenlanden wandelingen zijn een fijne inspiratiebron voor mijn columns. Nadat het eerste stuk langs de Poel, via de
Stommeerweg, richting Aalsmeer centrum te hebben gelopen, is mijn
neus al blauw van de kou. Er is veel verkeer op deze weg, een nieuw lang
strand wordt aangelegd en op het ogenblik is de weg een omleidingsroute vanwege de herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg. Het
water van de Westeinder maakt de omgeving kil en koud. Vorige week
was de Poel voor één dag één grote glimmende ijsvlakte. Jammer dat de
vorst niet doorzette, het zou schaatsen, wandelen en ijspret betekenen
voor iedereen. De bomen lijken dood, maar na wat beter te kijken zie ik
dat de nieuwe knoppen al groot zijn. Ik zie elzenproppen klaar hangen
om te exploderen bij de eerste warme zonnestralen. Nu geven zij de
elzenboom een dieprode gloed. De bomen zullen echter nog een paar
maanden geduld moeten hebben om het voorjaar te verrassen met hun
frisse groen.
Hogedijk
Over de Stommeerkade loop ik naar de Hogedijk. Wat een rust heerst hier.
Mijn hart maakt een sprongetje als ik voor mijn voeten uit kijk. Tussen het
verdroogde herfstblad, piepen een paar blaadjes van een sneeuwklokje
boven de grond. Als ik het herfstblad wegveeg zie ik een grote pol
blaadjes met zichtbare witte bloemknopjes. Even verderop staat het loof
van narcissen al bijna tien centimeter boven de grond. Een enkel bosviooltje geeft wat kleur aan het dorre wintertafereel. Ik vind een bemoste
dode tak, het dikke grijsgroene mos heeft een kunstwerk gemaakt van de
sierlijk gevormde tak. Een zwarte kat rent mij voorbij met een muis in zijn
bek. Ik denk dat hij onderweg naar huis is om zijn buit te tonen.

weer verlengd is. We zijn ontzettend
blij dat we met A&K Thuis een
steentje kunnen bijdragen aan het
lichter maken van deze periode.”

Eerste papieren-edtie van ‘A&K Thuis’ voor wethouder Wilma Alink.

BOB IN DE BOVENLANDEN

Papieren editie
A&K Thuis is een digitaal magazine
dat twee keer per maand verschijnt.
In het magazine van en voor Aalsmeer en Kudelstaart staan columns,
achtergrondverhalen maar ook
persoonlijke interviews. Het wordt
aangevuld met artikelen van onder
anderen kunstenaars, muzikanten en
fotografen. Allemaal hebben zijn hun
thuis in Aalsmeer of Kudelstaart. Zo
staat in deze editie een openhartig
interview met voormalig burgemeester Joost Hoffscholte en komen
de zusters Tineke en Guus van den
Beukel aan bod; zij vertellen over Van
den Beukel’s Bakkerij.
Verspreiding door vrijwilligers
Mede dankzij de inzet van vele vrijwilligers die zich aangemeld hebben bij
Participe kan het magazine worden
rondgebracht. Eind van de week kan
naar verwachting gestart worden met
de bezorging. Ook een exemplaar
ontvangen? Vul het formulier in op
www.aenkthuis.nl, maar wacht niet te
lang, want op is op.

marges voor handelaren moeilijk te
behalen zijn. “Handelaren tonen een
enorme veerkracht, maar met het
oog op de nieuwe lockdowns in
exportlanden brengt het opnieuw
extra onzekerheden met zich mee”,
stelt directeur Matthijs Mesken van
de VGB. “Vooral met de komst van
belangrijke dagen als Valentijnsdag
en de Moederdagen houden we ons
hart vast.”

Sneeuwvlokken
Ik loop terug richting de watertoren.
De lucht is inmiddels donkergrijs geworden. De eerste sneeuwvlokken
vallen uit de hemel. Nog een kwartiertje te gaan. Ik heb geen haast, laat
de sneeuw maar over mij heen dwarrelen. Thuisgekomen is de wereld om
mij heen helemaal wit geworden, de kippen kijken verwonderd om zich
heen als ik ze hun avondeten geef. Binnen snort de kachel en de bloemen
lachen me tegemoet. Het was een heerlijke ‘winterwandelmiddag’.
Reageren? Bob@bovenlanden.nl

Absoluut Aalsmeer nog steeds
actief in de gemeenteraad
Aalsmeer - De fractie van Absoluut
Aalsmeer is nog steeds actief in de
gemeenteraad. Absoluut Aalsmeer is
zelfs absoluut niet van plan uit de
raad te stappen. De fractie heeft, via
een persbericht, aangekondigd geen
deel meer te willen uitmaken van het
college- en raadsprogramma.
Absoluut Aalsmeer stopt er dus niet
mee en stapt niet uit de raad. De
fractie wil juist meer gehoor geven
aan de wensen van alle inwoners en
meer de uitgangspunten van het
eigen verkiezingsprogramma, waarin
de menselijke maat voorop staat,
uitvoeren. “Wij willen doen waar wij

voor staan, met de menselijke maat
naar de onderwerpen kijken en per
onderwerp afwegen wat de
belangen zijn”, aldus de fractieleden
Dick Kuin, Greta Holtrop en Chantal
van Hilst-Dekker.
Dus niet getreurd, in tegendeel,
Absoluut Aalsmeer gaat vol frisse
moed en gemotiveerd verder. Aan
elke beslissing zitten voor- en
nadelen, die telkens weer moeten
worden afgewogen. Het resultaat
van deze beslissing is dat de fractie
verwacht nu nog dichter bij de inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart
kan staan.
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Verbindingsbank bij het water
aan Raadhuisplein onthuld
Aalsmeer – Woensdag 13 januari
heeft wethouder Robert van Rijn
samen met raadslid René Martijn een
mooie nieuwe verbindingsbank op
het Raadhuisplein onthuld.
Raadslid René Martijn: “Ik ben trots
op deze mooie bank die ik samen
met wethouder Robert van Rijn
mocht onthullen. Het is een aanwinst
voor Aalsmeer. De bank staat
symbool voor het aangaan van
verbinding tussen alle mensen ongeacht huidskleur of seksuele voorkeur
en heeft daarom ook alle kleuren van
de regenboog gekregen.”
Het fietspad langs de Ambachtsheerweg is al voorzien van een nieuwe asfaltlaag. Nu de rijbaan nog. Foto: www.kicksfotos.nl

Groot onderhoud in planning
voor Ambachtsheerweg
Aalsmeer – De gemeente gaat groot
onderhoud laten uitvoeren aan de
Ambachtsheerweg in Kudelstaart. De
verharding van de rijbaan is in slechte
staat en dit levert gevaarlijke situaties
op. Op deze 80 kilometer-weg zijn de
afgelopen jaren enkele ernstige
ongevallen gebeurd, waaronder een
ongeval met dodelijke afloop. Bij het
groot onderhoud worden ook diverse
maatregelen genomen om de
verkeersveiligheid te vergroten.

ruimte. Een rotonde blijkt echter zeer
lastig inpasbaar op deze locatie
vanwege diverse belemmeringen,
zoals eigendommen, kabels en
leidingen en watergangen. Een
minder ingrijpende oplossing voldoet
voor dit kruispunt ook. Hier gaat de
snelheid eveneens naar 50 kilometer
per uur met drempels. Er komt een
fysieke geleider tussen het linksaf-vak
en de tegengestelde rijrichting om
frontale botsingen te voorkomen.

Herenweg
Het kruispunt met de Herenweg blijft
een voorrangskruising. Het linksafvak wordt gehandhaafd om de kans
op kop-staartbotsingen met hoge
snelheid te verkleinen. De fietsoversteek wordt verplaatst naar ten
zuiden van het linksaf-vak. De snelheidslimiet wordt 50 kilometer per
uur ter plaatse van de kruispunten,
ondersteund door verkeersremmende asfaltdrempels.

Voorbereidingsfase
Deze maatregelen zijn opgenomen in
de voorbereidingsfase, maar nog niet
definitief. De ontwerptekeningen
worden momenteel met de projectgroep besproken. De planning is dat
de werkzaamheden dit jaar uitgevoerd gaan worden. Bij de planning
hiervoor moet wel rekening
gehouden worden met het project
Proosdijhal. Met deze herinrichting is
ruim een week geleden gestart en
heeft een omleidingsroute via de
Ambachtheersweg. De projecten
moeten dus goed op elkaar afgestemd worden wil er geen verkeerschaos komen in/rond Kudelstaart. Als
het project Proosdijhal volgens planning verloopt, kan in juli of augustus

Bilderdammerweg
Een eerder idee was om de kruising
met de Bilderdammerweg om te
bouwen naar een rotonde. Dit was
ook als project opgenomen in het
Meerjarenprojectenplan Buiten-

Wethouder Kabout: Verleggen van
starts Aalsmeerbaan onacceptabel
Aalsmeer - In het kader van de
Omgevingsraad Schiphol (ORS)
wordt onderzoek gedaan naar de
effecten van een verlegging van de
startroute van de Aalsmeerbaan van
Schiphol. “De zwaarst belaste woongebieden gaan er nog verder op
achteruit”, stelt wethouder Schipholzaken Bart Kabout. “Wat ons betreft is
dat onacceptabel.”
Verschuiving route
De wethouder heeft aan de ORS
werkgroep, die zich buigt over de
eventuele verlegging van de startroute, een brief geschreven waarin
hij duidelijk afstand neemt van de
mogelijke verschuiving van de route.
In de brief, die is te lezen op de site
van de gemeente (www.aalsmeer.nl),
stelt Kabout dat de inwoners van
Aalsmeer en Kudelstaart in het
recente verleden al teveel op hun
bord hebben gekregen als het gaat

om hinder. “Elke maatregel voor
hinderreductie moet er wat ons
betreft op gericht zijn dat iedereen er
in meer of mindere mate op vooruit
gaat”, aldus wethouder Kabout.
“Verschuiving van hinder is in die
definitie nooit hinderbeperking.”
Bochtstraal bij Leimuiden
Volgens de wethouder is het van
belang om in een onderzoek naar de
(geluids)effecten van een bepaalde
maatregel de bredere context te zien.
Zo ondervindt Aalsmeer hinder van
drie start- en landingsbanen, is de
bochtstraal bij Leimuiden recent
verkort ten nadele van Kudelstaart
en staat de leefbaarheid in woongebieden dichtbij de luchthaven steeds
meer onder druk. Bovendien spelen
op rijksniveau de Aanvullingsregeling Omgevingswet die de mogelijkheden tot woningbouw en ontwikkeling verder dreigt te beperken en een

(vakantieperiode) aangevangen
worden met het groot onderhoud
aan de rijbaan van de
Ambachtsheerweg.
Nieuw asfalt fietspaden
Vorig jaar december is gestart met het
onder handen nemen van de fietspaden langs en nabij de Ambachtsheerweg. Het fietspad langs de
Ambachtsheerweg is opnieuw geasfalteerd en verbreed naar 3.50 meter.
Ook het fietspad langs de Bilderdammerweg is, tot aan de rotonde, voorzien van een nieuwe asfaltlaag. De
breedte is hetzelfde gebleven.
Vanwege de parallel lopende watergang was verbreding hier niet mogelijk zonder ingrijpende en dure
constructies. De fietspaden rond het
kruispunt met de Hoofdweg zijn
eveneens meegenomen in het project
en liggen er ook weer ‘gladjes’ bij.

Mozaïekbank
“Mooi is ook”, vult Robert van Rijn
aan: “dat deze unieke mozaïekbank
gemaakt is door Social Sofa met
mensen die een afstand tot de
arbeidsmarkt hebben. Ik vind de
bank een vrolijke aanvulling op ons
straatbeeld en daarnaast heeft deze
bank ook nog een mooie symboliek.”
Social Sofa
Een Social Sofa of Socialsofa is een

zitbank voor de openbare ruimte om
sociale verkilling tegen te gaan. De
banken zijn gemaakt van beton,
hebben een lengte van 2,24 meter en
de vorm van een chaise longue. De
bank is samen met ontwerpster
Joyce Lankhaar ontworpen. Het
ontwerp is vervolgens op de bank
getekend en zijn de juiste kleurschakeringen aangebracht. Tenslotte is
deze unieke bank voorzien van
honderden mozaïektegeltjes.
Van oorsprong is ‘de Socialsofa’ een
initiatief van Karin Bruers uit Tilburg.
Zij wil hiermee meer kleine sociale
ontmoetingsplekken creëren in
wijken.
Babbelbank
Op 5 november 2020 heeft de
gemeenteraad unaniem een motie
aangenomen om babbelbanken in
de strijd tegen eenzaamheid te
plaatsen in Aalsmeer en Kudelstaart.
De gemeente kijkt waar en op welke
manier meer banken (social sofa’s) in
de gemeente geplaatst kunnen
worden.

Raadslid René Martijn (zittend) en wethouder Robert van Rijn bij de verbindingsbank
aan het water naast het Raadhuisplein.

Bouw 44 huurappartementen in
Laurierhof in voorbereiding

Luchtvaartnota die de deur open zet
voor verdere groei van het aantal
vluchten. “Binnen deze brede context
kunnen wij niet anders concluderen
dan dat iedere maatregel die leidt tot
verdere verslechtering van het akoestische leefklimaat van onze inwoners
er één teveel is”, vervolgt de
wethouder.
Sigaar uit eigen doos
In de brief wordt aangegeven dat
geprobeerd is mee te denken over de
kwestie van het verleggen van de
startroute in relatie tot maatregelen
die de negatieve effecten ervan
zouden wegnemen. Maar de maatregelen die nu worden voorgesteld
maken sowieso al onderdeel uit van
het Uitvoeringsplan Hinderreductie.
“Als dit wordt ingezet als wisselgeld
voor het verleggen van de startroute
is het een klassieke sigaar uit eigen
doos”, zegt wethouder Kabout. “Ik
kan onze inwoners echt niet meer
uitleggen dat deze maatregel die
voor meer lawaai zorgt in Aalsmeer
en Kudelstaart er ook nog wel bij
kan.”

Aalsmeer - Er wordt niet alleen hard
gewerkt op de Burgemeester Kasteleinweg, ook wordt gegraven en
ingedeeld langs deze voormalige
provinciale weg. In het deelgebied
Spoorlaan gaan 44 sociale huurappartementen gebouwd worden en
de voorbereiding hiervan is in volle
gang. Een dezer dagen zal de eerste,
officiële paal de grond in geslagen
worden. De appartementen onder de
naam Laurierhof komen aan de
Spoorlaan, in de hoek Burgermeester
Kasteleinweg en Baanvak. Voor de
realisatie ervan is een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen
Eigen Haard, Trebbe en Bohemen

Het project Laurierhof is de volgende
stap in de gebiedsontwikkeling ‘De
Tuinen van Aalsmeer’. Als gevolg van
de herinrichting van de N201 werkt
Bohemen samen met de gemeente
Aalsmeer aan de realisatie van
dorpse woonbuurten in verschillende segmenten. Laurierhof is
onderdeel van het deelgebied
Spoorlaan. Dit deelgebied bestaat uit
de hofjes: Venkelhof, Korianderhof en
Laurierhof. Nog vol te bouwen deelgebieden in ‘De Tuinen van Aalsmeer’
bevinden zich aan de Zwarteweg
(achter de kazerne) en Polderzoom
(tussen Kasteleinweg en
Stommeerkade).
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COLUMN TRUUS OUDENDIJK
Wereldreis
Door Truus Oudendijk

Herinrichting weg en aanleg rotonde bij Hoffscholteweg. Foto: www.kicksfotos.nl

Grote druk op lokale wegen door
herinrichting Kasteleinweg
Aalsmeer - De Stationweg en de
Stommeerweg zijn eigenlijk overbelast en dagelijks staan er, tijdens
spitstijden, lange files op de Van
Cleeffkade, de herinrichting en de
aanleg van de vrije busbaan op de
Burgemeester Kasteleinweg geeft
steeds meer druk op de lokale
wegen. Met grote gele borden, voor
automobilisten en fietsers, worden de
omleidingen aangegeven. Vanuit
Hoofddorp en Uithoorn wordt
verkeer naar de nieuwe N201 geleid,
maar het lokale (sluip)verkeer moet
ook haar weg vinden en menigeen
volgt dan de (aangegeven) route via
het Centrum.
Aalsmeerderbrug en Dorpsstraat
Naast dat er flink gewerkt wordt op
het gedeelte tussen de Ophelialaan
en de Stommeerkade (onder andere
aanleg rotonde bij de Burgemeester
Hoffscholteweg en nieuwe inrichting
kruispunt met de Stommeerkade) is
nu ook een aanvang gemaakt met de
aanleg van rotondes bij de Aalsmeerderdijk en bij de Dorpsstraat. Bewoners in het Centrum kunnen het dorp
niet meer via de Dorpsstraat verlaten,
de borden wijzen routes via de Seringenstraat en het Praamplein aan richting (weer) de Stationsweg, Stommeerweg en de Van Cleeffkade.
Lokale wegen nu N196
“De Stationsweg, Stommeerweg en
Van Cleeffkade zijn nu de N196”, aldus
een inwoner die zich met name
ergert over de vele vrachtwagens
(vooral met buitenlandse kentekens)
en de hoge snelheden op deze lokale
wegen. Vanuit de zijwegen de Stommeerweg op proberen te komen is
een uitdaging voor iedere automobilist. Via de veiling zouden de chauffeurs toch beter geïnformeerd
moeten worden op de aanwezigheid
van de nieuwe N201. Zwaar verkeer
mijden op de lokale wegen zou de
druk enigszins verlagen... Afgelopen
maand 18 januari zijn in de avond en
nacht de verkeerslichten weggehaald
en is een tijdelijke rotonde aangelegd

Gemeenteraad
vergadert digitaal
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 21
januari, vergadert de gemeenteraad
voor het eerst digitaal. Met de zorgen
over een derde golf van besmettingen

Tijdelijke rotonde op de kruising Kasteleinweg en Van Cleeffkade/Oosteinderweg.
Waar/hoe kunnen fietsers en voetgangers hier veilig oversteken?

bij de kruising met de Van Cleeffkade
en de Oosteinderweg. Helemaal afgesloten is de Burgemeester Kasteleinweg niet. Het verkeer kan naar de
nieuwe N201 bij Hoofddorp via één
weghelft (kant Shell-station) en over
één deel van de Aalsmeerderbrug.
Vanuit Aalsmeer (en Uithoorn) kan de
nieuwe N201 bereikt worden via de
Legmeerdijk en via de Midden-/
Molenvlietweg.
Tot en met maart
De werkzaamheden, die nu uitgevoerd worden, duren tot en met
maart aanstaande. Hierna volgen

nog de realisatie van vaste rotondes
bij de Van Cleeffkade en Oosteinderweg en bij de Ophelialaan en de
aanleg van de fietstunnel bij de
Legmeerdijk. In mei 2021 is de
busbaan naar verwachting klaar, in
september geldt dit voor het hele
project Hovasz. Nog even doorbijten
dus totdat Aalsmeer leefbaarder,
veiliger en goed bereikbaar is... De
tip van wethouder Robert van Rijn bij
aanvang van het project is nog
steeds goud waard: Ga, als mogelijk,
op de fiets van A naar B binnen Aalsmeer! Sportief, relax en (belangrijk in
deze tijd) gezond!

Aalsmeer - Alles is dicht, ook de kappers en inmiddels loop ik al drie
weken met een coupe Connie Palmen en zie er dientengevolge niet uit.
De tuin is winterklaar, daar valt weinig aan te doen, dus kwamen we op
het briljante idee om binnen maar een wandje groen te schilderen. Je
moet toch iets leuks doen. Groen is de kleur van hoop en harmonie,
vertrouwen, groei en kalmte (ik heb het opgezocht). Allemaal handige
emoties in deze tijd. Er was nog verf over, dus we deden nog maar een
muurtje. Maar na de derde waren we er klaar mee. “Laten we die groene
harmonie maar eens in de natuur gaan bekijken”, stelde manlief voor.
Dochter en schoonzoon waren er al vandoor met hun camper, op wereldreis door Nederland, een tripje naar Spanje of Portugal zit er op het ogenblik immers niet in. “We sluiten aan”, zeiden we, “laat maar weten waar
jullie staan.” We troffen elkaar in het Drents-Friese Wold en vanaf daar
begon ons avontuur in eigen land. ‘Weg van de snelweg’ was het motto
en ook N wegen dienden vermeden te worden. We toerden over kleine
weggetjes, hobbelige zandpaden en kwamen door dorpjes waarvan we
het bestaan niet wisten. We deden 3 tot 4 uur over een afstand van 100
kilometer. Een fantastische manier om Nederland te verkennen. De uitdaging was om in het wild te kamperen. Dat kan, als je het durft en er een
beetje je best voor doet. Er is een leuke app die zo ongeveer elke parkeerplek in Europa in kaart brengt en daar ook bij vermeld of je er ’s nachts
mag blijven staan. Officieel mag dat natuurlijk nergens, maar er zijn
plaatsen waar het gedoogd wordt. Daarnaast is er ook een groepje ‘vrij
kampeerders’ dat hun ervaringen deelt op sociale media en tips geeft
over plekken waar ze zonder problemen de nacht hebben doorgebracht.
Ik moet eerlijk bekennen dat wij samen niet zo snel voor deze manier van
kamperen zouden kiezen, maar met zijn vieren was het beslist een avontuur. We sliepen in het Drents-Friese Wold, stonden aan de rand van het
bos in Diever en aan de voet van een heuvel in Montferland. We staken de
Rijn over, wat nog een hele uitzoekerij was, als je dat niet via de snelweg
wilde doen, maar daardoor belandden we wel in de Ooijpolder en sliepen
in de uiterwaarden van de Waal, pal onder de radar en met een fantastisch uitzicht op de binnenvaartschepen die van en naar Duitsland
voeren. Bijna dagelijks maakten we een wandeling van 6 tot 8 kilometer.
Baggerend door modderige bossen, over heuvelruggen en langs de
strandjes van de Waal, rond de Bisonbaai. Om de twee dagen zochten we
een ‘officiële’ camperplaats op, om de toiletten te legen, water bij te
tappen en te douchen. Daarna trokken we de rimboe weer in. We kregen
er helemaal het ‘Afrika gevoel’ van; simpel leven midden in de natuur. En
hebben ontdekt hoeveel ruimte hier nog is en hoe fantastisch mooi
Nederland is.
Reageren? Truus@bente.net

Cadeaubonnen van gemeente
voor woningeigenaren

Eén baan in beide richtingen voor verkeer vanaf de Aalsmeerderbrug, kruising
Dorpsstraat (kant Centrum) afgesloten.

en de druk op de zorgverleners in de
ziekenhuizen vindt de gemeenteraad
het van belang om de bewegingen
buitenshuis zoveel mogelijk te
beperken. Behandelstukken deze
avond zijn het standplaatsenbeleid
Aalsmeer, koersdocument mobiliteit
Aalsmeer, gemeentelijke riolerings-

plan 2021-2026 en nota kostenverhaal
bovenwijkse voorzieningen. De vergadering begint om 20.00 uur en wordt
rond 22.00 uur besloten met het
vragenkwartier. De vergadering is te
volgen via de livestream op de
website van de gemeente (www.aalsmeer.nl) en via Radio Aalsmeer TV.

Aalsmeer - De Gemeente Aalsmeer
wil haar inwoners helpen energie te
besparen. Daarom zijn er voor
woningeigenaren in Aalsmeer en
Kudelstaart gratis cadeaubonnen
beschikbaar voor kleine energiebesparende maatregelen. Deze cadeaubonnen kunnen, zolang de voorraad
strekt, aangevraagd worden bij het
Regionaal Energieloket. Per huishouden kan één cadeaubon ter
waarde van 44 euro aangevraagd
worden. De bon kan vervolgens
ingewisseld worden bij de webshop
van het Regionaal Energieloket.
Woningeigenaren kunnen hiermee
bijvoorbeeld ledlampen, radiatorfolie
of tochtstrips bestellen.
Wethouder Duurzaamheid Wilma
Alink: “Deze actie kunnen we mogelijk maken dankzij een subsidie van
het rijk. Mensen kunnen zo heel
makkelijk een bijdrage leveren aan

een beter milieu. En nog eens
besparen op hun energierekening
natuurlijk. We hebben ook een
aanvraag bij het rijk gedaan om
subsidie te krijgen voor inwoners
met een huurwoning. Hopelijk wordt
de aanvraag goedgekeurd en
kunnen we later dit jaar huurders ook
verder op weg helpen met het
besparen van energie.”
Op is op
De afgelopen weken ziet de
gemeente een sterke toename in de
aanvraag van de bonnen. Woningeigenaren wordt dan ook aangeraden
niet te lang te wachten met het
bestellen van hun bon, want op is op.
Een cadeaubon aanvragen kan op de
website van het Regionaal Energieloket: https://regionaalenergieloket.
nl/aalsmeer. Klik op de groene knop
‘Vraag uw cadeaubon aan’.

NIEUWS 15

21 januari 2021 • inderegio.nl

Amsterdamse Bos: Meer aandacht
voor bescherming van de natuur

inspraakreacties zijn per e-mail geïnformeerd over het aangepaste
Bosplan en de Nota van
Beantwoording.

Aalsmeer - Het Bosplan Amsterdamse
Bos 2020-2030 is na de inspraak op
een aantal punten aangepast en ook
de Nota van beantwoording is gepubliceerd en verzonden naar alle
insprekers. In het Amsterdamse Bos
moet de komende tien jaar meer
aandacht komen voor bescherming
van de natuur, bereikbaarheid voor
fiets en openbaar vervoer, natuureducatie en sport. Daardoor blijft het Bos
in de eerste plaats een natuurgebied,
waarvan bezoekers kunnen genieten.
Het Amsterdamse Bos is eigendom
van Amsterdam, maar ligt vooral op
grondgebied van Amstelveen. Ook
het Schinkelbos, dat op Aalsmeerse
grond ligt, hoort bij het Amsterdamse

Zonering beter toegelicht
De voornaamste aanpassingen in het
Bosplan zijn gedaan rond het
hondenbeleid. In 2021 bekijkt en
evalueert het Bos dit samen met
betrokkenen. De verschillende zoneringen zijn ook beter toegelicht: deze
zijn vooral voor het beheer en onderhoud van het Bos en de toegestane
activiteiten en functies van belang.
Daarnaast blijkt uit de inspraakreacties dat de huisregels niet bij iedereen
bekend zijn. Deze worden beter
gecommuniceerd. Het aangepaste
plan en de Nota van Beantwoording
zijn terug te vinden op de website van
het Amsterdamse Bos.

Bos. Daarnaast maken inwoners van
Aalsmeer en Kudelstaart natuurlijk
gebruik van andere delen van het
Amsterdamse bos. Daarom hadden
alle inwoners de mogelijkheid om te
reageren op het oorspronkelijke plan.
Wijzigingen
Van 3 juni tot 30 juli 2020 heeft de
inspraakversie van het ‘Bosplan
Amsterdamse Bos 2020-2030’ ter
inzage gelegen. Belanghebbenden
konden in die periode reageren op
het plan. In totaal zijn 557 inspraakreacties binnengekomen op het plan,
waaronder twee petities. Deze zijn
opgenomen in de Nota van Beantwoording. De indieners van de

Bovenbouw van Aardbeienbrug
verwijderd voor reparatie
Aalsmeer - In november vorig jaar
zijn er ‘s nachts door aannemer Van
Steenwijk werkzaamheden uitgevoerd aan de Aardbeienbrug. Bij
deze werkzaamheden is materiële
schade opgetreden. Afgelopen
woensdag 20 januari is de gehele
bovenbouw gedemonteerd en afgevoerd om gerepareerd te worden. Na
de beschadiging is onderzoek

gedaan hoe en of de schade gerepareerd kan worden. Er is besloten om
in de werkplaats van de aannemer de
balans gedeeltelijk te vernieuwen.
Ook wordt dan gelijk de aanrijdschade aan de hamei gerepareerd.
Het demonteren gebeurde met een
kraan op een ponton in de Aardbeiensloot en trok veel bekijks. Om de
hinder voor bewoners zo min moge-

lijk te houden werden de werkzaamheden uitgevoerd tussen 21.00 en
00.00 uur. Deze tijdelijke ‘avondklok’
was alleen voor automobilisten ingesteld, de brug was wel toegankelijk
voor voetgangers en fietsers.
Hout voor dergelijke grote balken
liggen vaak niet op voorraad. De
aannemer streeft er naar de gedeeltelijk vernieuwde en gerepareerde
bovenbouw voor eind maart 2021
terug te plaatsen. Ook dit gaat weer
gepaard met een nachtelijke
afsluiting.

Corona testbus in Kudelstaart
Aalsmeer - Vanaf maandag 25
januari tot en met zondag 7 februari
staat de corona testbus van de GGD
achter het Dorpshuis in Kudelstaart.
In de bus kunnen mensen uit Kudelstaart en Aalsmeer met lichte
klachten zich zonder afspraak gratis
laten testen op corona.
Laagdrempelige manier
Wethouder Zorg Wilma Alink: “Het
aantal besmettingen moet omlaag.
We willen daarom onze inwoners op
een laagdrempelige manier een
coronatest aanbieden. Het is belangrijk om je te laten testen. Ook bij
lichte klachten. Dit is naast het
naleven van de coronamaatregelen
een goede manier om verdere
verspreiding van het virus tegen te

om minder samen te werken met
Amstelveen. Dit zal leiden tot een
eigen kleine kern van ambtenaren in
Aalsmeer en een andere samenwerkingsvorm met Amstelveen.

De VVD Aalsmeer-fractie met (geheel links) wethouder Robert van Rijn.

VVD blijft in 2021 lokaal inzetten
op een sterker Aalsmeer
Aalsmeer - Met de feestdagen achter
de rug blikt de lokale VVD terug op
een ongekend jaar: “Met de komst
van het coronavirus en de gevolgen
daarvan is de samenleving sterk
geraakt. Het heeft effect gehad op
iedereen. Daarbij viel de lokale veerkracht in Aalsmeer enorm op bij
inwoners, vrijwilligers, lokale ondernemers en maatschappelijke instellingen. Iedereen droeg zijn steentje
bij. En de gemeente steunde de
gemeenschap met het lokale noodfonds, bovenop het noodpakket van
het Rijk. Scholen werden geholpen,
lokale campagnes (zoals koop lokaal)
werden opgezet, OZB gebruikersdeel
werd niet geïnd, er kwam ruimte voor
ondernemers en er werd met
iedereen meegedacht. In 2020 zijn
ook veel goede besluiten genomen,

goede projecten afgerond en goede
projecten opgestart. Een hoogtepunt
is de start van de bouw van het Rooie
Dorp waardoor na heel veel jaren er
eindelijk in 2021 weer nieuwe bewoners aan de Machineweg komen
wonen. Daar tegenover komt een
mooie groene recreatiecorridor: het
Machinepark. Op heel veel andere
plekken worden woningen opgeleverd, worden ze gebouwd, of ze staan
ze in de planning. De komende jaren
komen er nog zo’n 4.000 woningen
bij waarbij ingezet wordt dat ze voor
Aalsmeerders zijn. Bovendien wordt
Aalsmeer steeds een stukje mooier.
Drie belangrijke brugprojecten zijn
afgerond dit jaar. De brug bij de
Kerkweg is vernieuwd en breder
geworden en de Barendebrug is weer
in ere hersteld. En de Aardbeienbrug

zal in 2021 in ere zijn hersteld. Verder
wordt er een flinke inhaalslag uitgevoerd met onderhoud aan wegen,
groen en fietspaden. Aalsmeer wordt
tevens fraaier met het Waterfront,
een algehele renovatie van het
gebied rondom het surfeiland en de
watertoren, wat in goed overleg met
inwoners tot stand is gekomen. Er
was brede steun in de gemeenteraad,
onder inwoners en ondernemers
voor de plannen voor de herontwikkeling van Fort Kudelstaart. Verder
zijn de winkeltijden aangepast, met
iets ruimere mogelijkheden op
zondag, is de verordening jeugdhulp
aangepast, zodat jeugd die
problemen ondervindt snel geholpen
kan worden, maar het meest historische besluit wat zijn beslag kreeg in
2020 was wel de wens van Aalsmeer

Sterker zelfstandig Aalsmeer
Ook in 2021 blijft de VVD lokaal
inzetten op een sterker Aalsmeer. Met
circa 3.000 ondernemingen en een
samenleving die overal de schouders
onder zet, blijven we inzetten op de
bereikbaarheid van Aalsmeer door
bijvoorbeeld stevig te blijven investeren in goede wegverbindingen
voor fiets en auto. In 2021 gaan we
daar nog mee door, want het is
nodig. Met de oplevering van de
vernieuwde Burgemeester Kasteleinweg wordt het dorp weer aan
elkaar gesmeed en wordt Aalsmeer
weer een stukje mooier, meer bereikbaar en veiliger. Vele andere wegen
en bruggen vragen nog onderhoud,
maar ook de speelplaatsen voor
kinderen en de Zijdstraat gaan
aangepakt worden. Investeren in
lokale initiatieven naast de goede
samenwerkingen in de regio kan een
goede balans zijn voor Aalsmeer.
Initiatieven zoals het platform Aalsmeer Lokaal (waar ondernemers en
ondernemende zzp-ers elkaar
vinden) en een wijkbus passen hier
goed bij. Na decennia komt er een
beter woonruimteverdelingssysteem
voor sociale huurwoningen in de
regio en blijven we inzetten op
nieuwe huur- en koopwoningen te
bouwen daar waar het kan. Met
diverse toekomstgerichte agenda’s
op het gebied van zorg, wonen,
mobiliteit en economie vaart Aalsmeer als een gemeente een stabielere en robuustere koers en kan zij
meer lange termijn financieel
verstandige beslissingen nemen. En
dat is belangrijk om de zelfstandigheid van Aalsmeer te garanderen op
langere termijn. De VVD gelooft ook
dat dit kan, omdat er een stabiel

gaan. Hopelijk komen we zo sneller
uit deze lockdown.”
Een testbus is een speciaal hiervoor
omgebouwde touringcar. De bus is
zeven dagen per week open van 9.00
tot 16.00 uur. Iedereen uit Kudelstaart en Aalsmeer kan terecht
zonder afspraak en het testen is
gratis. De bus wordt door één
bezoeker tegelijk betreden, waarna
de test wordt uitgevoerd. Andere
bezoekers wachten buiten de bus tot
ze aan de beurt zijn. Buiten de bus
kunnen bezoekers, met mondkapje
op en op voldoende afstand,
wachten. Gastheren en -vrouwen
ontvangen de bezoekers en beantwoorden eventuele vragen. Bezoekers wordt dringend verzocht thuis
te blijven tot de testuitslag binnen is.

college zit met een goede burgemeester en wethouders en een
gemeenteraad die grotendeels
verstandig wil besturen.
De saamhorigheid onder Aalsmeerders is groot. Dat zie je aan de
gemeenschapszin bij sportverenigingen, het grote aantal vrijwilligers
en de creatieve ideeën die tot stand
komen. Met het aantrekken van
goede bedrijven zorgen we ook voor
banen voor onze Aalsmeerse
economie. En corona heeft duidelijk
gemaakt hoe belangrijk dat is. Investeren in banen en de scholing van
mensen maakt dat we in Aalsmeer
ook in 2021 overeind blijven met
elkaar.
Lokaal verbinden en investeren
VVD Aalsmeer kenmerkt zich als een
lokale liberale partij die sterk wil
investeren in die lokale veerkracht,
gemeenschapszin en ondernemerscreativiteit. Ook in 2021 blijft de VVD
lokaal met iedereen in gesprek, zoals
ze dat ook in 2020 heeft gedaan. Zo is
er voor de genomen besluiten een
breed draagvlak. Zowel de burgemeester en wethouders als de raadsleden zijn benaderbaar en betrokken
en buiten de corona periode, tevens
zichtbaar. Ondanks de noodzakelijke
investeringen vanwege corona in
2020 hebben we de voornaamste
belastingen, zoals OZB, afval en riool,
niet verhoogd. En we blijven ons
inzetten om een goede balans tussen
belastingen en uitgaven te houden.
Die investeringen zijn net als het
verbinden tussen partijen bij de VVD
in goede handen wat ons betreft. De
politieke sfeer is nog nooit zo goed
geweest, er worden toekomstbestendige agenda’s gemaakt en de VVD
blijft lokaal met alle politieke partijen,
inwoners en ondernemers verbinden.
Samen sta je sterker en samen
kunnen we Aalsmeer nog sterker
maken.”
VVD Aalsmeer
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DE SCHIJNWERPER OP...

Bestuur Dutch Flower Foundation met (midden) nieuwe voorzitter Marcel Zandvliet.

Marcel Zandvliet nieuwe voorzitter
van Dutch Flower Foundation
Aalsmeer - Marcel Zandvliet, verantwoordelijk voor Marketing en Duurzaamheid (CMO/CSO) bij Dutch
Flower Group (DFG), is door het
bestuur van Dutch Flower Foundation (DFF) per 1 januari 2021
benoemd tot de nieuwe voorzitter.
De afgelopen jaren is door Boudewijn Rip als voorzitter van de Foundation met grote inzet en betrokkenheid vormgegeven aan vele binnenen buitenlandse maatschappelijke
projecten, samen met zijn bestuursleden. Nu Dutch Flower Foundation
steeds meer de verbinding met de
vele ketenpartners van de DFGbedrijven opzoekt en het aandeel
van Dutch Flower Foundation in
belangrijke mate bijdraagt aan de
invulling van het duurzaamheidsprogramma van Dutch Flower Group
heeft Boudewijn Rip kenbaar
gemaakt het stokje te willen overdragen. Met Marcel Zandvliet als
nieuwe voorzitter zullen Boudewijn
Rip en de bestuursleden Gerda
Stokhof (secretaris), Michel Zaremba
(communicatie) en Martin Vingerling
(penningmeester) de intensievere
samenwerking met ketenpartners
gaan vormgeven. Boudewijn Rip: “Wij
ondernemen met DFF al sinds 1999
vanuit het hart. Hierbij zijn het verbeteren van de levensomstandigheden
van kwetsbaren in de maatschappij
en het ondersteunen van de ontwikkeling van kinderen de belangrijkste
doelen. Dit blijft centraal staan voor
ons, maar vanaf heden met een nog
sterkere band naar de binnen- en
buitenlandse kwekers en overige
ketenpartners van de DFG-bedrijven.”
Bijdrage 69 projecten
Afgelopen jaar heeft Dutch Flower

Foundation, ondanks de COVID-19
situatie, zo’n 69 maatschappelijke
projecten gesteund met een financiële bijdrage. Voorbeelden zijn:
Mupoi Women’s Development in
Oeganda/Zuid Soedan (waterproject), Stichting Kinderdienstencentrum De Lotusbloem in Aalsmeer,
Stichting Wanawa in Kenia (ondersteuning bij zelfstandige verbetering
van de eigen leefomstandigheden),
Arap Moi Children’s Home in Kenia
(in samenwerking met twee lokale
kwekers), Stichting Bootvluchteling
(Moria vluchtelingenkamp), Hospice
Beukenrode in ’s-Gravenzande (financiering tweede locatie; meerjarige
donatie) en Stichting Waterpas
(schoon drinkwater voor schoolkinderen in Kenia; meerjarige donatie).
De afgelopen 10 jaar heeft Dutch
Flower Foundation maar liefst 528
projecten kunnen steunen met
1.123.507 euro aan funding. Daarbij
is de betrokkenheid van medewerkers binnen de meer dan 30 DFGbedrijven groot en worden steeds
meer projecten door hen
aangedragen.
Prachtige Foundation
Marcel Zandvliet: “Ik heb grote waardering voor de persoonlijke inzet en
betrokkenheid van Boudewijn en de
bestuursleden in de afgelopen jaren.
Er staat door al hun inspanningen
een prachtige Foundation en ik kijk
ernaar uit om met elkaar nog intensiever de samenwerking op te gaan
zoeken binnen en buiten Dutch
Flower Group om concreet te blijven
bijdragen aan onze maatschappelijke
doelen.” Meer informatie over Dutch
Flower Foundation is te vinden via:
www.dutchflowerfoundation.nl.

Frank Levarht: “Het is heerlijk
om aan het water te wonen”
Door Truus Oudendijk
Aalsmeer - Zijn achternaam is een begrip in Aalsmeer.
Wat Frank Levarht hier bindt is een overbodige vraag.
Hij is getrouwd met Anneke en vader van een groot
gezin: dochter Juliette is 18, de zoons Bart, Rick en Max
zijn respectievelijk 15, 12 een 9 jaar oud.
Naast groenteboer is hij ook kok. Wat heeft dat beroep
hem gebracht?
“Ik heb een koksopleiding gevolgd en tot ik een jaar of
18 was heb ik bij Jacques in de Halve Maen gewerkt.
Daar heb ik echt de kneepjes van het vak geleerd.
Daarna heb ik drie jaar in een Zwitserland gewerkt. Erg
leuk, want naast koken heb ik ook veel geskied. Vervolgens ben ik als kok een half jaar meegegaan op een
cruiseschip en heb ik de hele wereld bevaren. Een
prachtige ervaring.”
Wanneer ben je in het familiebedrijf gaan werken?
“In 1995 ben ik in de zaak gekomen, maar na drie jaar
ben ik bij een ander import en export bedrijf gaan
werken. Met mijn achternaam viel het echter niet mee
om bij een collega concurrent aan de slag te gaan. Ze
waren bang dat ik een kijkje bij hen in de keuken kwam
nemen. Uiteindelijk vroegen mijn ooms Theo en Huub
mij om terug te komen en vanaf 2000 maak ik deel uit
van het inkoop- en verkoopteam en ben ik lid van het
directieteam. Dat bevalt uitstekend, het is een dynamische baan.”
Mis je het reizen niet, nu in tijden van corona?
“Zo’n 25 tot 30 keer per jaar was ik op reis, dat was
eigenlijk wat te veel, maar nu reis ik helemaal niet en
dat is ook wennen. De laatste keer was januari vorig
jaar. Dat is niet alleen te wijten aan de huidige situatie,
ik heb ook een ernstig ongeluk gehad.”
Dat klinkt heftig wat is er gebeurd?
“Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden; iemand anders zat achter het stuur van mijn
auto en dacht dat ik al ingestapt was wat niet het geval
was. De auto is toen over mijn been gereden. Mijn enkel
en scheenbeen waren verbrijzeld en ook mijn kuitbeen
en schouder waren gebroken. Ik heb ruim 3 weken in
het ziekenhuis gelegen. Het is nog steeds niet helemaal
goed, binnenkort moet ik weer geopereerd worden.”

Naar welke landen ging je altijd op reis?
“In Nieuw Zeeland hebben we een paprikakwekerij; die
producten worden veelal direct naar Japan verscheept
en in 2015 zijn we er ook een avocado kwekerij van 200
hectare begonnen. In Mexico hebben we een kwekerij
die paprika’s teelt en verscheept naar Amerika. In Costa
Rica telen we zelf meloenen die bestemd zijn voor de
Europese markt. Allemaal bedrijven die ik met gepaste
regelmaat bezoek. Ook ben ik vaak in Azië en Zuid en
Centraal Amerika geweest en stond ik op beurzen in
Amerika, Hong Kong, Spanje en Duitsland. We hadden
daar zelf een stand.”
Jij bent kok geweest, betekent het dat je thuis
ook achter het fornuis staat?
“Meestal wel. Anneke begint vaak met de maaltijd en
dan ga ik er mee verder wanneer ik thuis kom. We
vinden het leuk om af en toe vrienden uit te nodigen en
dan zet ik met plezier een tiengangen menu op tafel,
want koken is nog steeds een passie van me. Ik begin
op vrijdag al met de voorbereidingen en maak het
diner op zaterdag verder af. In het weekend zorgen we
er altijd voor dat er altijd zo’n drie verschillende soepen
op het fornuis staan. Voor iedereen die komt binnenwaaien staat er een lekker soepie klaar.”
Vanwege je beroep heb je een band met Aalsmeer,
maar wat maakt dit dorp leuk?
“We zijn een jaar geleden naar de Uiterweg verhuisd en
het is heerlijk om aan het water te wonen. Als ik zomers
na het werk thuiskom gaan we vaak met zijn allen even
varen. De jongens zijn dol op waterskiën.”
Wat is er bijzonder aan je vak?
En wat zijn je toekomstplannen?
“De omgang met mensen maakt het bijzonder. In elke
hoek van de wereld ken ik wel iemand. En wat betreft
de toekomst? Volle kracht vooruit, ook aan deze situatie
komt een einde.”
Op wie wil jij de schijnwerper richten?
“Op Jacques de Mooij van de Halve Maen. Ik ben
benieuwd of hij het koken mist nu de restaurants
gesloten zijn”

Je bent wel weer aan het werk, hoe is dat te doen
in de huidige situatie?
“We kunnen geen klanten en geen leveranciers
bezoeken, dat is lastig maar iedereen heeft er begrip
voor, want uiteindelijk heeft de hele wereld met
hetzelfde probleem te maken. We doen veel met videocalls en ik hoop toch echt dat begin juni de situatie een
stuk beter is. Het is misschien raar gezegd, maar als
bedrijf hebben we er weinig last van. Tachtig procent
van onze producten gaat rechtsreeks naar de supermarkten en die draaien volop. Gelukkig maar, want we
hebben veel mensen werken; we moeten vele monden
vullen. Zo’n vijftig procent van onze commerciële en
administratieve krachten kunnen gelukkig thuis werken
en dat gaat op zich heel goed.”

Collage van gesteunde projecten door Dutch Flower Foundation.

Oranje Fonds stelt NLdoet 2021
tweeënhalve maand uit
Amstelland - Het Oranje Fonds stelt
NLdoet 2021 met 2,5 maand uit.
Gezien de huidige coronabesmettingscijfers en de verlengde lockdown vindt het Fonds het niet
verantwoord om de grootste vrijwilligersactie van Nederland door laten
gaan op 12 en 13 maart. NLdoet
wordt daarom verplaatst naar het
weekend van 28 en 29 mei.
Sandra Jetten, directeur Oranje

Fonds: “Ondanks alle voorzorgsmaatregelen die we al genomen
hebben, laat de huidige situatie het
niet toe om NLdoet in maart plaats
te laten vinden. Klussen konden
alleen aangemeld worden als ze
voldeden aan de geldende coronamaatregelen. We hebben alle deelnemende organisaties hierover
geïnformeerd en opgeroepen om
activiteiten buiten te organiseren.

Ook hebben we een extra bedrag
beschikbaar gesteld om beschermende middelen als mondkapjes
aan te schaffen. Desondanks komt
maart echt te vroeg. Daarom
verplaatsen we NLdoet naar het
laatste weekend van mei. We hopen
dat er dan – op anderhalve meter
afstand - meer mogelijk is, maar
monitoren de ontwikkelingen rond
het coronavirus vanzelfsprekend
nauwlettend.”
Ook op de zes eilanden in het Caribische deel van ons Koninkrijk worden
de activiteiten verplaatst naar 28 en
29 mei.

Vrijwilligers
De duizenden sociale organisaties
die meedoen zijn erg afhankelijk van
NLdoet. Daarom kiest het Oranje
Fonds ervoor om de vrijwilligersactie
te verzetten en niet af te gelasten.
“Tijdens NLdoet komen honderdduizenden mensen in actie om iets voor
een ander te doen. Sociale organisaties die hoofdzakelijk draaien op vrijwilligers kunnen dankzij die hulp
bergen met werk verzetten. Werk dat
anders blijft liggen. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan onderhoud bij
Voedselbanken, dagbestedingscentra en hospices. Daarnaast is

NLdoet een goede manier om
nieuwe vrijwilligers te werven en die
zijn onmisbaar, zeker in deze tijd”,
licht Jetten toe.
Klussen
De bijna 3.000 klussen die al zijn
aangemeld worden, indien mogelijk,
verplaatst naar het weekend van 28
en 29 mei. De organisaties die deze
klussen hebben aangemeld worden
hierover geïnformeerd.
Verenigingen en stichtingen die nog
geen klus hebben aangemeld
kunnen dat alsnog doen via de
website: nldoet.nl.
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Dagelijks online-les voor alle
groepen bij OBS Kudelstaart

Buurtwerk, Cultuurpunt en Sport
Service helpen bij noodopvang
Aalsmeer - De basisscholen en kinderopvang locaties zijn gesloten. De
kinderen hebben allemaal online thuis
les. Maar ook een aantal kinderen
wordt bij de noodopvang gebracht. De
leerkrachten kunnen daar wel wat
hulp bij gebruiken, dachten de teams
van Buurtwerk, SportService en
Cultuurpunt Aalsmeer. Zij hebben
samen een plan bedacht en aan alle
schoolleiders van de basisscholen van
Aalsmeer en Kudelstaart voorgelegd.
Alle scholen waren meteen heel
enthousiast over dit leuke initiatief.
Activiteiten
Sinds afgelopen maandag 18 januari
worden er elke dag op de school-

pleinen activiteiten georganiseerd. Zo
kan het zijn dat je op de ene dag aan
het trommelen bent met een muziekdocent van het Cultuurpunt. Of een
beat maakt met body sounds, maar
ook de boomwhackers worden ingezet
om muziek te maken. En op een
andere dag ben je zombietikkertje aan
het doen met de begeleiding van
SportService. De kinderen kunnen
elkaar vangen met speciale lampjes:
Pico, dan ga je op zoek naar iemand
met dezelfde kleur uit je eigen team.
En weer op een andere dag kun je
meedoen met Among us in real life of
spelletjes voor teambuilding. En als de
kinderen nog wat energie over hebt,
kunnen ze ook nog kickboksen onder

Moderne, groene opleidingen
bij Wellant mbo Aalsmeer
Aalsmeer - Ben jij op zoek naar een
moderne, groene mbo-opleiding?
Wellant mbo Aalsmeer is al meer dan
100 jaar dé groene school in Aalsmeer
en omstreken. De school ligt op een
overzichtelijke locatie aan de Linnaeuslaan: vlak bij het groene hart en de
veiling. Wellant heeft veel connecties
met het bedrijfsleven en persoonlijke
aandacht voor de studenten. Kortom:
voor een opleiding met toekomst ben
je bij Wellant aan het juiste adres!
Wellant mbo Aalsmeer biedt diverse
opleidingen in het groen, teelt en
handel, bloemen en dieren.
Klimaat, stad en groen
Ben je geïnteresseerd in de klimaatverandering, de meerwaarde van de
groene leefomgeving in de stad, de
inrichting en het onderhoud van
groene ruimte in relatie tot waterkwaliteit en waterhuishouding? Dan is de

opleiding Leefbare Stad & Klimaat
echt iets voor jou! Mensen hebben
behoefte aan groen om zich heen.
Maar steden staan ook vol met
gebouwen en wegen. Het is vaak
lastig om de natuur de ruimte te
geven. Daar ligt de uitdaging waar
groenvoorzieners, hoveniers en tuinontwerpers zich mee bezig houden.
Als groenspecialist zoek je steeds naar
groene oplossingen voor een stedelijke omgeving.
Handel en teelt
Nederland is leidend als het gaat om
de groene handel. Continu is men op
zoek naar nieuwe markten en nieuwe
producten. Volop kansen dus voor
commerciële denkers en doeners, je
leert het allemaal in de opleiding
International Green Production &
Business. De Nederlandse tuinbouw
zit vol met moderne en duurzame

Luuk wint 17e ronde online jeugdschaken
Door Ben de Leur
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag vond de
17e ronde van het online jeugdschaken
bij AAS plaats. De wedstrijd David
tegen Pieter duurde eigenlijk maar 3
zetten, wan toen gaf wit zijn dame al
weg. Hieruit blijkt wel dat overzicht
hebben op een digitaal schaakbord
moeilijk is voor de jeugdspelers. David
probeerde het nog dapper, maar Pieter
won op de 12e zet.De schaakwedstrijd
Robert tegen Daria duurde wat langer,

22 zetten. Uit een rustige Italiaan
bouwde Robert een klein voordeel op,
die na een fout van zwart tot flinke
materiaalwinst leidde. Wit maakte de
klus beheerst af. Konrad tegen Marien
was een aangenomen Damegambiet,
wellicht geïnspireerd door de Netflix
serie. Konrad wist in het middenspel
materiaal te winnen en bouwde dat
steeds verder uit. In het eindspel schoof
wit op fraaie wijze zijn vrijpion door en
na promotie werd zwart op g1(!) mat
gezet. Het topduel van de avond was

de begeleiding van Buurtwerk. De
kinderen zijn tenminste een uur in de
buitenlucht en lekker actief bezig.
Drie vliegen in één klap
De leerlingen waarderen de leuke en
afwisselende activiteiten. Buurtwerk,
SportService en Cultuurpunt zijn
tevreden dat de plannen kunnen
worden ingezet en de scholen in Aalsmeer en Kudelstaart zijn blij met de
ondersteuning tijdens de noodopvang, kortom drie vliegen in één klap.
Deze week worden alle scholen
bezocht en ook de komende weken
tijdens de lockdown gaan alle drie de
organisaties ervoor om dit initiatief
een goed vervolg te geven.

Kudelstaart - Na de mededeling van
het sluiten van de basisscholen vlak
voor de vakantie kwamen de leerkrachten van OBS Kudelstaart direct
in actie. Chromebooks, laders, werkboeken, leesboeken, alles wat niet
digitaal kan ging mee naar huis in
grote tassen. De dag erna hebben de
leerkrachten alles klaargezet, zodat
online onderwijs op 4 januari 2021
zou staan als een huis. En dat is
gelukt. De leerlingen van groep 3 tot
en met 8 hebben dagelijks online les
van 9.00 tot 12.00 uur. Er komen veel
positieve reacties van ouders die
aangeven gewoon te kunnen
werken naast hun zoon/dochter,
omdat de kinderen alle lessen online
aangeboden krijgen. Omdat alles
online kan hoeven kinderen niet naar
school te komen om werk op te
halen en zodoende wordt ook
onnodig verkeer voorkomen. De
kleuters krijgen iedere week
opdrachten om thuis te maken. Ze
zijn nu bezig met het thema gezondheid. Door het insturen van foto’s is
te zien dat de kinderen veel plezier
beleven aan het thema. Ook bellen
de leerkrachten met de kinderen en
kunnen de kinderen het werk vol
trots laten zien. Het online onderwijs
is ten opzichte van de vorige periode
verbeterd. Door de toepassing van

breakout-rooms kunnen de kinderen
met elkaar samenwerken in kleine
groepjes, precies zoals ze het ook in
de klas doen. De leerkracht komt dan
af en toe langs om te kijken hoe het
gaat. Met deze toepassing is het ook
mogelijk kinderen in groepjes meer
aandacht te geven. Om op deze
manier te kunnen werken zijn de
vaardigheden zelfstandigheid,
verantwoordelijkheid en samenwerken erg belangrijk. Deze vaardigheden passen helemaal in de visie
van de school om daltononderwijs te
implementeren. In november heeft
de school de eerste stappen om over
te gaan naar daltononderwijs gezet.
Het is geweldig om te zien hoe digitaal vaardig alle kinderen zijn van
groep 3 tot en met 8! Een vaardigheid die ze in de toekomst heel goed
kunnen gebruiken. Het is ook
geweldig hoe de ouders zich inzetten
om hun kinderen te begeleiden. Zo
hebben de leerkrachten een letterlijk
kijkje in de keuken van veel kinderen
en de ouders maken mee hoe het
onderwijs gaat. Natuurlijk is het veel
fijner om allemaal op school te zijn
en de school gevuld te hebben met
kinderen, om samen te spelen, te
delen en te leren. Iedereen kijkt
ernaar uit om de schooldeuren weer
te openen.

technieken, in de opleiding Green Tec
leer je alles over techniek en automatiseren en help je om te zorgen voor
genoeg eten in de wereld.
Creatief en bloemen
Ben je creatief, heb je gevoel voor
styling en werk je graag met je
handen, dan is de opleiding Bloem,
Groen & Styling vast wat voor jou. Je
gaat aan de slag met bloemschikken
en bloembinden en er is ook
aandacht voor de zakelijke kant.
Dieren
Voor studenten die het leuk vinden
om met dieren te werken, is er de
opleiding Dierverzorging/Dier &
Management of Paraveterinair.
Ben jij op zoek naar een opleiding
met toekomst? Schrijf je in via de
website wellantmbo.nl voor de online
kennismakingsweek. Van 25 tot en
met 29 januari volg je Q&A’s, Talkshows of kun je Online Proefstuderen
om meer te weten te komen over de
groene opleidingen.

Luuk tegen Nederlands Kampioen leeftijdsklasse E, Simon Rudolph. Luuk
opende e4 en Simon antwoordde c5,
het Siciliaans. Deze opening leidt vaak
tot complex spel, zo ook nu. Luuk was
scherper dan Simon en wist door een
combinatie een pion te winnen en
eigenlijk ook een stelling, want de
zwarte dame stond zeer ongelukkig.
Wit maakte hier handig gebruik van en
won meer materiaal en zette op de 23e
zet Simon mat en Luuk verstevigde
hiermee zijn koppositie. Merlijn was
uitgeloot. Kijk voor alle uitslagen en de
stand op: www.aas.leisb.info

Beleef de Voorleesdagen thuis
met Bibliotheek Amstelland
Amstelland – Tijdens de Nationale
Voorleesdagen van 20 tot 30 januari
wordt thuis een feest van het voorlezen gemaakt. Geniet van het mooie
online programma rondom het Prentenboek van het jaar ‘Coco kan het!’
van Loes Riphagen. Beleef de muzikale theatervoorstelling en leer van
het webinar over interactief voorlezen aan je kind. Tijdens de Nationale Voorleesdagen staat het voorlezen aan kinderen centraal: altijd
een fijne en leerzame activiteit om
samen te doen, zeker in deze coronatijd. De Bibliotheek Amstelland heeft
een programma gemaakt voor
ouders en kinderen van 0 tot 6 jaar.
Naast online bijeenkomsten kun
kinderen meezingen met het enige
echte Coco-liedje, de Coco-kleurplaat
downloaden, en een mooi, spannend
of grappig e-book lezen. Ook de
kinderopvang en de basisscholen in
Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn
gaan genieten van voorstellingen
van de Bibliotheek.
Online programma
Zaterdag 23 januari om 11.00 uur
presenteert de Bibliotheek Amstelland de online theatervoorstelling
‘Coco kan het!’ Geniet thuis van de
vrolijke muzikale theatervoorstelling-

met-poppen: Coco en haar vriendjes
uit het boek komen tot leven in de
handen van Jogchem Jalink, poppenspeler bij onder andere Sesamstraat
en de Boterhamshow!
Op woensdag 27 januari staat van
19.30 tot 20.30 uur de Webinar Interactief Voorlezen aan kinderen van 0
tot 6 jaar op het online-programma
van de bibliotheek. Als kinderen al
heel jong kennismaken met (voor)
lezen, draagt dit bij aan een goede
taalontwikkeling, verhaalbegrip én
de woordenschat. Op deze avond
wordt van alles over interactief voorlezen geleerd, waarbij een gesprek
aangegaan wordt met het kind over
het verhaal. Dat maakt het voorlezen
nog leuker en waardevoller.
De Maakplaats online
Tijdens de Nationale Voorleesdagen
heeft de Maakplaats een leuke online
workshop voor kinderen ontwikkeld.
Meer uitdagende en creatieve workshops voor 4 tot 12 jarigen op: www.
debibliotheekamstelland.nl/
maakplaats
Beleef de Nationale Voorleesdagen
thuis. Kijk voor alles wat er te doen is
en voor de kaartverkoop op: www.
debibliotheekamstelland.nl/
voorleesdagen
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Het team 51 Unilever Vitality Runners uit Aalsmeer.

Beat The Best Virtual Challenge:
Sport mee voor het goede doel
Aalsmeer - Kom in beweging en
sport mee met de Beat The Best
Virtual Challenge. Bij dit evenement
kan iedereen zijn of haar sportieve
grens verleggen en tegelijkertijd het
leven van ernstig zieke kankerpatienten wat mooier maken. Ga jij de
uitdaging aan? Het belang van beweging om gezond te blijven staat door
de coronapandemie volop in de
schijnwerpers. De virusuitbraak zorgt
er echter ook voor dat heel veel sportevenementen niet doorgaan. Dat

gold ook voor de Roparun editie van
2020. De Roparun is een stichting die
een jaarlijkse estafetteloop organiseert om donaties binnen te halen
voor de mooie goede doelen die de
stichting steunt. Doelen die gericht
zijn om de strijd van kankerpatiënten
en hun familie iets dragelijker te
maken. De komende editie van de
Roparun is speciaal. Het wordt de
30e editie en vindt voor het eerst
volledig in Nederland plaats, met
Landgraaf als startlocatie en de finish

in Rotterdam. De Unilever Vitality
Runners uit Aalsmeer (Roparun Team
51) is een van de deelnemende
teams en zij kijkt uit naar haar 25e
deelname. Om mensen in beweging
te krijgen en om tegelijkertijd geld
op te halen voor het goede doel,
organiseert dit Roparunteam een
virtual challenge: Beat The Best.
Hiermee dagen ze je uit om individueel je grenzen te verleggen. Met
Beat The Best kan je zelf rennen,
fietsen, wandelen, planken, scoren,
hooghouden of touwtje springen
voor het goede doel. Wie tussen 1
januari en 24 mei voor zijn of haar
doen een echte sportprestatie levert,
ontvangt een mooie medaille en
maakt kans op fantastische prijzen.
Sport mee en draag je steentje bij.
Voor volwassenen is het inschrijfgeld
15 euro en voor kinderen tot en met
12 jaar is dit 7,50 euro. De volledige
netto-opbrengst komt ten goede aan
de stichting Roparun. Het motto van
de stichting is ‘Leven toevoegen aan
de dagen, waar vaak geen dagen
meer kunnen worden toegevoegd
aan het leven’. Jouw hulp is nodig om
Beat The Best tot een geslaagd
evenement te maken én om zoveel
mogelijk mensen met kanker te
helpen. Doe mee, blijf gezond en
schrijf je in op http://beatthebest.
vitalityrunners.nl.

Eerste kanopolotraining voor
jeugd bij Michiel de Ruyter
Door Mattijn Vroon
Uithoorn - De eerste kanopolotraining voor de jeugd startte bij Michiel
de Ruyter op zaterdag 9 januari. Het
leek een mooie dag te worden, maar
er lag wel ijs en dus was door de trainers een circuitje opgezet met een
kano-ergometer, een roei-ergometer,
box-jump, touwtje springen en nog
meer. Alles 1,5 minuut met korte
pauzes. Iedereen kwam met twee of

drie jassen het terrein op, maar
weldra stonden de jeugdleden in een
sporttrui. Na de warming-up en het
parcours, stond behendigheid op het
programma. Met een bal op de
peddel, twee teams tegen elkaar. Alle
activiteiten vonden buiten plaats,
want binnen mag vooralsnog niet
meer getraind worden. De training
werd besloten met nog een parcours.
De jeugdleden en trainers kijken
terug op een geslaagde eerste trai-

Nieuwe jeugdboten bij Michiel
de Ruyter gedoopt
Door Mattijn Vroon en Kim de Vries
Uithoorn - Op zaterdagochtend
mocht onder bezielende leiding van
gasttrainer Jorn de jeugd via een spel
de twee nieuwe kanopolo jeugdbootjes een naam geven. Daarna zijn
ze gedoopt, uiteraard met hete
chocolademelk. Na diverse acties zijn
dé namen geworden: Callahan en

Domiboot (met een dominostip op
de bovenkant). Beide boten zijn
aangeschaft van het geld dat is
opgehaald met de Rabo Club
Support actie. Michiel de Ruyter
heeft dankzij alle stemmen voor de
Uithoornse roei- en kanovereniging
een mooi bedrag van bijna 700 euro
opgehaald. De nieuwe kanopolobootjes zijn kleiner en lichter dan de

Aantal coronabesmettingen in
Aalsmeer verder gedaald
Aalsmeer - De daling wat coronabesmettingen betreft is gelukkig
goed ingezet in Nederland, ook in
Aalsmeer is het aantal fors verminderd. Werden van 30 december tot
12 januari nog 151 inwoners positief
getest, van 6 tot 19 januari stopte de
teller bij ‘slechts’ 98, respectievelijk 59
in de eerste (week 2) en 39 in de
tweede periode (week 3). Net als de
omliggende gemeenten is Aalsmeer
niet meer dieprood gekleurd, maar is
de kleur lichtgeel. Het percentage
per 100.000 is 307.6 en hierdoor
voert Aalsmeer het rijtje met Amstel-

veen, Uithoorn en Haarlemmermeer
niet meer aan. Ook in deze
gemeenten is het aantal positief
getesten gezakt: Amstelveen van 319
naar 306, Uithoorn van 115 naar 93
en Haarlemmermeer van 587 naar
466. Vanuit Aalsmeer zijn de afgelopen twee weken 2 inwoners met
corona opgenomen in het ziekenhuis. Er zijn gelukkig geen overledenen. In Amstelveen 2 opnames en
1 overledene, in Uithoorn geen
opnames en 3 overleden inwoners
en in Haarlemmermeer 4 opnames
en afscheid van 4 inwoners. Tot nu

Nederland neemt toch niet deel
aan WK Handbal in Egypte
Aalsmeer - De Internationale
Handbal Federatie (IHF) heeft het
Nederlands Handbal Verbond afgelopen donderdag 14 januari geïnformeerd geen verdere terugtrekkingen
te verwachten voor het WK Handbal.
Het NHV is bedankt voor de proactieve houding en de voorbereidingen
die al getroffen waren om op het
laatste moment af te kunnen reizen
naar Egypte om mogelijk de plek van
Kaapverdië over te nemen.
De ploeg van bondscoach Erlingur
Richardsson, met hierin de Greenpark Aalsmeer handballer Samir
Benghanem, was vanwege de 17de

plaats op het EK 2020 aangewezen
als derde reserve voor het WK.
Tsjechië en de Verenigde Staten
moesten zich vanwege coronabesmettingen terugtrekken voor het
eindtoernooi. Verschillende andere
landen, waaronder Kaapverdië,
hadden ook te maken met coronabesmettingen in de selectie, maar deze
ontwikkelingen hebben niet tot
verdere terugtrekkingen geleid.
Macedonië en Zwitserland (eerste en
tweede reserve) nemen wel deel aan
het WK dat vorige week woensdag
13 januari van start is gegaan in
Egypte.

Handbal gestopt, alternatieve
competitie mogelijk in april
Regio – Als gevolg van de verlengde
lockdown blijkt het niet mogelijk om
de handbalcompetities in de huidige
vorm uit te spelen. Tot deze conclusie
is het bondsbestuur afgelopen 15
januari gekomen. Hierdoor zal, zoals
reglementair is vastgelegd, de
promotie-/degradatieregeling
vervallen voor alle niveaus.
Zodra het kan, wordt een alternatieve competitie georganiseerd voor
verenigingen in een handbalvorm
naar keuze: beach, veld en/of zaal.
Deze competities zullen op zijn
vroegst in het weekend van 10 en 11
april aanvangen. Na overleg met het
Topsport Platform is besloten ook de

reguliere competities voor de dames
en heren Eredivisie te laten vervallen.
Handbal NL League wel
Wel is er de intentie om met de
herenteams die uitkomen in de
Handbal NL League, onder andere
Heren 1 van Greenpark Aalsmeer, de
competitie uit te spelen met een
Nederlands kampioen als
eindresultaat.
Het bondsbestuur is zich bewust van
de teleurstelling die dit besluit met
zich meebrengt, voor alle handballers die niks liever willen dan weer op
het veld staan en de trainingen en
wedstrijden hervatten.

Eerste kanopolotraining voor de
jeugd. Foto: Mattijn Vroon

ning in het nieuwe jaar! Roei- en
Kanovereniging Michiel de Ruyter is
gehuisvest aan de Amsteldijk-Zuid
253 in Uithoorn.
Meer weten, lid worden? Kijk voor
meer informatie op: www.mdr.nu

huidige clubboten, waardoor de
jeugd de benodigde technieken kan
aanleren. Het volume (grootte) van
de boot heeft veel invloed op het
juist kunnen oefenen van alle technieken. Het is bijvoorbeeld belangrijk
om de boot goed onder water te
kunnen krijgen bij kanopolo. Met een
te grote boot lukt dit niet. Vaste trainers Mattijn en Rosalie kregen vele
mooie complimenten, waaronder:
“Ontzettend bedankt voor het organiseren van activiteiten voor de
jeugd in deze saaie coronatijd.”

toe (19 januari) zijn in totaal 1638
inwoners van Aalsmeer besmet of
besmet geweest met het coronavirus. Ondanks dat de besmettingen
landelijk flink gedaald zijn, vinden
vooralsnog geen versoepelingen
plaats. De regels worden zelfs aangescherpt. Dit heeft te maken met de
Britse variant, die besmettelijker lijkt
te zijn waardoor de angst groot is dat
in maart opnieuw de ziekenhuizen
vol raken. Daarom is het destemeer
van belang de maatregelen in acht te
blijven nemen: Hou 1,5 meter
afstand, was regelmatig de handen,
blijf bij verkoudheidsverschijnselen
thuis en draag een mondkapje in
openbare ruimtes. Samen tegen
corona!

Foto: Gerard van Beek

Wingsurfen op de Westeinder
Aalsmeer - Nog niet vaak gezien op de Westeinderplassen: Wingsurfen, wat
gaat dat hard! Afgelopen zondag 17 januari werd door menig wandelaar even
stilgestaan en gekeken naar deze leuke, snelle en nieuwe vorm van surfen.

Fietsvakanties en fietstochten
in Noord-Holland populair
Amstelland - Nederlanders ondernamen afgelopen jaar 88.000 fietsvakanties in de provincie Noord-Holland.
Dat is een marktaandeel van 8,7% van
alle fietsvakanties in Nederland, blijkt
uit een inventarisatie van het Landelijk
Fietsplatform. Het fietsen tijdens de
vakantie in Noord-Holland werd
gewaardeerd met een ruime 8. Voor
52% van de Nederlanders die in 2020
in Nederland op fietsvakantie is
geweest, speelde corona een rol bij de
keuze voor een vakantie in eigen land.
Van de Nederlanders die in 2020 een
fietstrektocht in eigen land maakten,
is 60% dat voor 2021 zeker weer van
plan. Bijna de helft van alle Noord-

Hollanders (49%) fiets ook voor het
plezier. Noord-Holland telt ongeveer
anderhalf miljoen recreatieve fietsers,
waarvan zo’n 330.000 minstens 1 keer
per week met de fiets eropuit trekt.
Los van vakanties werden in NoordHolland in 2020 in totaal 28,6 miljoen
recreatieve fietstochten gemaakt. De
‘plezierfietser’ maakte die ritten op
een stadsfiets (48%), een elektrische
fiets (33%) of op een speciale toerfiets
(9%).
Ook een fietstochtje in Noord-Holland
plannen? Kijk voor veel mooie suggesties op Fietsnetwerk.nl, bij de ANWB
en de website van de Stelling van
Amsterdam.

