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Het water staat menig ondernemer 
aan de lippen, terwijl bij de ‘buren’ in 
Duitsland en België meer geld wordt 
verdiend door Nederlanders die een 
dagje gaan winkelen, hun haren gaan 
laten knippen en genieten van een 
lunch of diner in een restaurant. De 
landelijke protestdag zou zaterdag 15 
januari, ook in Aalsmeer, plaats-
vinden. De ondernemers nodigden 
deze dag inwoners uit om in de 
middag ko�e te komen drinken, een 
praatje te komen maken, door de 
winkels te lopen en bestellingen te 
plaatsen. Echter de corona-persconfe-
rentie op vrijdag gaf goed nieuws 
voor alle winkels, kappers en salons: 
Ze mogen weer open, weliswaar tot 
vijf uur ‘s middags, maar niet op basis 
van bellen, bestellen en afhalen. De 
mondkapjes blijven verplicht en 
toegezien moet worden dat het niet 
te druk wordt in de winkels. 

Begrip gemeente
De ondernemers in het Centrum 
hadden uiteraard ook de gemeente 
op de hoogte gebracht van de voor-
genomen actie en het college van 
burgemeester en wethouders 
reageerde positief: “De gemeente kan 

haar ogen niet sluiten voor de reali-
teit dat voor veel ondernemers de 
grenzen zijn bereikt en zelfs zijn over-
schreden. Deze lockdown heeft de 
Aalsmeerse middenstand genadeloos 
hard getro�en. De ondernemers 
kunnen dan ook op begrip van het 
gemeentebestuur rekenen.” De 
protestdag bleek echter dus niet 
nodig voor de winkels en salons.

Bestellen = reserveren
De protestactie werd wel voortgezet 
door de horeca en de cultuursector, 
want zij kregen het zure nieuws dat 
de deuren vooralsnog gesloten 
moeten blijven, tot in ieder geval 25 
januari. Het merendeel van de 
horeca-eigenaren in Aalsmeer 
haakten aan bij de landelijke actie: ‘Bij 
ons is bestellen gewoon reserveren’. 
Onder andere in De Oude Veiling 
werd genoten van een kop ko�e, een 
glaasje fris of een ‘vroege’ borrel en 
café Sportzicht in Zuid serveerde als 
extraatje erwtensoep. Aan de oproep 
om vooral langs te komen en steun te 
betuigen, is groots gehoor gegeven. 
Het was overzichtelijk druk, geen 
massa’s in de straten, winkels en 
horecazaken en iedereen hield zich 

keurig aan de corona-regels. Het 
mooiste vond iedere ondernemer en 
bezoeker de gezelligheid. Er heerste 
een vrolijke stemming. “Zo �jn om te 
doen waar ik goed in ben”, aldus een 
ondernemer. En een bezoeker: “Wat 
heb ik dit gemist. Heerlijk om weer 
rond te lopen en te snu�elen en zo 
leuk om elkaar weer te zien en even 
bij te kunnen praten.” Na vier uur 
moest de horeca weer dicht, maar bij 
de pakken neer zitten, gaan ze niet. 
Bij de meeste van hen kan eten 
besteld en afgehaald of bezorgd 
worden. Ga wat vaker thuis uit eten 
en bestel een knapperige pizza, een 
heerlijk sateetje, verse spare-ribs of 
een hamburger om de vingers bij af 
te likken. Koop en bestel lokaal, Aals-
meer voor Aalsmeer. Op deze manier 
blijft het winkelbestand op peil en 
blijft het mogelijk om gevarieerd uit 
eten te gaan in de gemeente. 

Noodkreet cultuursector
De cultuursector is tijdens de lock-
down een beetje het braafst 
gebleven, er klonk wel gemopper, 
maar vooralsnog was er berusting. 
Tot afgelopen zaterdag, want natuur-
lijk willen ook musea weer open. 
Waarom wel winkelen en niet 
wandelen in een (veelal rustiger) 
museum? Constantijn Ho�scholte 
van het Flower Art Museum in Aals-
meer trok eveneens aan de bel. Het 

Winkels weer open, veel steun 
voor horeca en cultuursector
Aalsmeer - In heel Nederland werden acties aangekondigd door onderne-
mers en horeca-eigenaren tegen het coronabeleid van de regering. De 
winkels, restaurants en café’s willen weer open en klanten ontvangen. 

museum tegenover de watertoren 
ging zaterdag ook open. “Hoewel de 
cultuursector een uitgebreid pakket 
aan veiligheidsmaatregelen en proto-
collen hanteert en er nauwelijks 
besmettingen plaatsvinden, wordt de 
sector al tien maanden hard 
getro�en. Met de openstelling willen 
wij aandacht vragen voor deze situ-
atie en benadrukken dat cultuur 
veilig te bezoeken is.” De actie met 
gratis toegang tot het museum met 
uiteraard mondkapjesplicht en tonen 
van coronabewijs trok niet alleen 
lokale bezoekers, waaronder cultuur-
wethouder Wilma Alink, maar kreeg 
ook landelijke aandacht. De nood-
kreet werd opgepakt door Editie NL 
van RTL en dezelfde avond uitge-

zonden. “De actie is goed geslaagd”, 
vertelt Constantijn Ho�scholte. “We 
hadden de hele middag aanloop en 
kregen veel hartverwarmende steun-
betuigingen. De aandacht op tv was 
erg �jn, want daardoor bereikte onze 
oproep dat cultuur prima veilig open 
kan een landelijk publiek. Gelukkig 
zijn er nu ook steeds meer andere 
musea en instellingen die van zich 
laten horen. Hopelijk wordt er naar 
geluisterd en kunnen we snel weer 
gewoon open. We zijn nu dicht in 
afwachting van 25 januari. Ik ga er 
vanuit dat we daarna open mogen. 
Het is frustrerend, maar deze actie gaf 
energie en het was heerlijk om weer 
bezoekers te ontvangen.”
Door Jacqueline Kristelijn

GOUD INKOOP BUS
De goudprijs stijgt naar recordhoogte!

WWW.GOUDINKOOPBUS.NL

Zie adv. elders in dit blad.
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KERKDIENSTEN
ZONDAG 23 JANUARI

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Oosterkerk, Oosteinderweg 269. 

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

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. 

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

diensten om 10u. en 16.30u. met 
ds. J. Groenleer uit Leiden.

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeer-

derweg 751, Rijsenhout. Zondag 
diensten om 10u. met ds. H.J. 
Boersma uit Nieuwegein en 
16.30u. met ds. J. Groenleer, gez.
dienst in CGK.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst 

met ds. Paul F. Thimm. Collecte: 
ADS/Mennonite World 
Conference.

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

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

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

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag 

10u. dienst met ds. G.H. de 
Ruiter. Organist: Hugo v/d Meij. 
Zie: hervormdaalsmeer.nl. 

- Oosterkerk, Oosteinderweg 269. 
Zondag 10u. Kerk Inn met ds. 
M.J. Zandbergen. Organist: 
Joshua Prins. Zie: www.hervorm-
daalsmeer.nl. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. samenkomst. 
Spreker: Steve van Deventer. 
Info: www.leg.nl. 

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 

Zaterdag in Kloosterhof 17u. 
woordcommunieviering. Voor-
ganger: B. Dullens. Zondag in 
Karmelkerk 9.30u. eucharistie-
viering m.m.v. klein koor. Om 
14u. Poolse dienst met pastoor 
Krzysztof Kicka. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag 

geen dienst.
Roemeens-orthodoxe Parochie
- Oosteinderweg 394. Zondag 9u. 

Utrenia en 10.30u. Heilige 
Liturgie. Voorganger: Father Ion. 
Diaken: Mihai.

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. dienst met ds. 
Gonja van ‘t Kruis. Afscheid en 
bevestiging ambtsdragers. Info: 
www.kerkdienstgemist.nl.

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

dienst met mw. J. van der Vis-
Star uit Aarlanderveen. Info: 
https://sow-kudelstaart.nl. 

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

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

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maandag 

om 20u. in gebouw Irene, Kanaal-
straat. Info: www.begraaalsmeer.nl.

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag 

vanaf 20u. om de twee weken in 
Ontmoetingskerk, Werf 2, Rijsen-
hout. Op 25 januari (optioneel) 
met Hoite Slagter over ‘Het 
Bijbelboek Openbaring’. Info: 
0297-323736.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten 

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

Aalsmeer - Vorige week is er een 
subsidiecheque uitgereikt van 2.500 
euro door Joop de Vries, penning-
meester van OSA, aan Wim Haijtink, 
vertegenwoordiger van de Open Hof 
Kerk. Er is door de ZWO van de Open 
Hof kerk een bedrag van 2.500 euro 
ingezameld binnen de kerk in de 
Ophelialaan. Daarom kon het maxi-
male subsidiebedrag worden 
verstrekt. Het ingezamelde bedrag 
en het subsidiegeld zijn bestemd 
voor de bouw van een ziekenhuis/
sanatorium voor de kinderen van de 
Micheal Wamalwa Special School 
voor doven in Kitale, Kenia.
Meer informatie over dit project is te 
vinden op de website: www.kitalera-

�ki.com en www.pgaalsmeer.nl 
onder organisatie Diaconie ZWO
Meer weten over de stichting 
Ontwikkelings-Samenwerking Aals-
meer (OSA) of onder andere over het 
verkrijgen van subsidie voor een 
project? Kijk dan op de website: 
www.osa-aalsmeer.nl

Subsidiecheque van OSA voor 
bouw dovenschool in Kenia

Aalsmeer - 2021 was weer een 
succesvol jaar voor De Jong Dakin-
spectie. Een druk jaar met mooie 
opdrachten en veel nieuwe klanten. 
Juist het onafhankelijk zijn, geeft 
vertrouwen. “Particulier, zakelijk, VvE/ 
beheerders, zonne-energie en bouw-
bedrijven weten ons te vinden”, 
vertellen Leontine en Willem de Jong 
van De Jong Dakinspectie. “Ook de 
nieuwe tak ‘valbeveiliging’ is in dit 
eerste jaar mooi gegroeid. Opdrachten 
vanuit deze vak-branche is een mooi 
compliment voor ons als nieuwkomer 
in deze markt. Al snel na de opstart 
hiervan kwamen de eerste online 
opdrachten en bestellingen binnen”, 
vervolgt het echtpaar. Naast de leve-
ring van valbeveiligingsmiddelen is 
een goede instructie minstens zo 
belangrijk. Op de werkvloer is all veel 
kennis aanwezig om zo veilig mogelijk 
te werken. Na de instructie krijgen de 
cursisten een certi�caat. Willem: “Ook 
het opleiden tot keurmeester behoort 
bij ons tot de mogelijkheden. Dit is 
een win/win situatie. Door de groei en 
vele aanvragen kunnen wij wel hulp 
gebruiken.” Wil je werken op hoog 
niveau, heb je aantoonbare kennis van 
alle soorten daken? Stuur dan je gege-
vens naar info@dejongdakinspectie.nl. 
Voor eerst meer informatie kan 
gekeken worden op www.dejongdak-
inspectie.nl

Goed doel 
Ook dit jaar doneert De Jong Dakin-

spectie weer een bedrag van 500 
euro aan een goed doel. Uit alle 
opdrachtgevers is mevrouw Pronk uit 
Amstelveen geloot om een goed doel 
aan te wijzen. Mevrouw Pronk stelde 
Stichting Ambulance Wens voor. 

Gewoon doen
Stichting Ambulance Wens Neder-
land is een groep van 270 medisch 
geschoolde vrijwilligers die dagelijks 
gratis laatste wensen vervullen van 
immobiele (mensen die afhankelijk 
zijn van ambulancevervoer) terminale 
patiënten met behulp van speciaal 
daarvoor ontwikkelde ambulances. 
Gewoon doen is het verhaal over 
leven en werk van († )Kees Veldboer, 
oprichter van de Stichting Ambu-
lance Wens. Als ambulancechau�eur 
ontdekte Veldboer dat je soms met 
een heel klein gebaar enorm veel 
voor ernstig zieke mensen kunt bete-
kenen. Hij besloot een stichting op te 
richten om de laatste wensen van 
terminaal zieken te vervullen. Inmid-
dels zet Kees Veldboer jr. het goede 
werk voort. Als je de verhalen leest 
van ouderen en jonge kinderen, 
begrijp je wat een klein gebaar kan 
betekenen. Even terug, naar een 
mooie herinnering, een dierbaar 
moment, een concert of naar een 
theater. Even je zorgen vergeten en 
leven in het moment. Ook doneren, 
steun bieden of zijn er vragen? Kijk 
op de website www.ambulancewens.
nl voor alle informatie. 

Donatie van 500 euro voor 
Stichting Ambulance Wens

Afscheid bij Participe 
van Helma verplaatst
Aalsmeer - Het afscheid van buurt-
verbinder Helma Keesom bij Parti-
cipe Amstelland, team Aalsmeer, kan 
helaas niet vandaag, donderdag 20 
januari, plaatsvinden. Vanwege de 
nog steeds geldende coronaregels is 
de bijeenkomst verplaatst naar 
februari. Voor meer informatie kan 
gekeken worden op de website van 
Participe Amstelland of bel naar het 
team Aalsmeer via 0297-326670.

Aalsmeer - De persconferentie afge-
lopen vrijdag 14 januari bracht goed 
en slecht nieuws: De winkels, kappers 
en salons mogen weer open en 
binnen sporten is mogelijk voor 
iedereen. Helaas een zure appel voor 
de horeca en de cultuursector, zij 
moeten hun deuren nog gesloten 
houden, tot waarschijnlijk 25 januari. 
De omikron variant van het corona-
virus is minder ziekmakend en dit is 
te merken aan de daling van corona 
patiënten in de ziekenhuizen. Echter 
omikron is wel een heel stuk besmet-
telijker en dat is te zien aan de afge-
lopen dinsdag 18 januari gepresen-
teerde cijfers. Het zal niemand 
verbazen dat er in Aalsmeer ook een 
forse toename van het aantal positief 
getesten is. Van 5 tot en met 18 
januari kregen liefst 1.011 inwoners 
te horen dat ze het omikron virus bij 
zich dragen. Dat zijn er 202 meer dan 
de vorige periode. Ook in de omlig-
gende gemeenten schoten de cijfers 
omhoog. In Uithoorn 866 (+ 190) 
positief getesten, in Haarlemmer-
meer 4.856 (+ 1.315) coronabesmet-
tingen en in Amstelveen is bij 3.146 
(+ 1.021) inwoners het omikron virus 
aangetro�en. Per 100.000 inwoners 
heeft deze periode Amstelveen de 
niet blije eer om het rijtje aan te 
voeren met 3.463,7, gevolgd door 

Aalsmeer met 3.160,3 en Haarlem-
mermeer met 3.077,5 en Uithoorn 
met 2.867,0 per 100.000. 
Vanuit Aalsmeer zijn 2 inwoners 
opgenomen in het ziekenhuis, vanuit 
Uithoorn 4, vanuit Haarlemmermeer 
en vanuit Amstelveen elk 6. Net als 
volgens de landelijke trend over-
lijden er (gelukkig) minder mensen 
aan het virus: In Aalsmeer, Uithoorn 
en Amstelveen 0 en in Haarlemmer-
meer 1. 

Testunit GGD t/m 30 januari
Ondanks de versoepelingen blijft het 
belangrijk om de basisregels te 
blijven naleven: Was regelmatig de 
handen, houd 1,5 meter afstand, 
draag een mondkapje in winkels en 
openbare gebouwen, blijf bij een 
verkoudheid thuis en ga testen bij 
klachten. Wat dit laatste betreft 
wordt er in Aalsmeer goed gehoor 
gegeven aan deze oproep. Dagelijks 
staan er rijen bij het GGD testunit op 
het Drie Kolommenplein. Laat u zich 
hierdoor niet afschrikken, maar ga 
testen. Het is gratis en kan in eigen 
gemeente (zonder afspraak vooraf ) 
tot en met zondag 30 januari, zeven 
dagen per week van 9.00 tot 12.00 
uur en van 13.00 tot 16.00 uur. Draag 
buiten bij het wachten wel een 
mondkapje!

mikron slaat in Aalsmeer ink om 
zich heen: 1.011 besmettingen!









DE RAADSVERGADERING IS ALLEEN TE 
VOLGEN VIA DE LIVESTREAM

VERGADERING DONDERDAG 27 JANUARI 2022

Uitnodiging voor het bijwonen van de raadsvergadering op 
donderdag 27 januari 2022, in de burgerzaal van het raadhuis 
van Aalsmeer. Aanvang: 20.00 uur. 

Voorafgaand aan de raadsvergadering wordt 
stilgestaan bij het overlijden van oud-wethouder 
en raadslid de heer N. Borgman.

Tijd Agenda- Onderwerp
punt

20.00 R-1. 1. Opening door de voorzitter, 
   de heer G.E. Oude Kotte
  2. Vaststelling van de agenda 
  3. Vaststelling van het verslag van de 
   raadsvergaderingen van 2 en 9 
   december 2021
  4. Vaststelling van de lijst ingekomen 
   stukken
  5. Bekrachtigen geheimhouding
  6. Mededelingen van het college

  BEHANDELSTUKKEN

20.05 R-2 Uitvoering motie van 11 november 2021 
  ‘Eenmalige belastingkorting voor 
  huishoudens in 2022’
20.15 R-3 Coronagerelateerde uitgaven 2022
20.25 R-4 Verordening op de gemeentelijke 
  adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit
20.40 R-5 Herbenoeming van een lid van de 
  Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
20.50 R-6 Vaststellen startnotitie Hoofdweg-Zuid
21.35 R-7 Vaststellen mobiliteitsagenda 
  Aalsmeer 2021
22.05 R-8 Vaststellen Warmtevisie Aalsmeer 2021
22.35 R-9 Vervangen tijdelijke lokalen Jozefschool
22.55 R-10 Wijziging Algemene Plaatselijke 
  Verordening (APV) gemeente Aalsmeer
23.20 R-11 Vaststellen Verstedelijkingsconcept 
  versie 3
23.35 R-12 Vragenkwartier

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen 
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Cyclamenstraat 46, 1431 SC, (Z22-004308), het maken van 

een opbouw op de bestaande aanbouw 
- Kudelstaartseweg nabij nr.148b, (Z22-003912), het aanleg-

gen van kabel- en leidingwerk onder het voet- en �etspad 
- Aalsmeerderweg, t.h.v. nr. 133 (kad. perc. B nrs 3696 , 5100 

en 9321), (Z22-003716), het inrichten van een bouwplaats 
t.b.v. werkzaamheden aan een middenspanningsruimte 
tot 25 februari 2022 

- Kudelstaartseweg 248, 1433 GR, (Z22-003316), het plaat-
sen van een aanbouw en het verbouwen van de woning 

- Aalsmeerderweg 284, 1432 CX, (Z22-003374), het bouwen 
van een woning 

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning 
is/zijn ingetrokken:
- Stommeerweg t.h.v. Waterfront (kad.perc. H1964), (Z21-

080422), het plaatsen van 15 displays in het kader van een 
tijdelijke expositie van 1 januari tot en met 1 februari 2022 
over huiselijk geweld. Verzonden: 14 januari 2022

- Hornweg 201, 1432 GJ, (Z21-085715), het bouwen van een 
schuur. Verzonden: 12 januari 2022

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGS-
VERGUNNING, 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:
- Veilingtocht, tussen de Hornweg en Legmeerdijk (kad.

perc. B 5011), (Z21-084813), het afwijken van het bestem-
mingsplan t.b.v. de aanleg van een dam met duiker. Ver-
zonden: 15 januari 2022

- Uiterweg 15, 1431 AA, (Z21-071699), het restaureren, re-
noveren en uitbreiden van de woning (rijksmonument). 
Verzonden: 11 januari 2022

- 1e J.C. Mensinglaan 26, 1431 RW, (Z21-088136), het ver-
bouwen van de garage. Verzonden: 11 januari 2022

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuurs-
recht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten 

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

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

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handha-
ving, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en 
donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken 
voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker 
van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen 
en vergunningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, 
na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een 
gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van 
Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ont-
werp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schrifte-
lijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit 
naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt inge-
diend bij burgemeester en wethouders van de gemeente 
Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die 
buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die 
mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan con-
tact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en 
Handhaving via tel. 020-5404911.
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GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575, fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale tel.nr: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aalsmeer een werelddorp 
van bloemen en water.

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met
#visitaalsmeer

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

BEKENDMAKINGEN

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

worden gepubliceerd op: www.o�cielebekendmakingen.
nl, onderdeel van www.overheid.nl. 

- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie 
over bekendmakingen per email.

- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mo-
biele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via 
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschik-
baar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor 
Android-smartphones via Google Play.

- De app van de overheid heet ‘O�ciële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog 

op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie 
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omge-
vingsvergunningen opvragen en inzien. 

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 

In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners 
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij 
een verhuizing heeft de bewoner(s) de wettelijke plicht binnen 
een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat wor-
den. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplich-
ting. Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe 
adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onder-
zoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismuta-
tie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om 
de desbetre�ende persoon op de hoogte te stellen van zowel 
het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt 
dit v.a. 20 januari 2016 o�cieel in de media gepubliceerd. Dan 
heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep 
te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan 
men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen 
zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

SOCIAAL LOKET AALSMEER OPEN OP AFSPRAAK

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

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

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST 
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN

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

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum 
datum beschikking

 Schols A.E. 06-04-1968 11-01-2022

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

In het bezwaarschrift zet u:
• uw naam en adres;
• de datum van uw bezwaarschrift;
• een omschrijving van het besluit waartegen u 

bezwaar maakt;
• waarom u het niet eens bent met ons besluit;
• uw handtekening; 
• zo mogelijk uw e-mailadres; 
• het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

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

behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie:
- Herenweg 40, 1433 HB, (Z21-082166), het plaatsen van een 

stacaravan voor de woning ten behoeve van tijdelijke be-
woning. Verzonden: 14 januari 2022

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, 
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend 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:
- Van Clee�kade 3, 1431 BA, (Z21-071895), het afwijken van 

het bestemmingsplan t.b.v. het vestigen van een locatie 
van Happy Bodies voor een periode van 5 jaar. Verzonden: 
14 januari 2022

- Moerbeistraat 5, 1432 KR, (Z21-084458), het plaatsen van 
een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 
14 januari 2022

- Hornweg 201, 1432 GJ, (Z21-089912), het bouwen van een 
schuur. Verzonden: 12 januari 2022

EVENEMENTEN

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

COLLECTES

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

STANDPLAATSVERGUNNING 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 5:18 van de APV de volgende stand-
plaatsvergunning is aangevraagd.
- Koek en zopie, niet alcoholisch, winterseizoen 2021/2022, 

2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 
aan de Uiterweg 189 ws1 in Aalsmeer, bij IJs van de IJs-
Clubs, Blauwe Beugel, J. Takkade en Loswal Kudelstaart 
(Z22-003619)

VERLEENDE STANDPLAATSVERGUNNINGEN*

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 5:18 van de APV de volgende stand-
plaatsvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze ver-
gunning kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest 
u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Tegenover Stommeerweg 97 op het ijs van de Westein-

derplassen (Z22-001643) Koek-en-zopie voor het winter-
seizoen 2022/2023 tot en met winterseizoen 2026/2027, 
verzonden 12 januari 2022
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EXPLOITATIEVERGUNNING MET TERRAS(VERLEEND)*

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning is verleend. 
Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. 
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onder-
kant van deze advertentie.
- Kudelstaartseweg 22 (Z21-052450) On The Rock B.V., ver-

zonden 13 januari 2022

ALCOHOLWET VERGUNNING (VERLEEND)**

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3, 
onder verwijzing naar artikel 6 van de Alcoholwet de volgende 
vergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning 

kunt u een beroepschrift indienen. Hoe u dat moet doen leest 
u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Kudelstaartseweg 22 (Z21-039987) On The Rock B.V., ver-

zonden 13 januari 2022

ONTHEFFING (NACHT)VERBLIJF IN OPENBARE 
RUIMTE (AANVRAGEN)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:47a van Algemene Plaatselijke Ver-
ordening (APV) de volgende onthe�ng is aangevraagd.
- Westeinderplassen, locatie H 1864/ H 1865(Z22-003464) 

Groepskamperen op scoutingeiland “Nova-Zembla” van 1 
april 2022 tot 1 april 2027, ontvangen 12 januari 2022

ONTHEFFING (NACHT)VERBLIJF IN OPENBARE 
RUIMTE (VERLEEND)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:47a van Algemene Plaatselijke Ver-
ordening (APV) de volgende onthe�ng is verleend.
- Westeinderplassen, locatie H 1864/ H 1865(Z22-003464) 

Groepskamperen op scoutingeiland “Nova-Zembla” van 1 
april 2022 tot 1 april 2027, verzonden 14 januari 2022

Tegen de afgifte van deze onthe�ng kunt u bezwaar maken. 
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onder-
kant van deze advertentie.

TER INZAGE

t/m 27-01-22 Ontwerpwijzigingsplan met de bijbehoren-

de stukken van‘Nieuw-Oosteinde, Oranjestraat 
naast 3’ 

t/m 27-01-22 Het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerpex-
ploitatieplan, het m.e.r.-beoordelingsbesluit en 
het concept beeldkwaliteitplan “Kudelstaart-
Westeinderhage” met bijbehorende stukken.

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

t/m 10-02-22 Verlening omgevingsvergunning Dorpsstraat 
naast 135 Aalsmeer (z21-042638) met de daar-
bij behorende stukken

t/m 24-02-22 Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Uiter-
weg-Plasoevers 2021’ (z19-006733) met de bij-
behorende stukken

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Aalsmeer - De actie ‘ko�e pot vol’ 
heeft initiatiefnemer Gerard Zelen 
dinsdag 18 januari met succes en een 
mooie opbrengst  afgesloten. De 
actie was door Zelen opgezet voor de 
groep ouderen die na een uurtje 
Aqua Vitaal in het zwembad hun 
sportieve activiteit mochten afsluiten 
met een gratis door de ESA 
geschonken kopje ko�e. De 
gemeente heeft echter besloten deze 
subsidie van 1.500 euro per jaar af te 
scha�en en dus geen gezamenlijke 
ko�e-afsluiting voor de groep vijftig 
en zestig plussers meer. Gerard Zelen 
besloot met een mooie zilveren 
ko�epot huis-aan-huis te gaan om 
de benodigde 1.500 euro in te 
zamelen. “Aqua Vitaal en de gezellig-
heid na a�oop is belangrijk voor deze 
groep, het heeft een sociaal karakter 
en voorkomt eenzaamheid”, aldus 
Zelen en hij kreeg in deze veel (�nan-
ciële) bijval. Hij heeft heel wat kilome-
ters in de benen, bij 305 huizen 
aangebeld, maar heeft dit zeker niet 
voor niets gedaan. Hij heeft liefst 
1.775 euro opgehaald, meer dan het 
streefbedrag. In totaal 613 bewoners 
in Aalsmeer en Kudelstaart hebben 

de actie �nancieel omard. Afgelopen 
dinsdag is de inhoud van de ko�epot 
o�cieel overhandigd aan wethouder 
Wilma Alink, met onder andere zorg 
en ouderenbeleid in haar portefeuille, 
en binnenkort gaat Gerard Zelen met 
de wethouder naar ESA om het geld 
te overhandigen aan directeur M. van 
Maastrigt. Gerard Zelen tot slot: “Ik 
heb mogen ervaren en ondergaan, 
tijdens het lopen, hoe saamhorigheid 
nog steeds in Aalsmeer en Kudel-
staart voelt.  Even was politieke rich-
ting of afkomst niet belangrijk. Het 
collectieve besef van ‘klaar staan 
voor een ander’ stond voorop. 
Wethouder Alink was oprecht 
ontroert en trots op haar bewoners 
en ze voelde zich extra gesterkt in 
haar voortdurende strijd tegen de 
eenzaamheid. Laten we gezamenlijk 
tot het besef komen, anno 2022, dat 
dit niet meer mag voorkomen in ons 
dorp. Een klein menselijk gebaar kan 
een wereld van verschil maken. Alle 
gevers nogmaals hartelijk dank. 
Laat de actie ‘ko�e pot vol’ een inspi-
ratie en aanzet zijn om een duur-
zame blijvende aanpak te ontwik-
kelen tegen eenzaamheid.”

Actie ‘Koffie pot vol’ geslaagd!

Aalsmeer - De gemeente Aalsmeer 
werkt regionaal samen om dakloos-
heid tegen te gaan. Ook wordt 
opvang en begeleiding geboden aan 
mensen die dakloos zijn. Lokaal doen 
wat kan en waar het moet: regionaal. 
Dit staat in het Regioplan ‘Een 
nieuwe start in Amstelland’. Het 
vroegtijdig signaleren van dakloos-
heid en er snel op reageren is van 
groot belang. Wethouder Zorg Wilma 
Alink: “Door deze regionale samen-
werking kunnen we mensen die dak- 
of thuisloos zijn, of dreigen te 
worden, sneller een oplossing 
bieden. Niet alleen met een dak 
boven hun hoofd, maar ook qua zorg 
en welzijn. Als regio kunnen we meer 
dan als gemeente alleen.”

Beter perspectief
In het ‘Regioplan Beschermd wonen 
en dak- en thuisloosheid 2022-2025 
Een nieuwe start in Amstelland’ staat 
hoe de Amstellandgemeenten (Aals-
meer, Amstelveen, Diemen, Ouder-

Amstel en Uithoorn) een beter 
perspectief bieden bij (dreigende) 
dakloosheid. Het gaat daarbij niet 
alleen om de meest kwetsbare groep 
- waarbij verslaving, schulden, 
psychiatrische situatie een rol speelt- 
maar ook om ‘economische’ of ‘zelf-
redzame’ daklozen. Dit zijn mensen 
die doorgaans geen zware zorgvraag 
hebben, maar die niet in staat zijn 
om zonder ondersteuning een eigen 
woonruimte te vinden. 

Samenwerking
De bestaande samenwerking met 
Amsterdam blijft. De Amstellandge-
meenten werken daarnaast sinds een 
jaar intensief samen als het gaat om 
preventie, begeleiding en het 
creëren van opvang en tijdelijke 
woonplekken voor ‘economisch’ dak- 
en thuisloze mensen. Het doel van de 
samenwerking is om op het gebied 
van dakloosheid en beschermd 
wonen te komen tot meer expertise 
en een betere ondersteuning voor 

inwoners die te maken krijgen met 
(dreigende) dakloosheid.
Inmiddels zijn er in de regio verschil-
lende plekken gerealiseerd. Bijvoor-
beeld een locatie waar begeleiding 
aanwezig is (14 plekken) en plekken 
in een leegstaand kantoorpand (5 
plekken). 
Daarnaast is een Parents house gere-
aliseerd (3 plekken), waar gescheiden 
ouders een tijdelijke woonplek in de 
buurt van hun kinderen kunnen 
krijgen. 

Opvang voor gezinnen
Aangezien de onderwerpen relatief 
nieuw zijn voor de Amstellandge-
meenten, is het Regioplan opgesteld 
als een ontwikkelagenda. Eén van de 
ontwikkelpunten is de opvang voor 
dakloze gezinnen. Voor deze groep 
zijn op dit moment nog onvol-
doende plekken beschikbaar. Het 
plan wordt naar verwachting in 
februari/maart besproken in de vijf 
gemeenteraden van Amstelland.

Samenwerking Aalsmeer en 
regio tegen dakloosheid

Aalsmeer - Bij de behandeling van 
de Startnotitie Hoofdweg-Zuid op 
dinsdag 11 januari in de vergadering 
van de commissie Ruimte en 
Economie is gebleken dat er raads-
breed geen draagvlak is voor een 
tweede supermarkt in het bouwplan 
Hoofdweg-Zuid in Kudelstaart. De 
Startnotitie staat tijdens de gemeen-
teraad op donderdag 27 januari ter 
besluitvorming op de agenda. Voor-
gesteld wordt nu om op de gereser-
veerde plek van de supermarkt dan 
ook woningen te bouwen. Het 
woningbouwprogramma voor 
Hoofdweg-Zuid is ingevuld conform 
de Woonagenda van de gemeente, 

dus inclusief starterswoningen en 
sociale huur. De gemeente gaat nog 
wel, in samenspraak met de winke-
liersvereniging, onderzoek doen naar 
een alternatieve locatie voor een 
tweede supermarkt. De Dorpsraad 
acht deze kans gering, gelet op de 
uitkomst van alle onderzoeken die 
de afgelopen jaren al zijn gedaan. 
Veel inwoners van Kudelstaart hopen 
dat een tweede supermarkt er wel 
komt. Eén supermarkt op het nog 
groter groeiende Kudelstaart wordt 
als te weinig ervaren. Gepleit wordt 
voor een supermarkt in de goedko-
pere branche, zoals een Vomart, een 
Lidl of Aldi. 

Hoofdweg-Zuid: Wel woningen, 
geen draagvlak 2e supermarkt

Aalsmeer - Stichting Nieuw Aals-
meer, het burgerinitiatief om Flex-
Wonen in Aalsmeer bespreekbaar te 
maken, is voortvarend van start 
gegaan na de eerste bijeenkomst in 
IKC Triade op 3 november. De groep 
is daarna afgelopen maanden nu al 
een aantal keer bij elkaar gekomen 
en werkt op dit moment met hulp 
van een aantal externe experts aan 
een Beleidsnotitie. Deze notitie hoopt 
de groep in de tweede helft van 

januari aan te kunnen bieden aan de 
lokale politiek. Naast het schrijven 
van deze beleidsnotitie zijn er ook al 
vele gesprekken geweest en gaande 
met grondeigenaren die ook willen 
aansluiten bij dit initiatief. Het onder-
werp begint te leven in Aalsmeer. In 
de eerste bijeenkomst sprak men bij 
Nieuw Aalsmeer over Tiny Houses. 
Ondertussen is dat omgebogen naar 
FlexWonen, mede omdat er verschil-
lende stimuleringsnotities van de 

Nieuw Aalsmeer: FlexWonen ook 
opgenomen in regeerakkoord

Provincie Noord Holland en ook van 
het Ministerie van Binnenlandse 
zaken liggen waarbij men spreek van 
FlexWonen. Met FlexWonen wordt 
gedoeld op verschillende soorten 
tijdelijke woonoplossingen. Kenmer-
kend is het tijdelijk karakter van 
tenminste één van de volgende 
aspecten: De woning zelf, de bewo-
ning (via het gebruik van een tijdelijk 
huurcontract) of het tijdelijk gebruik 
van de locatie waarop een woning 
wordt geplaatst. Het recente regeer-
akkoord zegt onder andere over 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde-
ning: “We versnellen de woningbouw 
tot rond de 100.000 woningen per 
jaar. Speciale aandacht gaat uit naar 
de bouw van woningen voor starters, 
senioren en middeninkomens. Het 
streven is om ook 15.000 tijdelijke 
(zogenaamde FlexWoningen) te 
bouwen. Het rijk neemt tevens de 
verantwoording door met regionale 
afspraken over tijdelijke woningen de 
druk van de gemeenten te verlichten. 
Procedures voor het plaatsen van 
tijdelijke woningen worden verder 
vergemakkelijkt.” Deze opmerkingen 
geeft het team van Stichting Nieuw 
Aalsmeer een extra stimulans om 
FlexWonen in Aalsmeer op de agenda 
te krijgen. 

FlexWonen is in principe een kleine woning van minimaal circa 30 en maximaal circa 
65 vierkante meter die een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk achter laat. 
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STAGE
MUSIC SHOP

Dé vioolspecialist

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

Uitgebreid 
en divers 
aanbod
gitaren,
ukelele’s
en violen

AGENDA

DONDERDAG 27 JANUARI:
* Vergadering gemeenteraad 

vanaf 20u. via www.aalsmeer.nl

TOT 1 FEBRUARI:
* Expositie ‘Wij doorbreken de 

cirkel van geweld’ op wandel-
boulevard tussen het Surfeiland 
en de Watertoren.

TOT APRIL:
* Schilderijen van Henry Calvetti 

bij Eveleens Makelaars, Punter-
straat, Centrum. Open op werk-
dagen 9 tot 17.30u.

Aalsmeer - Het Aalsmeers Mannen-
koor Con Amore gaat weer zingen. 
Na vele weken rust gaat er gerepe-
teerd worden met een nieuwe 
studielijst en vol goede moed en veel 
zin om weer te gaan zingen met 
elkaar, al is het op anderhalve meter. 
Door de pandemie heeft het koor 
wel enkele leden zien vertrekken, 
graag wil Con Amore weer nieuwe 

zangers begroeten en een hartelijk 
welkom toezingen. Belangstellenden 
worden uitgenodigd eens langs te 
komen om te luisteren en de sfeer 
van een mannenkoor te proeven. 
Con Amore gaat vanaf aanstaande 
maandag 24 januari weer wekelijks 
van start. Er wordt geoefend vanaf 
19.30 uur op de Rozentribune in The 
Beach aan de Oosteinderweg 247a.

Con Amore gaat weer zingen, 
nieuwe leden welkom!

Aalsmeer - Stichting De Werkschuit 
trakteert vanaf 24 januari weer op een 
gevarieerd aantal creatieve cursussen 
voor volwassenen en kinderen. Op 
maandagavond staan vrij tekenen en 
schilderen en edelsmeden (ook op 
donderdag) op het programma, 
dinsdag kan deelgenomen worden 
aan de cursussen beeldhouwen, 
mozaïeken, linoleum snijden en boet-
seren met klei. De laatstgenoemde 
cursus kan ook gevolgd worden op 
woensdag en vrijdag. 

Leer De Werkschuit kennen
Op woensdag presenteert De Werk-
schuit verder abstract schilderen, 
tekenen en schilderen en ‘leer de 
Werkschuit kennen’. Deze cursus 
start op woensdag 26 januari, 
bestaat uit acht lessen en wordt 
gegeven door meerdere docenten. 
In de vorm van workshops gaan de 
deelnemers boetseren, mozaïeken, 
voegen, glazuren, tekenen, schil-
deren, mixed media en met 
FaZenDoo aan de slag.

Dikke dames boetseren
Op donderdag (en andere dagen) 
worden diverse workshops georgani-
seerd. Eén van de workshop is ‘dikke 
dames boetseren’ en deze wordt 
gegeven door Anja van Leeuwen op 
woensdag 27 januari van 19.30 tot 
21.30 uur. Boetseer een gezellige 
dikke dame van klei en geef haar met 
acrylverf een kleurrijk badpak of jurk 
aan! Het is ook mogelijk om bijvoor-
beeld een dikke kip of kikker te boet-

Creatieve cursussen voor jong 
en oud bij De Werkschuit

Aalsmeer – In samenwerking met 
muziekcentrum N201 in Aalsmeer 
organiseert Marit Enthoven (22) een 
kinderkoorproject voor kinderen van 
8 tot en met 12 jaar oud. Marit zit in 
haar afstudeerjaar van de opleiding 
docent muziek aan het conservato-
rium van Amsterdam en dit koor zal 
als afstudeerproject dienen voor de 
Aalameerse. Door dit project, waar 
voornamelijk popmuziek gezongen 
gaat worden, maken de kinderen 
kennis met het samen zingen en hoe 
leuk dat is! Het project bestaat uit 
twaalf repetities, die wekelijks zullen 
plaatsvinden op vrijdagmiddagen 
van 16.00 tot 17.00 uur. Uiteraard zal 
er een concert volgen, waarbij de 
kinderen kunnen laten horen waar ze 

voor geoefend hebben. De eerste 
repetitie is op 4 maart in N201 Aals-
meer aan de Zwarteweg. Houdt uw 
kind ook zo van zingen? Meld hem of 
haar dan snel aan via muziekmet-
marit@gmail.com. Deelname is gratis!

Start kinderkoorproject onder 
leiding van Marit Enthoven

seren. De workshop bestaat uit twee 
avonden van elk twee uur. 

Fotogra�e en tekenatelier
Op zaterdag staat de vervolgcursus 
fotogra�e gepland, evenals een 
workshop porselein stippen. Voor 
kinderen organiseert De Werkschuit 
het tekenatelier op woensdag en op 
zaterdag. Het adres van De Werk-
schuit is Oosteinderweg 287f. Kijk 
voor meer informatie en inschrijving 
op de website www.werkschuit-aals-
meer. Voor inlichtingen kan gebeld 
worden naar Margot Tepas via 
06-12459347 of Anja van Leeuwen 
via 06-40384069. 

Zie voor exacte tijden en dagen de 
advertentie elders in deze krant.

Aalsmeer - Wil jij nieuwe schildervaar-
digheden opdoen? Dan ben je op je 
plek in Atelier de Rode Draad bij Joke 
Zonneveld: “Tijdens mijn lessen geef ik 

aandacht aan schildertechnieken, schil-
derregels en aan de manier waarop je 
schildert. Zo krijg je meer durf. Je 
speelsheid en creativiteit krijgen extra 

Spelend Schilderen met Joke 
Zonneveld in ‘de Rode Draad’

de ruimte. Tijdens mijn lessen kun je 
aan de slag met acryl- en aquarelverf, 
materie schilderen en craquelé maken. 
Alle materiaal staat klaar, je kunt zo aan 
de slag. Je ontdekt welke technieken 
het best bij jou passen.” De lessen zijn 
geschikt voor beginners en gevor-
derden. Op zaterdag 29 januari geeft 
Joke een proe�es ‘Spelend Schilderen’ 
van 13.30 tot 16.30 uur. De cursus 
‘Schilderen buiten de Lijntjes’  start 
begin februari en bestaat uit acht 
lessen op maandag en donderdagoch-
tend van 9.30 tot 12.30 uur en op zater-
dagmiddag. In verband met corona 
maximaal vier deelnemers. De RIVM 
regels zijn leidend tijdens de lessen. 
Adres: Art Centre Aalsmeer, Aalsmeer-
derweg 230, atelier 34. Korting 10 euro 
per persoon voor de cursus met de bon 
elders in deze krant. Voor meer infor-
matie: 06-44850038, 
www.paintyourpassion.today of 
paint@jokezonneveld.nl

Kamerplant poëzie 
in online workshop 
Bibliotheek
Amstelland - Schrijf een gedicht over 
een kamerplant onder leiding van 
woordkunstenaar Meliza de Vries van 
Bibliotheek Amstelland op 25 januari. 
Met speelse schrijfoefeningen creëer 
je je eigen tekst. Over welke kamer-
plant jij gaat schrijven is een verras-

Aalsmeer - De tekenlessen van De 
Werkschuit moesten in december 
abrupt worden afgezegd. Maar vanaf 
26 januari mogen de deuren weer 
open! Zo’n veertig leerlingen zien er 
vast en zeker naar uit om hun teke-
ningen weer terug te zien. Docent 
Anne�e van Itterzon geeft ruimte aan 
talentvolle kinderen in de leeftijd van 
6 tot 12 jaar en leert hen tijdens het 
Tekenatelier ‘tekenen naar de natuur’. 
Bij de Werkschuit zijn oude school-
platen van dieren aanwezig, maar 
ook de vos, egel en uil uit een oud 

biologielokaal geven inspiratie. Door 
goed te kijken leren de kinderen 
tekenen. Ook het bespreken van 
bekende kunstwerken is leerzaam en 
komt aan de orde tijdens het Tekena-
telier. Er wordt les gegeven in kleine 
klassen en er is aandacht voor de 
ontwikkeling van ieder kind! Het 
Tekenatelier voor kinderen begint 
weer op woensdag 26 januari. De 
lessen zijn van 13.30 tot 15.00 uur en 
van 15.30 tot 17.00 uur. Op zaterdag 
29 januari wordt aangevangen bij De 
Werkschuit met een Tekenatelier 

Tekenatelier voor kinderen en 
jongeren bij De Werkschuit

voor kinderen en jongeren. Er wordt 
les gegeven van 10.15 tot 11.45 uur 
en van 12.00 tot 13.30 uur. Er zijn nog 
enkele plaatsen vrij. Inschrijven kan 
op www.werkschuitaalsmeer.nl

sing. De natuur is het thema in de 
Poëzieweek 2022. Niet zozeer de ver-
weg-natuur of de hoge-bergen-
natuur, maar wel de vergeet-me-
nietjes-natuur, de wandel-je-mee-
natuur, de laten-we-samen-over-een-
beekje-springen-natuur. En welke 
natuur is nog dichterbij? Jouw kamer-
plant! Stuur een mailtje naar m.de.
vries@debibliotheekamstelland.nl om 
de naam van een kamerplant te 
ontvangen. Tijdens de online work-

shop ga je hiermee aan de slag. 
Natuurlijk mag je jouw plant al een 
beetje beter leren kennen, door er 
wat informatie over op te zoeken. 
Wanneer je je hebt aangemeld, 
ontvang je een Zoom-link om online 
deel te nemen aan de workshop. De 
online workshop Kamerplantpoëzie 
op dinsdag 25 januari is van 20.00 tot 
21.15 uur en deelname is gratis. 
Graag wel aanmelden via de website: 
www.debibliotheekamstelland.nl.
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DE SCHIJNWERPER OP...

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer - Sebastiaan Ramp is een organisatietalent, actief als vrijwilliger 
op veel terreinen waaronder de Scouting. Bram Korzelius  heeft hem uitge-
nodigd. “Bram heeft vroeger bij mij in de groep gezeten. Ik was kort zijn 
bootsman bij de verkenners. Samen geven we nu leiding aan verschillende 
groepen. Zelf was ik acht jaar toen ik bij de Scouting kwam. De Scouting is 
een heel goede plek voor kinderen. Je bent er minder begrensd en kunt er 
lekker ravotten. Het mooie aan Scouting is dat het niet uitmaakt welke leef-
tijd je hebt en hoe je bent. Je kunt er allemaal jezelf zijn. Via de middelbare 
school heb ik er een meeloopstage gedaan en sindsdien als leiding niet 
meer weggegaan. Ik geef nu leiding aan de dol�jnen, meisjes van 7 tot 11 
jaar en de gidsen en verkenners, jongens en meisjes van 11 tot 16 jaar. Met 
hen gaan we in het seizoen elke zaterdag zeilen. In de winter komen we bij 
elkaar in het clubhuis om spelletjes te doen. Ik vind het zelf heel leuk om 
creatief te zijn. De kamporganisatie doe ik ook, ik vind het geweldig om 
een week met kinderen op pad te zijn, een thema te verzinnen en daar 
nieuwe spelletjes bij te bedenken.”  

Wat heb je voor opleiding gevolgd?
“Op het Amstelveen college heb ik de havo gevolgd en omdat ik na mijn 
eindexamen niet goed een keuze kon maken voor een vervolgstudie, heb 
ik eerst een tussenjaar genomen. Ik ben gaan werken op een kwekerij en 
daarna een maand gaan backpacken in Noorwegen, samen met iemand 
die ik kende van school. In dat jaar heb ik veel nagedacht over wat ik zou 
willen en tot de conclusie gekomen: als ik datgene wat ik bij de Scouting 
doe als werk kan doen, dan zou ik het gelukkigst zijn. Ik ben op zoek 
gegaan naar verschillende studies en uitgekomen bij leisure management. 
Dat ben ik in 2016 in Breda gaan studeren. Door omstandigheden heb ik 
die studie niet gehaald en moest ik er ook meteen mee stoppen. Dat was 
een beetje een zure appel. Ik ben de opleiding op mbo niveau gaan doen, 
heb die succesvol afgerond en nu ben ik opnieuw bezig net de hbo oplei-
ding, maar dit keer in Leeuwarden. Het is een deeltijdstudie, werken en 
leren tegelijkertijd. Ik hoef maar een keer in de twee weken fysiek aanwezig 
te zijn, voor de rest studeer ik thuis.”

Hoe is het om hier te wonen?
“Ik ben een geboren en getogen Aalsmeerder en voor mij is dit dorp de 
perfecte combinatie. Niet te stads, maar ook geen plek waar niks te doen is. 
Er is altijd wel wat te beleven. De dingen die ik doe en heb opgebouwd 
bevinden zich allemaal in Aalsmeer. Ik zit in het bestuur van SPIE en sinds 
drie jaar ben ik secretaris. Ik organiseer de pramenrace en de junior 
pramenrace. Daarnaast nog acht kleine evenementen om het levendig te 
houden. Ik doe veel voorbereidend werk, voornamelijk op logistiek terrein 
Ik regel vergunningen en zorg voor medewerkers. Tijdens de dag zelf ben 
ik natuurlijk ook inzetbaar. Ik ben contactpersoon voor de beveiliging en 
de verkeersregelaars en zorg ervoor dat alles klaar staat. Het is een spek-
takel waar heel veel Aalsmeerders van kunnen genieten en dat geeft mij 
veel voldoening. Al die blije gezichten op die dag.” 

Hoe is de samenwerking met de gemeente op dit gebied?
“Die is prima, we worden heel goed geholpen. Het is een hele organisatie, 
maar we doen het voor en met elkaar en dat is een kwestie van geven en 
nemen. Ik heb mijn mbo stage bij de gemeente Haarlemmermeer gelopen, 
als evenementencoördinator en procesmanager. En dan weet je hoe moei-
lijk het soms kan zijn in een gemeente. Het heeft me veel inzicht gegeven 
en dat is �jn, want daardoor is er meer begrip voor beide kanten.” 

Wat is je toekomstideaal als je studie is afgerond?
“Ik heb altijd geroepen dat ik richting de evenementenorganisatie wil en 
dat staat nog steeds hoog op mijn verlanglijstje. Maar tijdens de afgelopen 
jaren ben ik ook steeds meer gaan doen in verschillende richtingen binnen 
de leisure branche. Daarom durf ik niet echt te zeggen: dit ga ik worden. 
Deze opleiding is heel breed en biedt zoveel verschillende mogelijkheden. 
En ik vind heel veel dingen leuk. Dat is een beetje het probleem.” 

Wie wil jij volgende week in de schijnwerper zetten?
Mijn opa, Martin Ramp. Ik wil graag dat hij iets over Aalsmeer van vroeger 
vertelt. 

Sebastiaan Ramp: “Er is altijd 
wel wat te beleven in Aalsmeer”

Aalsmeer - Onlangs kon Alida 
Simoons, voorzitter van de Service-
club Inner Wheel Aalsmeer, een 
cheque van 20.900 euro overhan-
digen aan Yvonne Kardol van Ipse de 
Bruggen in Nieuwveen. “Dat bedrag 
is bestemd voor de nieuwe rolstoel-
vriendelijke speeltuin De Beleving op 
het terrein van Landgoed Ursula en 
speci�ek voor de aanschaf van de 
Yalp Sona, een interactief geluids-
peeltoestel”, vertelt Marije Boone een 
van de initiatiefnemers van de speel-
tuin. Inner Wheel Aalsmeer organi-
seerde velerlei acties zoals een ‘Gooi-
sche Vrouwen’ bingo en de verkoop 
van wijn en chocoladeletters tijdens 
de feestdagen om het bedrag bij 
elkaar te krijgen.

Alida Simoons: “De speeltoestellen 
voor de zowel jonge als oudere 
bewoners en gasten van Ipse de 
Bruggen voorzien in een grote 
behoefte en zijn daardoor van groot 
maatschappelijk nut.” Dat Inner 
Wheel Aalsmeer zo’n mooi bedrag bij 
elkaar heeft kunnen brengen is mede 
te danken aan de hulp van de lokale 
middenstand van Aalsmeer, Uithoorn 
en Mijdrecht en de dames die een 
kaartje kochten voor de bingo.
Yvonne Kardol van Ipse de Bruggen 
was blij verrast met de cheque. “Wat 
een fantastisch bedrag! Daar kunnen 
we een mooi deel van de speeltuin 
mee �nancieren.” De totale kosten 
van de prachtige nieuwe speeltuin 
bedragen zo’n 120.000 euro.

Ruim 20.000,- voor speeltuin De 
Beleving dankzij Inner Wheel

 Een aantal Inner Wheel leden bij het 
interactieve geluidspeeltuig Yalp Sona.

Amstelland - Bijna tweeduizend leer-
lingen uit Aalsmeer, Uithoorn, Nieuw-
koop en De Ronde Venen buigen zich 
de komende weken over technische 
vraagstukken die zijn uitgeschreven 
in de techniekwedstrijd van TechNet 
Amstel & Venen.
Leerlingen van groep 7 gaan aan de 
slag met het ontwerpen en bouwen 
van een huis dat zelfvoorzienend is in 
energie. Hoe kun je ervoor zorgen dat 
het huis op een duurzame manier 
verwarmd wordt? En hoe zorg je voor 
elektriciteit en licht? Daar verzinnen 
zij een oplossing voor. De leerlingen 
uit groep 8 staan voor een andere 
uitdaging: zij dienen een vervoer-
middel te bouwen dat zonder elektri-
sche aandrijving kan voortbewegen. 

Gaan zij aan de slag met het ontwerp 
en de bouw van een boot? Of wordt 
het een vliegtuig, een trein en auto of 
een ander vervoermiddel? Dat staat 
hen vrij. Brugklassers gaan aan de 
slag met het ontwerp en de bouw 
van een bewegende kermisattractie. 
Ook hierin staan techniek, creativiteit 
en inventiviteit centraal.

Veelzijdig
Deelname aan deze techniekwed-
strijd sluit naadloos aan op het curri-
culum Wetenschap & Techniek. In dit 
vak oefenen de leerlingen in hun 
technische vaardigheden en 
ontdekken zij het plezier en de veel-
zijdigheid van de techniek. Tot en 
met half april hebben de leerlingen 

Techniekwedstrijd TechNet van 
start voor scholen!

Leerlingen Jozefschool aan de 
slag als tulpenkwekers

Aalsmeer - Buurtwerk gaat voor 
kinderen uit groep 7 en 8 het trai-
ningsprogramma ‘Citytrainer Junior’ 
aanbieden. Citytrainer Junior is een 
programma dat bestaat uit zes 
bijeenkomsten waarin de jongeren-
werkers kinderen handvaten geven 
om zelf sportieve en/of creatieve 
activiteiten op te zetten en hun 
ideeën uit te voeren. Denk hierbij aan 
een etentje voor ouders, ouderen of 
wijkbewoners, een disco voor de 

onderbouw of een actie voor het 
goede doel. 
De training is ingericht volgens vier 
vaardigheden: Presentatie, samen-
werken, ontwikkelen en organiseren 
en begeleiden. Deelnemers scherpen 
hun sportieve, creatieve, organisato-
rische en sociale vaardigheden aan. 
Als uw kind de training goed heeft 
doorlopen zal hij/zij een certi�caat 
ontvangen. Vervolgens kan het kind 
zijn/haar talenten en geleerde vaar-

Programma Citytrainer Junior 
door Buurtwerk

Foto: Greenport Aalsmeer

de tijd aan deze opdracht te werken. 
Een vakjury zal de resultaten beoor-
delen. De winnaars krijgen een work-
shop vloggen onder leiding van 
Romy Ende uit De Hoef. Zij studeert 
luchtvaarttechniek en is ook bekend 
van het programma Checkpoint op 
Zapp. Kijk voor meer informatie op: 
www.technetamstelenvenen.nl

Aalsmeer - Enthousiaste gezichten 
op een viertal basisscholen in de 
regio, waaronder de Jozefschool in 
de Gerberastraat. De leerlingen van 
groep 7 en 8 kregen afgelopen 10 
januari de karren geleverd waarmee 
ze de komende weken zelf tulpen 
gaan kweken in de klas. Na vier 
weken hebben ze - hopelijk - een 
mooie oogst die ze mogen verkopen 
of weggeven. Via de Tuinbouw Battle 
van Greenport Aalsmeer maken leer-
lingen op een leuke en leerzame 
manier kennis met de sierteelt en 
leren ze meer over de sierteeltbe-
drijven in de regio. Meer weten over 
deze of andere acties van Greenport 
Aalsmeer voor scholen? Neem dan 
contact op met Monique van Weer-
denburg, projectleider onderwijs en 
arbeidsmarkt bij Greenport, via 
monique@greenportaalsmeer.nl

digheden inzetten op school of in de 
wijk! De training van Buurtwerk 
wordt gegeven in Place2Bieb aan de 
Graaf Willemlaan 1 te Kudelstaart. De 
bijeenkomsten gaan plaatsvinden op 
maandagen van 16.00 tot 17.30 uur. 
De eerste bijeenkomst is op 7 
februari. Indien uw kind vanuit een 
andere wijk komt, biedt Buurtwerk 
begeleid �etsen aan. Heeft u een 
kind dat in groep 7 of 8 zit en het 
leuk zou vinden om mee te doen? 
Meld uw kind aan via khalid.afakir@
buurtwerk.nl. Deelname is gratis. 
Inschrijving is mogelijk tot en met 31 
januari aanstaande. 
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Aalsmeer – Vrijdag 14 januari bracht 
de ‘Mark en Eric Show’ op Radio Aals-
meer een ode aan uitgaansgelegen-
heid Bon Ami. Twee uur lang werd 
teruggeblikt naar die tijd met de hits 
van toen. “Tijdens de voorbespreking 
van onze januarishow realiseerden 
wij ons hoe erg we inmiddels 
verlangen naar de gezelligheid van 
vroeger. En dan met name de zorge-
loze tijd van Bon Ami. Mark en ik 
keken elkaar aan en wisten het 
meteen; we wilden back to Bon Ami”, 
aldus Eric Spaargaren. Tijdens de 
voorbespreking aarzelden ze geen 
moment en legden contact met 
Marco Den Haan, destijds samen met 
zijn vrouw Sandra eigenaar van Bon 
Ami. Hij ging zonder twijfel in op de 
uitnodiging om tijdens de show naar 
de studio te komen. In de aanloop 
naar de show werden de Facebook- 
en Instagram-volgers van de ‘Mark en 
Eric Show’ opgeroepen hun favoriete 
Bon Ami-hits in te sturen. Tussen de 
hitjes door werd er teruggeblikt naar 
de mooiste gebeurtenissen in de Bon 
Ami.

Stiekem door het raam
Alle anekdotes rolden over tafel. Welk 
deurbeleid Marco voerde, hoe hij 
omging met kleine opstootjes en 
hoe het personeel een hechte vrien-
dengroep werd door de hoogte- en 
dieptepunten die ze meemaakten. 
Maar ook de sociale controle van 
grote broers en zussen, de creatieve 
pogingen met valse ID-kaarten, hoe 
sommige stiekem via het raam 
binnenkwamen, de themafeesten, 
het omroepen van jarigen en de niet 
aan te slepen Breezers die iedereen 
ineens moest hebben.
“Personeel van Bon Ami werkte jaren 

bij Bon Ami”, vertelde Marco trots en 
vol liefde. Er werd gebeld met een 
voorbeeld hiervan; Dennis Groen 
werkte achter de bar en was uitein-
delijk ‘breed’ inzetbaar, want hij 
groeide door tot allrounder en ‘extra 
ogen’ van Marco. Ook DJ Daan en DJ 
Ruud waren live te horen tijdens de 
show. Telefonisch legden ze uit hoe 
de combinatie licht en geluid, samen 
met de veelzijdige muziekgenres, 
ervoor zorgde dat Bon Ami is 
geworden als waar het nu om 
bekend staat. “We draaiden natuurlijk 
reggaeton voor de dames en 
hardstyle voor de heren. En vaste prik 
was de Jodeljump!”

Reünie
De 2 uur durende show was te kort 
voor alle inzendingen en anekdotes. 
Al tijdens de show stroomden de 
berichtjes van luisteraars binnen en 
geheel terecht zei Marco: “Dit smaakt 
naar meer jongens, misschien 
moeten we een reünie gaan organi-
seren?” Mark, Eric en de fans van Bon 
Ami willen er geen gras over laten 
groeien en vinden dat er geen weg 
terug is. Via hun Instagram pagina @
markeneric worden alle oud-Bon 
Ami’ers opgeroepen de post te liken. 
Marco en Sandra hebben inmiddels 
aangegeven dat zij zeker oren 
hebben naar een feestje wanneer dit 
weer kan. 
Geef dus op de Instagram aan als jij 
ook zin hebt in dit feestje.
De hits die niet aan bod zijn 
gekomen zijn te horen in de eerstvol-
gende Mark en Eric Show op vrijdag 
4 februari van 20.00 tot 22.00 uur, op 
Radio Aalsmeer. De uitzending met 
Marco kan worden teruggeluisterd 
via www.radioaalsmeer.nl/gemist.

‘Bon Ami’ uitzending op Radio 
Aalsmeer smaakt naar meer

Uithoorn - Heeft u op maandag 22 
november iets gehoord of gezien van 
het verkeersongeval rond 19.00 uur 
op de Randweg waarbij een brom-
�etser is weggereden? Het 49-jarige 
slachto�er heeft maanden later nog 
steeds ernstige verwondingen en 
klachten na dit heftige verkeerson-
geluk in UIthoorn. Opsporing Team 

Verkeer (OTV) van de politie is drin-
gend op zoek naar de bestuurder van 
deze brom�ets. Het slachto�er werd 
zwaar gewond aangetro�en op het 
asfalt van de Randweg in Uithoorn. 
Naast hem lag zijn �ets. Een brom-
�etser komende uit de richting van de 
Randhoornweg is met het slachto�er 
in botsing gekomen. Door de botsing 

Aalsmeer - Het deelplan Zwarteweg 
(project Polderzoom) ligt tussen de 
Burgemeester Kasteleinweg, de 
Zwarteweg, de woningen aan de 
Hortensialaan en de groenzone langs 
de Gloxiniastraat. Eind vorig jaar 
(2021) is gestart met de sanering van 
het terrein achter de brandweerka-
zerne. Deze werkzaamheden zijn nog 
in volle gang. 

Appartementen en huizen
In december 2020 heeft de gemeen-
teraad een gewijzigd programma 
voor dit deelplan vastgesteld. Op het 
oude terrein van de gemeentewerf 
komen circa 155 nieuwbouwwo-
ningen. Op hoofdlijnen bestaat het 
programma uit circa 135 apparte-
menten (huur en koop) in verschil-
lende prijsklassen en 20 twee-onder-

een-kapwoningen (koop). Hiermee 
wordt voorzien in de vraag naar 
woningen voor jongeren (starters) en 
senioren. De twee-onder-een-
kapwoningen worden gesitueerd 
aan de achterzijde van de Hortensia-
laan; de appartementen worden 
gebouwd langs de Burgemeester 
Kasteleinweg.

Overeenkomst
Wanneer exact begonnen wordt met 
de bouw van de woningen is nog 
niet bekend. Er wordt door de 
gemeente momenteel nog gewerkt 
aan een overeenkomst met de 
ontwikkelaar. Pas wanneer er over-
eenstemming is bereikt kan het plan 
en de planning worden uitgewerkt 
en (de voorbereiding van) bouwrijp 
maken opgestart worden. 

Circa 155 woningen op locatie 
achter de brandweerkazerne

Aalsmeer - Op donderdag 27 januari 
vergadert de gemeenteraad vanaf 
20.00 uur in de burgerzaal van het 
raadhuis. Op de agenda staan onder 
andere de Warmtevisie, het wijzigen 
van de APV en de startnotitie 
Hoofdweg-Zuid. Voorafgaand aan de 
raadsvergadering wordt stilgestaan 
bij het overlijden van oud-wethouder 
en -raadslid Nico Borgman.

Startnotitie Hoofdweg-Zuid
De fracties waren het in de vergade-
ring van de commissie Ruimte en 
Economie eens dat er in Kudelstaart 
geen tweede supermarkt moet 
komen in de nieuwe woonwijk 
Hoofdweg-Zuid, maar dat onderzocht 
moet worden of er nog steeds 
behoefte is aan een tweede super-
markt nabij het huidige winkelcen-
trum. Fracties verschilden van mening 
over het type woningen dat gebouwd 
moet worden op de plek waar nu nog 
de supermarkt in de plannen staat. 
Hier komt in de raadsvergadering 
uitsluitsel over. Ook werden wederom 
zorgen geuit over de verkeersveilig-
heid door de toename van verkeer 
door de nieuwe woonwijk.

Warmtevisie Aalsmeer
Diverse fracties maken zich nog 

steeds zorgen over de kosten voor 
bewoners die de energietransitie met 
zich meebrengt. Het nu voorliggende 
stuk is een visie en geeft nog geen 
antwoord op de kosten. Meer wordt 
duidelijk wanneer de uitvoering 
opgepakt wordt. Bovendien moet 
een deel van het benodigde geld van 
het rijk komen. Sommige fracties 
vinden de transitie te snel gaan, voor 
anderen kan het juist niet snel 
genoeg gaan. Deze discussie zal in 
de raadsvergadering vervolgd 
worden.

Mobiliteitsagenda Aalsmeer
Bij het bespreken van de mobili-
teitsagenda zijn nogmaals zorgen 
geuit over de veiligheid op en rond 
de vernieuwde N196. Tevens zijn 
zorgen geuit over het ontbreken van 
een rechtstreekse busverbinding met 
Schiphol. Het treinstation Schiphol is 
van groot belang voor onder ander 
studenten en nu een stuk lastiger 
bereikbaar.

Wijzigen APV
In de commissie Maatschappij en 
Bestuur is uitgebreid gediscussieerd 
over de noodzaak van voorgestelde 
wijzigingen in de Algemene Plaatse-
lijke Verordening (APV). Er zijn zorgen 

Raadsvergadering voor publiek 
alleen online te volgen

Aalsmeer - ‘DownTown Radio’ 
besteedt zaterdagmiddag vanaf 
14.00 uur aandacht aan de wens van 
Liesbeth Dun voor haar dochter 
Lotte. De 9-jarige is meervoudig 
beperkt, maar dat betekent niet dat 
ze niet op haar manier mee kan doen 
in de maatschappij. Met buurtge-
nootjes in de speeltuin kunnen 
spelen zou fantastisch zijn. De altijd 
gezellige Bart van Rooijen is weer in 
de radiostudio en samen met Dennis 
en Ilse helpt hij mee met de inter-
views. Ze gaan ook bellen met Tine 
Veldhuizen van Stichting Special Arts 
over onder andere de Poëzieweek, 
het Gedichtenlaboratorium en 150 
jaar Mondriaan. 

Van virus naar verbinding 
Nederland is in coronatijd in een situ-
atie beland van eindeloze polarisatie. 
Ondertussen willen de meeste 
mensen gewoon weer normaal doen. 
Maar ja, hoe doe je normaal in een 
knotsgekke wereld? In het boek ‘Van 
virus naar verbinding’ beschrijft 
auteur Fred van ‘t Ent gedetailleerd 
de coronatijd met een unieke, 
psychologische invalshoek. Hij komt 
donderdag 20 januari om 19.00 uur 
zelf vertellen over zijn boek in ‘Echt 
Esther’. Ook Christiaan Sijnen (winke-

lier uit de Zijdstraat) schuift aan om 
verder te praten over hoe hij en zijn 
compagnon Peter Willemse deze tijd 
ervaren en wat ze doen om als 
ondernemer in business te blijven. 
Heb jij een vraag voor Fred of Chris-
tiaan? Mail deze naar 
esther@radioaalsmeer.nl.

‘Door de Mangel’ op de foto
Afgelopen maandag ontving ‘Door 
de Mangel’ Kudelstaartse Esther 
Versteeg als 333e gast. Esther is in 
het verleden onder andere actief 
geweest voor de junior Pramenrace, 
maar doet het tegenwoordig wat 
rustiger aan. Ze is ook op zoek 
gegaan naar een opvolger en heeft 
fotograaf Kick Spaargaren weten te 
strikken. Door de Mangel begint 
aanstaande maandag 24 januari om 
19.00 uur.

Vooruitblik verkiezingen
Woensdag 26 januari om 19.00 uur 
start ‘Radio Aalsmeer Politiek’ met op 
de gemeenteraadsverkiezingen 
georiënteerde uitzendingen. In de 
eerstvolgende drie uitzendingen 
komen telkens twee partijen aan bod 
die door Joop Kok en Sem van Hest 
bevraagd worden naar hun plannen 
voor Aalsmeer in de komende jaren. 

Wens voor gehandicapte Lotte 
in DownTown Radio Aalsmeer

Dat uiteraard aan de hand van de 
verkiezingsprogramma’s. De eerste 
partijen die uitgenodigd zijn D66 en 
PvdA. Na de drie reguliere uitzen-
dingen volgen, in samenwerking met 
de gemeente, nog drie debat-
avonden op 2, 9 en 14 maart. Daar-
over later meer informatie. 

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

over hoe gecontroleerd kan worden 
op het gebruik van lachgas. Tevens 
vragen sommige fracties zich af of 
het echt nodig is dat de burge-
meester risicogebieden kan 
aanwijzen waar preventief gefouil-
leerd mag worden. Zij vinden dat een 
zwaar middel om in te zetten.

MRA Verstedelijkingsconcept
Een conceptbrief aan de MRA leidde 
in de commissie tot een �inke 
discussie. In de nieuwe versie van het 
Verstedelijkingsconcept staan hele 
andere teksten over Schiphol dan in 
de vorige conceptversie. Deze 
nieuwe teksten kunnen niet op 
goedkeuring van de gemeenteraad 
van Aalsmeer rekenen. Dit riep bij 
een aantal raadsleden – niet voor het
eerst – de vraag op wat de invloed 
van Aalsmeer in de MRA is en of het 
wel zinnig is hier een actieve rol in te 
vervullen. De meningen hierover zijn 
verdeeld.

Vergadering volgen
De volledige agenda inclusief alle 
bijbehorende stukken zijn te vinden 
op de website. Tevens is op www.
aalsmeer.nl vanaf 20.00 uur de verga-
dering online te volgen of op een 
later tijdstip/dag achteraf terug-
kijken. Vanwege de coronamaatre-
gelen is het helaas niet mogelijk voor 
publiek om de vergadering in het 
raadhuis bij te wonen.

is de �etser met zijn hoofd op het 
asfalt gevallen waardoor hij zwaar 
gewond is geraakt. OTV en medewer-
kerers van de Forensische Opsporing 
hebben ter plaatse onderzoek gedaan 
en sporen veilig gesteld. Het slacht-
o�er is met de ambulance naar het 
ziekenhuis overgebracht. Weet jij 
meer over dit ongeval? Ben jij de 
bestuurder geweest van de brom�ets? 
Neem dan snel contact op met de 
politie Aalsmeer-Uithoorn via 0900-
8844. Anoniem mag ook: 0800-7000. 

Politie zoekt getuigen van 
verkeersongeval in Uithoorn
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INGEZONDEN

Kudelstaart - Ik loop op vrijdag 14 januari ‘s morgens vroeg met mijn drie 
poesjes naast me over de Bilderdammerweg in Kudelstaart. Lopen die 
poesjes niet weg? Nee, het is daar zo veilig en rustig, de beestjes vinden 
het zalig. “Kijk, daar komt de wethouders vriendenclub weer aan”, zeg ik 
tegen de poesjes. Het zijn op de �ets: Berry Nijmeijer, Ronald Fransen, 
Gert-Jan Verhoeven en Robert-Jan van Duijn; allemaal voormalige 
wethouders die iets te maken hadden met de Bilderdammerweg. “Is 
Robert van Rijn er niet bij?” vraag ik oplettend. “Ja, die staat iets verder op 
als wethouder nu handen schuddend de resultaten in ontvangst te 
nemen”, zegt één van de wethouders. Ik kan me dat wel voorstellen, want 
kijk eens om je heen: een prachtige weg met overal dertig kilometer 
borden langs de kant en op de weg staat dertig geschilderd. Alleen maar 
blije mensen die uit Westeinderhage komen, een prachtige woonwijk en 
ruim van opzet. Veel water en veel groen. Ik moet toegeven dat de 
gemeente goed naar de omwonenden heeft geluisterd. Sommige 
mensen die langs rijden toeteren als ze de voormalige wethouders zien 
en steken enthousiast hun duim omhoog. Wethouder van Rijn voegt zich 
lachend tussen de andere voormalige wethouders en geniet van de 
prachtige boompartijen die langs de Bilderdammerweg zijn aangeplant. 
“Kees, Kees, wakker worden!” roept mijn vriendin. En vervolgt met: “Ik 
kreeg net een appje van mijn dochter dat er langs de Bilderdammerweg 
een poes ligt en die poes lijkt erg op onze poes Lady.” Ik spring uit bed en 
met gevaar voor eigen leven stort ik me tussen de veel te hard rijdende 
auto’s naar de overkant. Daar tref ik eerder een portie hachee aan dan een 
poes. “Kees dit kan toch niet?” zegt mijn vriendin al huilend. Drie poezen 
binnen een krappe twee jaar tijd doodgereden. Ik roep: “Kijk uit!” Met een 
grote sprong belandt ze net niet in de sloot naast de weg. De auto’s 
passeren ons met gekken achter het stuur die snelheden bereiken van 50 
tot 100 kilometer per uur (binnen een dertig kilometer zone) en ze steken 
ook nog hun middel vinger naar ons op. Het is te zot voor woorden. En de 
gemeente? Doen die dan niets? Nee, vanaf begin jaren negentig ben ik al 
bezig om de Bilderdammerweg verkeersluw te krijgen. Al die voormalige 
wethouders heb ik erover aangesproken. Allemaal hebben ze beloftes 
gedaan. Ook nu weer wethouder van Rijn. Maar ja, die kijkt naar zijn grote 
baas de heer Rutte, die ook nergens actieve herinneringen aan heeft. Het 
voelt net of ik in Groningen woon. Daar wordt men ook respectloos 
behandeld.  De gemeente wil een vrijliggend �etspad naast de Bilder-
dammerweg aanleggen. De gemeente wil 267 nieuwbouw woningen 
bouwen en het bijkomende verkeer via de Bilderdammerweg af laten 
vloeien. Het college heeft bijna besloten om geen tweede supermarkt toe 
te laten in Kudelstaart- Zuid. Het niet toestaan van een tweede super-
markt houdt in dat er meer bewoners via de Bilderdammerweg naar het 
winkelcentrum in Kudelstaart zullen gaan. Een oplossing zou kunnen zijn 
om een doorgang bovenaan de Bilderdammerweg te creëren waar het 
merendeel van de Eigen Haard woningen leeg staat om gesloopt te 
worden. Dan kun je daarna via de zuidwestzijde achter bij de Wim Kan 
Dreef op de Ambachtsherenweg uit komen. Zo ontlast je de Bilderdam-
merweg en hoef je geen kruispunt Bilderdammerweg/Geerland te 
maken. Heel veel bejaarden die aan de Bilderdammerweg wonen zijn net 
zo bang als ik om straks niet meer van hun parkeerplaats af kunnen 
vanwege de drukte, met alle gevolgen van dien. Raadsleden en wethou-
ders; is er ooit een berekening gemaakt voor het aan de slootkant van de 
Bilderdammerweg (de oneven kant) maken van een vrijliggend �etspad? 
Ik zou graag de rapporten daarover in willen zien. Daar heb ik als inwoner 
van Aalsmeer recht op. Misschien een leuke geste om de straatnamen van 
Westeinderhage naar de wethouders te noemen die geen klap aan de 
problematiek van de Bilderdammerweg hebben gedaan?
Kees Kok
Bilderdammerweg 64 Kudelstaart, cjakok191@gmail.com

Fictie of werkelijkheid?

Aalsmeer - JOGG Aalsmeer stimu-
leert al een aantal jaren de gezonde 
leefstijl in de gemeente Aalsmeer. Dit 
lukt alleen met alle partners die 
JOGG Aalsmeer heeft binnen de 
gemeente. Om deze partners te 
bedanken en ze een gelukkig, 
gezond en sportief nieuwjaar toe te 
wensen heeft JOGG Aalsmeer de 

afgelopen weken een kleine attentie 
overhandigd. Ook in 2022 is het 
uiteraard belangrijk om te blijven 
bewegen en te werken aan een 
gezonde leefstijl. JOGG Aalsmeer 
hoopt dan ook voor alle partners dat 
er dit jaar weer meer mogelijk is, 
zodat heel Aalsmeer en Kudelstaart 
weer in beweging komt!

Gezond en sportief met JOGG

Manon de Jong van PCBS De Brug ontvangt een nieuwjaarsattentie van Micha 
Hoogewoud, JOGG regisseur Aalsmeer.

Aalsmeer – Tijdens de eerste lock-
down in 2020 schreef Mercedes Shar-
rocks ‘Boodschappen van kinderen 
uit de spirituele wereld’. Een boek dat 
families helpt die een kind verloren 
hebben. In de tweede lockdown 
begon ze aan een nieuw boek: 
‘Tekens uit het universum’. Het boek 
verscheen afgelopen september en 
kreeg lovende recensies, waaronder 
een 5-sterrenreview op indeboeken-
kast.com. Vrijwel dagelijks ontvangt 
Mercedes e-mails van lezers, cliënten 
en cursisten die haar laten weten 
welke bijzondere tekens ze hebben 
ontvangen en hoe het boek hun 
leven heeft veranderd. Al deze posi-
tieve reacties motiveren haar om 
door te gaan met schrijven. Tijdens 
de derde lockdown is Mercedes 
begonnen aan haar volgende boek, 
plus er is meer goed nieuws: ‘Tekens 

uit het universum’ kan binnenkort 
ook als e-book besteld worden én 
verschijnt deze zomer in het Engels! 
“Hiermee gaat een grote wens van 
mij in vervulling. Ik kan nauwelijks 
wachten om ook de Engelse markt te 
bestormen en hoop nog veel meer 
mensen te helpen en inspireren”, 
vertelt Mercedes. Ze heeft al uitnodi-
gingen ontvangen om interviews te 
geven voor de Engelse radio en over 
haar boek te spreken in Ierland, het 
Verenigd Koninkrijk en Portugal. Daar 
zal ze ook haar ervaringen delen en 
readings geven. 
“Alles is energie”, schrijft ze in haar 
boek ‘Tekens uit het universum’. 
“Jouw gevoelens zijn energie, wat jij 
denkt is energie, wat je zegt is 
energie en hoe je het zegt is energie. 
Door positief te zijn en actie te 
ondernemen in combinatie met een 

Medium Mercedes Sharrocks 
goes international

Mercedes Sharrocks: Grote wens in 
vervulling gegaan. 
Foto: Angelica Karsten

Aalsmeer - Na een bouwtijd van een 
jaar hebben Bohemen en Trebbe 
Laurierhof Aalsmeer opgeleverd aan 
woningcorporatie Eigen Haard. 
Laurierhof is een nieuw appartemen-
tencomplex dat plaats biedt aan 44 
appartementen bestemd voor de 
sociale huur. De nieuwe bewoners 
beginnen het nieuwe jaar goed, zij 
kunnen hun intrek nemen in hun 
nieuwe thuis.

De Tuinen van Aalsmeer
Laurierhof is de meest recente stap in 
de gebiedsontwikkeling De Tuinen 

van Aalsmeer, een samenwerking 
tussen de gemeente Aalsmeer en 
Bohemen. De 44 appartementen zijn 
aan de kop van de Spoorlaan langs de 
Burgemeester Kasteleinweg gereali-
seerd. Alec van der Voort, namens 
Bohemen: “Wij zijn ontzettend blij dat 
de realisatie van de appartementen 
voorspoedig is verlopen en de bewo-
ners spoedig hun intrek kunnen 
nemen in deze mooie apparte-
menten. Ondertussen ligt de focus 
alweer op de volgende projecten 
waar we de goede samenwerking met 
de gemeente Aalsmeer continueren.”

44 Huishoudens nemen intrek 
in appartementen Laurierhof

Doorstroming
“We zijn heel blij met deze duurzame 
woningen”, zegt Vera Luijendijk, 
bestuurder van Eigen Haard. 
“Bijzonder is dat 10 huishoudens uit 
grote woningen elders in Aalsmeer 
doorstromen naar de Laurierhof. Die 
grote woningen komen vrij voor 
andere gezinnen en de doorstromers 
hebben een comfortabel nieuw 
plekje in de Laurierhof.” De woningen 
zijn met voorrang toegewezen aan 
senioren uit Aalsmeer.  “Mooi om te 
zien dat bijna alle woningen zijn 
toegewezen aan mensen uit Aals-
meer”, vertelt Robert van Rijn, 
wethouder wonen in Aalsmeer. “Aals-
meerders kunnen hierdoor verhuizen 
naar een mooi nieuwbouwapparte-
ment en toch in de eigen gemeente 
blijven wonen.” 

Fijn thuis
Het appartementencomplex is gerea-
liseerd door Trebbe naar een 
ontwerp van Hans Been Architecten. 
“Ik ben er trots op dat we als team de 
ontwikkeling en de realisatie van dit 
mooie nieuwe gebouw zo voortva-
rend ter hand hebben genomen. Dat 
lukt alleen als de samenwerking 
goed is”, vertelt Johan Bombach, 
directeur bij Trebbe. “Ik ben ervan 
overtuigd dat 44 huishoudens hier 
een heel �jn thuis krijgen.”

Aalsmeer - Het plangebied Polder-
zoom fase 2 ligt in de wijk Stommeer 
en wordt grofweg begrensd door de 
Stommeerkade, het Bielzenpad en 
het Spoorlijnpad. Met de aanleg van 
de nieuwe Burgemeester Ho�schol-

teweg wordt het plangebied 
ontsloten. Het project bestaat uit de 
transformatie van oude kassen naar 
een geheel nieuwe invulling met 
ongeveer 130 woningen binnen een 
gedi�erentieerd woningbouwpro-

Van oud kassengebied naar 
nieuwe woon- en werkwijk

gramma en een aantal (kleinere) 
bedrijfsunits. Er komen apparte-
menten in de prijscategorie goed-
kope koopwoningen en laagbouw-
woningen in het midden en dure 
segment.

Stommeerho�
De eerste woningen zijn verkocht 
onder de projectnaam Stommeerho� 
I en II en worden medio 2022 opgele-
verd. Van de realisatie van de reste-
rende woningen is nog geen plan-
ning bekend.

Appartementengebouw
Aan het einde van 2021 werd bekend 
gemaakt dat op de hoek Burge-
meester Kasteleinweg met de Stom-
meerkade een appartementenge-
bouw met 17 koopwoningen voor 
ouderen en starters in de categorie 
middelduur gebouwd gaat worden. 
Het bouwplan gaat voor eigen reke-
ning en risico gerealiseerd worden 
door Parkmeer BV.

rotsvast vertrouwen in jezelf, kun je 
je leven in positieve zin veranderen, 
je toekomst verbeteren en wensen 
laten uitkomen.”
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Door Janna van Zon

Aalsmeer - Anja de Die is voor de 
zesde keer coach bij het Zaai traject. 
“Op 14 oktober 2021 zijn we van start 
gegaan met alweer de zesde editie 
van Zaai Aalsmeer met een groep 
gedreven ondernemers die zich, 
ondanks corona, vol enthousiasme 
en positiviteit op het ondernemer-
schap richten.”

Waarom kiezen mensen voor het 
ondernemerschap? 
“Daar is een duidelijke rode draad in 
te zien. De belangrijkste drijfveer om 
voor het ondernemerschap te kiezen 
is eigen baas zijn en alle voordelen 
die daarbij komen. Je eigen tijd 
indelen. Je passie volgen, doen wat 
je het liefste doet. En dat op je eigen 
manier. Dat gevoel van vrijheid, onaf-
hankelijkheid en zelfstandigheid.”

Invloed door corona?
“We hebben wel gemerkt dat corona 
invloed heeft gehad op de groeps-
grootte. Er waren minder aanmel-
dingen dan voorgaande jaren. Dit 
had met name te maken met het feit 
dat ondernemers weer terug in 
loondienst zijn gegaan of de sprong 
naar het ondernemerschap niet 
durfden wagen.”

Wat willen de deelnemers 
leren bij Zaai?
“Over de jaren heen blijven de leer-
doelen grotendeels hetzelfde. Hand-
vatten krijgen voor het ondernemer-
schap, sales en marketing. Hoe kom 
ik aan klanten en leer ik mijzelf 
verkopen (want als ondernemer ben 
je je bedrijf ). Hoe word ik zichtbaar. 
Hoe houd ik focus en breng ik struc-
tuur aan. Hoe vergroot ik mijn zelf-
vertrouwen als ondernemer. Daar-

Anja de Die weer coach bij Zaai

naast heeft Zaai een belangrijke 
toegevoegde waarde voor de deel-
nemers, omdat het ze in staat stelt 
te sparren met andere ondernemers. 
Te leren van elkaar, onder andere 
tijdens de interivisiebijeenkomsten. 
En het verbreden van hun lokale 
netwerk.”

Maatwerk leveren?
“In december had ik de individuele 
coachgesprekken met de 
Zaailingen.
Zo waardevol omdat je dan op de 
persoonlijke vraagstukken kan 
inspelen en een stuk maatwerk kunt 
leveren. Veel coachvragen hebben 
te maken met focus. Daar valt veel 
onder. Focus op wie is nou je klant 
en daarvoor durven kiezen. Focus 
op wat je wilt bereiken. Focus op 
jezelf als ondernemer, zonder je te 
laten a�eiden. Andere veel gestelde 
coachvragen zijn hoe vergroot ik 
mijn zelfvertrouwen en hoe kom ik 
van mijn uitstelgedrag af.” 

Motivatie 
“Dit jaar krijg ik ook de vraag hoe 
houd ik mijn motivatie. Als coach is 
het super�jn om de deelnemers 
hiermee te kunnen helpen. Ik vraag 
door totdat helder is wat het 
probleem onder het probleem is. 
Dan kun je het bij de wortel 
aanpakken en dat heeft op de 
langere termijn meer e�ect.”
Neem voor meer informatie over Zaai 
contact op met Kirsten Verhoef 
(project-organisator) via 
0297-366182 of per mail: 
kirsten@ steltsupport.nl 

Aalsmeer - Is uw huis voor 1988 
gebouwd? Dan is er waarschijnlijk 
nog veel energie te besparen, ook als 
er in het verleden al isolatie is aange-
bracht. De Gemeente Aalsmeer werkt 
met het Regionaal Energieloket aan 
een collectieve isolatieactie voor 
vloer-, bodem en spouwmuurisolatie. 
Woningeigenaren uit Aalsmeer en 
Kudelstaart kunnen zich nog tot en 
met 24 januari inschrijven voor de 
isolatieactie. Wethouder Duurzaam-
heid Wilma Alink: “De energieprijzen 
blijven stijgen en door te isoleren 
kun je energie besparen. Isoleren is 
een belangrijke stap in het terug-
dringen van energieverbruik, of je 
nou verwarmt met gas of elektriciteit. 
Met deze actie kunnen deelnemers 
rekenen op een scherpe prijs, kwali-
teit en maatwerk bij het isoleren van 
hun woning.”

Energie besparen 
Gemeente Aalsmeer wil het haar 
inwoners makkelijk maken om 
energie te besparen. Op verzoek van 
de gemeente biedt het Regionaal 

Energieloket daarom gratis onder-
steuning bij het verduurzamen van 
uw woning. Mensen die interesse 
hebben in woningisolatie kunnen 
zich opgeven voor deze isolatieactie, 
zonder dat ze meteen ergens aan 
vast zitten. 
Er is gekozen voor een ervaren isola-
tiebedrijf uit de regio. Hun medewer-
kers kijken of een woning geschikt is, 
waarna ze een persoonlijke o�erte 
maken. Dan pas hoeven deelnemers 
te beslissen of ze gebruik willen 
maken van deze actie.

Inschrijven
Wilt u zich vrijblijvend inschrijven 
voor de isolatieactie? Dat kan tot en 
met 24 januari op www.regionaal-
energieloket.nl/aalsmeer/acties. Klik 
op ‘Isolatieactie Aalsmeer’ en vervol-
gens op ‘Ontvang persoonlijk 
aanbod’ om u in te schrijven. Twijfelt 
u nog of u mee wilt doen? Op de 
webpagina van de isolatieactie vindt 
u alle informatie. Het is hier ook nog 
mogelijk om de online informatie-
avond over de actie terug te kijken.

Isoleeractie voor eigenaren van 
woningen in Aalsmeer

Aalsmeer - Wat donderdag 13 
januari nog een ‘ludieke actie’ van de 
winkeliers in Aalsmeer en Kudelstaart 
leek, werd op vrijdag 14 januari 
opeens tot veler verrassing werkelijk-

heid. Tijdens de laatste persconfe-
rentie werd bekend gemaakt dat de 
winkels, ‘onder voorwaarden’, op 
zaterdag 15 januari open mochten. 
Reden voor de VVD-fractie om een 

VVD steunt heropening van de 
winkels in Aalsmeer

Het VVD-team, van links naar rechts:: Dirk van der Zwaag, Joost de Vries, Marjanne 
Vleghaar en Erik Abbenhues.

Amstelland - Wil je in 2022 door 
Amsterdam varen, dan is een door-
vaartvignet verplicht. Dat maakte de 
gemeente Amsterdam 3 januari 
bekend. Het vignet kost 40 euro en is 
drie kalenderjaren geldig. Bij het 
vignet krijg je 24 uur afmeren erbij, 
te activeren op een dag naar keuze. 
Wil je meer dagen afmeren, kost dat 
30 euro per 24 uur. Het vignet is 
verplicht voor pleziervaartuigen met 
een benzine-, diesel-, elektrische of 
hybride motor. Voor kano’s, kajakken 

en opblaasbare boten zonder harde 
bodem is een vignet niet verplicht.

Vlotte doorvaart
Met het vignet wil de gemeente 
kunnen zien waar en wanneer het 
druk is op het water om zo maatre-
gelen te kunnen nemen voor een 
vlotte doorvaart. Daarnaast is het 
makkelijker om een verdwenen of 
gestolen boot terug te kunnen 
vinden met een vignet. De invoering 
van het vignet werd vorig jaar twee 

Doorvaartvignet Amsterdam 
per 1 januari verplicht!

COLUMN TRUUS

Aalsmeer - Het enige wat blauw is aan deze maandag is de lucht. Einde-
lijk, wat een mist en miezer de afgelopen week. Deze derde maandag in 
januari staat de boek als meest chagrijnige dag van het jaar: Blue Monday. 
Niks van gemerkt. Ik ben sowieso geen chagrijnig type. Bij elke nieuwe 
dag denk ik: hoera het is vandaag! Ook deze derde maandag in januari, 
die voor mij een uitgelezen dag is om even bij te komen van een enerve-
rend weekend. Een weekend dat op vrijdagavond begon met de perscon-
ferentie, waarbij ik wil opmerken dat ik persoonlijk liever naar Hugo kijk 
dan naar Ernst. Maar dat is meer een vrouwendingetje en heeft niks te 
maken met de inhoud van de boodschap. Als Ernst in beeld komt denk ik: 
zie je wel, binnenkort gaan we allemaal dood, niks aan te doen. Hugo 
straalt altijd nog een zekere positiviteit uit, als is het maar door zijn 
schoenen. De boodschap zelf was trouwens een beetje teleurstellend: 
geen musea, geen horeca. Begrijp ik niks van, want het is per de�nitie een 
sector die het goed onder controle heeft. Om mijn support te betuigen 
ben ik zaterdagmiddag naar het Flower Art Museum ge�etst om mij aan 
te melden als vriend. Voor de ingang trof ik Miekje met een �eurige rode 
hoed achter een pan chocolademelk; een warm welkom op deze kille 
zaterdagmiddag. De rest van de zaterdag heb ik doorgebracht met een 
oeverloze correspondentie over een ladenkastje en een doos met foto-
lijstjes. Ik ben mijn kantoor aan het opruimen, zette die dingen op een 
verkoopsite en kreeg vervolgens de nodige ongein over me heen. Drei-
gende toon van een mevrouw die zei: “Maak nú een kopie van uw tele-
foon en stuur het bericht naar mij toe.” Nou kan ik slecht tegen comman-
do’s en vooral van dit soort. Op het gebied van verkoopterreur ben ik nog 
niet helemaal van lotje getikt, dus toen die dame bereid was een artikel 
van 20 euro te verzekeren voor 50 euro (een bedrag dat ik eerst moest 
betalen om vervolgens 70 euro van de postbode terug te krijgen) dacht 
ik: volgens mij is dit een rare transactie, laat ik dat maar niet doen. Er 
volgden tig andere berichtjes van mensen met namen waarvan ik dacht: 
waar komen die in vredesnaam vandaan? En allemaal met dezelfde strek-
king: “Ik ben druk met werk, ik stuur postbode.” Overduidelijk bood-
schappen via Google Translate. Goed, het kastje ben ik inmiddels kwijt 
aan een nette meneer, de fotolijstjes zijn er nog en ik zal blij zijn als de 
kringloopwinkel weer open is. Zondagmorgen in alle vroegte kreeg ik een 
appje: “Hoi oma, ik ben onderweg naar jullie toe, de navigatie zegt dat ik 
er om 18.30 uur ben.” Zweedse kleinzoon komt een paar weken logeren 
tot zijn studentenkamer in Utrecht beschikbaar is. Was ik even vergeten. 
Klokslag half zeven stapte hij 
binnen en kon zo aanschuiven aan 
onze tafel waar nog een paar 
gasten zaten. 1100 Kilometer 
gereden en het eerste wat hij vroeg 
was: “Kan ik helpen?” Een uur later 
stond hij aan de afwas. Op blauwe 
maandag vond ik het tijd om wat 
leuks te doen. Hond aangelijnd en 
uitgebreid de expositie langs de 
Westeinderboulevard gaan 
bekijken. Prachtig, maar ik werd er 
niet vrolijk van.  

Reageren? 
Truusoudendijk@gmail.com

Blue Monday

groot aantal winkeliers in Aalsmeer 
te bezoeken en te verrassen met ‘een 
hart onder de riem’. Rond het 
middaguur verzamelden de VVD 
leden zich in de Zijdstraat en het was 
al meteen voelbaar. Er zat weer leven 
in het hart van Aalsmeer.
Winkel na winkel werd aangedaan en 
werd er letterlijk een ‘hart’ uitge-
deeld. Omgekeerd kregen de 
VVD-ers vaak een chocolade hart 
aangeboden door de winkeliers. In 
de korte gesprekken, want het was 
druk, was de opluchting te horen: 
“We mogen weer open!” En toch ook 
veel: “Het had niet veel langer 
moeten duren”. En: “Gelukkig mogen 
we weer, nu de horeca nog!”
Fractievoorzitter en Lijsttrekker Dirk 
van der Zwaag over de winkelope-
ning: “Dit kwam ook voor onze fractie 
als een verrassing, maar we zijn 
dolblij dat onze Aalsmeerse en 
Kudelstaartse winkels weer open 
kunnen. Met deze ‘hart onder de 
riem’ actie willen we onze betrokken-
heid bij onze ondernemers laten 
blijken.” 

keer uitgesteld vanwege problemen 
bij de uitvoerbaarheid, maar is nu 
een feit. De vignetverplichting geldt 
voor het Amsterdamse binnenwater 
in alle stadsdelen. Dus ook op de 
doorgaande vaarroutes: Kostverlo-
renvaart, onderdeel van de Staande 
Mastroute, en op de Nieuwe Heren-
gracht van de Amstel naar het IJ. Het 
IJ zelf is uitgezonderd. De huidige 
procedure van de aanschaf van het 
doorvaartvignet laat het dus niet toe 
op het laatste moment te besluiten 
door Amsterdam te gaan varen.
Het vignet is te koop via amsterdam.
nl/varen en via de gratis VaarWater 
app.
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Aalsmeer - In Nederland is schermen 
een kleine sport. Toch is er een �oret-
schermer die met de wereldtop 
meekomt. Zijn naam is Daniël Giacon 
en hij woont in Aalsmeer.

Na anderhalf jaar zonder grote toer-
nooien door de corona pandemie 
vond er in Parijs van 14 tot 16 januari 
voor het eerst sinds 2020 weer een 
wereldbeker wedstrijd plaats voor de 
heren op het wapen �oret: de Chal-
lenge International de Paris (CIP). 
Daniël Giacon was net op tijd 
volledig hersteld van een kniebles-
sure en kon afreizen naar Parijs. Op 
vrijdag 14 januari was de voorronde 

van het individuele toernooi. Giacon 
won vijf partijen in de poulefase en 
verloor er één. Daarmee ging hij niet 
rechtstreeks naar het hoofdtoernooi, 
maar had hij met een 12e plaats op 
het geschoonde tableau een vrijstel-
ling voor Tableau 256. In zijn eerste 
eliminatiepartij trof hij een ander lid 
van het Nederlandse team en trai-
ningsmaatje Yuno. Giacon won over-
tuigend en nam met een overwin-
ning op de Argentijn Marino de 
laatste hobbel naar het hoofdtoer-
nooi met 64 schermers. Coach Nivard 
zegt hierover: “Daniël Giacon laat 
zien dat hij terug is op het wereldni-
veau na zijn blessure. We gaan nu 

Floretschermer Daniël Giacon 
49e op wereldbeker wedstrijd

Aalsmeer - Een hele spannende ‘pot’ 
handbal was afgelopen zondag 16 
januari te zien via livestream. In de 
eredivisie handbal speelde Aalsmeer 
2 van Greenpark Aalsmeer tegen 
Houten, de nummer drie tegen de 
nummer twee in de competitie. De 
wedstrijd vond plaats in de 
Bloemhof. Beide teams toonden 
honderd procent inzet en waren qua 
sterkte gelijk aan elkaar. Er werd �ink 
gescoord door zowel Aalsmeer als 
Houten. De stand ging nagenoeg 
gelijk op, alhoewel Greenpark vaker 
tegen een achterstand aankeek. Bij 
rust was het 9-11 voor Houten. Het 
tweede deel van de wedstrijd een 
zelfde beeld, twee zwaar gemoti-
veerde teams. Greenpark 2 wist 
echter wel het tij te keren en kwam 
op een 17-16 voorsprong. Het was 
voor Houten niet de reden om het 
hoofd te laten hangen, er werd zelfs 
een tandje bijgezet. Dit resulteerde 
na enkele minuten op een gelijke 
stand van 18-18 en even later zelfs 
weer twee punten voorsprong 
(18-20). Aalsmeer bleef geloven in 

winst en kwam terug. Maar het was 
Houten dat in de laatste minuten 
nog twee maal wist te scoren en de 
eindstand bepaalde op 21-24. Met 
deze winst blijft Houten de nummer 
twee met 25 punten en Aalsmeer de 
nummer drie met 21 punten. Nog 
stevig op plaats één in deze eredi-
visie staat Tachos uit Waalwijk met 27 
punten. Aanstaande zondag 23 
januari speelt Aalsmeer 2 opnieuw 
thuis. Tegenstander is Havas uit 
Almere en de wedstrijd (te volgen via 
livestream) begint om 13.15 uur. De 
week erna, zaterdag 29 januari, 
wacht voor Greenpark een reis van 
ongeveer anderhalf uur naar Noord-
Brabant. In Heesch wordt gehand-
bald tegen Dynamico. Deze wedstrijd 
is eveneens te volgen via livestream. 
Aanvang is 21.00 uur. En op zondag 6 
februari is sporthal de Bloemhof 
weer het toneel van vast weer een 
mooie wedstrijd. Aalsmeer 2 krijgt 
dan Hellas uit Den Haag op bezoek. 
Mogelijk mag er dan publiek op de 
tribunes plaatsnemen, aanvang is 
13.15 uur. 

Houten wint van Aalsmeer 2 na 
spannende handbalwedstrijd

Fotograaf: Pavia

Foto’s: www.kicksfotos.nl

Weer online 
jeugschaken AAS
Door Ben de Leur

Aalsmeer - De AAS jeugdcompetitie 
wordt weer online verspeeld, maar er 
is duidelijk enige onlinevermoeid-
heid in de AAS geleden, een aantal 

partijen is nog niet gespeeld. Wie er 
wel zin in heeft is Luuk V. die tot nog 
toe alles heeft gespeeld en 
gewonnen. In ronde één rekende 
Luuk met zwart af met Christiaan en 
in ronde twee werd er met wit 
gewonnen van Luuk B. Ook ronde 
drie en vier werden gewonnen en 
Luuk gaat duidelijk aan de leiding.

Aalsmeer - Zaterdagavond 15 
januari hebben BN’er Tex de Wit en 
een studente het gigantische bedrag 
van 29.000 euro gewonnen voor 
Stichting SAM. In het spelprogramma 
‘Weet ik veel’ van RTL4 ging de strijd 
gelijk op tussen de kandidaten, maar 
uiteindelijk won Tex de Wit en mocht 
hij samen met één van de studenten 
uit het panel de �nale spelen.
Tex deed dat super, supergoed zelfs, 
en eindigde op een bedrag van  
27.000 euro. De antwoorden van de 
studente deden daar nog eens 2.000 
euro bij, zodat het totaal kwam op 
het mooie bedrag van 29.000 euro.

Voorzitter Jan Kwak van de Stichting 
SAM: “Het is een ongelofelijk mooi 
bedrag waarvan wij makkelijk twee 
duo�etsen kunnen �nanciëren
om daarmee nog meer thuiswo-
nende ouderen de mogelijkheid te 
kunnen geven om af en toe meege-
nomen te worden op de �ets. De 
frisse lucht in, de wind door de haren 
krijgend.”
Kwak vervolgt: “We gaan er nu hard 
aan werken om alles vóór het begin 
van het nieuwe �etsseizoen, dat 
doorgaans in maart begint, voor 
elkaar te krijgen. Maar om met meer 
mensen te kunnen �etsen hopen we 

dat nog veel vrijwilligers zich zullen 
aanmelden.”

Fietsers/vrijwilligers gevraagd
Om de mogelijkheid te hebben om 
met meer �etsen en met meer thuis-
wonenden te duo�etsen worden er 
nog steeds �etsers gevraagd. De 
duo�etsen zijn met elektrische 
trapondersteuning uitgevoerd, dus 
zowel dames als heren zouden 
daarmee overweg kunnen en zijn 
van harte welkom!
Aanmelden kan door te mailen naar 
info@stichtingsam.eu of te bellen 
naar Jan Kwak: 06-53928043 

BN’er Tex de Wit en studente 
winnen 29.000 euro voor SAM

Uitslagen ronde vier:
Luuk V-Robin: 1-0; Christiaan-Rune: 
geen uitslag; Merlijn-Brian: 1-0; 
Storm: vrij.
De stand na vier ronden:
1. Luuk V: 4; 2. Merlijn: 2; 3. Chris-
tiaan: 1; 
4. Luuk B: 1; 5. Robin: 1; 6. Brian: 1; 
7. Naksh: 1; 8. Storm: 1; 9. Rune: 0

Aalsmeer - Vast en zeker wordt door 
menig handbalfan uit Aalsmeer naar 
het EK Handbal in Boedapest 
gekeken met in het TeamNL 
aanvoerder Samir Benghanem van 
Greenpark Aalsmeer. De eerste 
wedstrijd speelde Oranje afgelopen 
donderdag tegen thuisland Honga-
rije en wist een sensationele zege 
van 28-31 te boeken (rust 10-13). 
Samir maakte de dertigste tre�er van 
TeamNL. Totaal wist hij drie keer te 
scoren deze wedstrijd. 
Zondag wachtte wedstrijd nummer 
twee voor Nederland en tegen-
stander was IJsland. De wedstrijd 
tegen deze grootmacht werd nipt 
met 29-28 verloren door Nederland 
(rust 15-13). Samir kreeg een tijdstraf 
vanwege een overtreding, maar 
maakte ook een prachtig doelpunt, 
een schot achter zijn rug langs vanaf 
de cirkel, en schoot de gelijkmaker 
(24-24) binnen. De derde wedstrijd in 

Poule B was afgelopen dinsdag 18 
januari  en moest Oranje het 
opnemen tegen Portugal. Opnieuw 
een bijzonder spannende handbal-
strijd die met 32-31 gewonnen werd 
door Nederland (rust 17-13). En 
hiermee is geschiedenis geschreven. 
Voor het eerst heeft Nederland zich 
geplaatst voor de hoofdfase van het 
EK. Tijdens deze wedstrijd stond 
Samir van Greenpark opnieuw zijn 
mannetje. Hij scoorde liefst vier maal, 
onder andere met een mooie 
draaibal. 
Vandaag, donderdag 20 januari, gaat 
het EK verder voor Oranje en is 
Frankrijk vanaf 18.00 uur de tegen-
stander. Vervolgens speelt Nederland 
op zaterdag 22 januari vanaf 15.30 
uur tegen Montenegro, op maandag 
24 januari vanaf 18.00 uur tegen 
Denemarken en op woensdag 26 
januari vanaf 18.00 uur tegen Kroatië. 
Het EK duurt tot en met 30 januari.

Oranje schrijft geschiedenis, door 
naar hoofdfase EK Handbal!

verder werken aan de laatste details.” 
Op zaterdag trad de Aalsmeerder aan 
tegen de Oostenrijker Poscharnig. 
Giacon wist in een spannende partij 
de stand tot twee keer toe vanuit een 
achterstand gelijk te trekken, maar 
hij kon niet voor een stunt zorgen, 
zoals hij deed in 2018. De eindstand 
was 15-13 in het voordeel van zijn 
opponent en daarmee behaalde de 
regerend Nederlands kampioen op 
�oret de 49e plaats. “Ik ben heel blij 
dat er eindelijk weer een World Cup 
was. Natuurlijk was ik graag nog 
verder gekomen, maar ik heb in elk 
geval het hoofdtoernooi gehaald en 
het voelde goed om me weer te 
meten met de top. Ik had het echt 
gemist”, aldus Giacon. Het ultieme 
doel van de 21-jarige student is deel-
name aan de Olympische Spelen in 
Parijs in 2024: “Ik zet alles op alles om 
deel te kunnen nemen aan de Spelen 
in Parijs en moet daarvoor aan zoveel 
mogelijk World Cups en Grand Prix 
meedoen om een goede positie op 
de wereldranglijst te krijgen. Omdat 
ik studeer en veel train heb ik geen 
inkomsten, maar ik moet wel alle 
kosten voor toernooien zelf betalen. 
Daarom zoek ik sponsors. Je kunt mij 
nu �nancieel helpen op mijn reis 
naar Parijs via mijn crowdfundings-
actie op Talentboek. Je donatie is dan 
�scaal aftrekbaar omdat Talentboek 
een ANBI-status heeft. Op mijn 
website www.danielgiacon.nl staat 
meer informatie over sponsoring en 
een link naar Talentboek.”
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Amstelland - Zaterdag 15 januari 
was het Nationale Tulpendag, de o�-
ciële start van een nieuw snijtulpen-
seizoen. Vanaf Tulpendag is de popu-
lairste voorjaarsbloem ruim 100 
dagen lang ruimschoots verkrijgbaar 
in veel soorten, vormen en kleuren. 
Het thema van Nationale Tulpendag 
2022 is ‘Share Happiness’. Helaas zat 
een overvolle tulpen pluktuin op de 
Dam in Amsterdam er dit jaar 
wederom niet in, vanwege corona. 
Daarom werd door Tulpen Promotie 
Nederland (TPN) de Tulpendag op 
alternatieve wijze gevierd. 

André van Duin
Een bijzondere rol op deze vrolijke 
dag was weggelegd voor André van 
Duin. Elk jaar zetten de tulpenkwe-
kers bij aanvang van het nieuwe snij-
tulpenseizoen een bijzondere 
persoon of organisatie in het 
zonnetje. Dit jaar is dat dus André 
van Duin. 
TPN-voorzitter Arjan Smit: “Ik geloof 
dat het kortste overleg was ooit. Op 
de vraag wie zullen we in 2022 eren 
met een eigen tulp antwoordden 
onze kwekers unaniem zijn naam. 
Directe aanleiding is zijn aanstaande 
75e verjaardag, maar natuurlijk ook 
zijn buitengewoon positieve instel-
ling en uitstraling, talent en impo-

sante carrière. Al decennialang 
genieten mensen van zijn werk. Met 
zijn vrolijkheid zorgt André van Duin 
voor verbinding tussen mensen 
ongeacht leeftijd, geslacht, geaard-
heid of achtergrond. Dat is nu precies 
wat we met het thema ‘Share Happi-
ness’ willen uitdragen. En zonder dat 
wij het vooraf wisten, blijkt de tulp 
ook nog eens de favoriete bloem van 
André te zijn!”

Nieuw seizoen
De Nationale Tulpendag bestaat 
sinds 2012. Op de derde zaterdag 
van januari wordt daarmee ieder jaar 
de start van een nieuw snijtulpensei-
zoen gevierd. Tot begin mei is 
Hollandse tulp volop verkrijgbaar in 
meer dan 1.000 verschillende 
soorten. Van knalgeel tot 
donkerpaars, van lelievormig tot 
gefranjerd en van tweekleurig tot 
dubbelbloemig. 

‘Share Happiness’ op Tulpendag

Aalsmeer – De Nederlandse bloemen- 
en plantenexport sluit 2021 af met 
een nieuw record van maar liefst 7,3 
miljard euro. Dit maakt de Vereniging 

van Groothandelaren in Bloemkweke-
rijprodukten bekend op basis van de 
exportstatistieken van Floridata. De 
exportwaarde van snijbloemen steeg 

Recordomzet voor bloemen- en 
plantenexport: 7,3 miljard

met 25% en komt daarmee uit op 4,4 
miljard euro. Voor planten nam de 
exportwaarde toe met 17% naar 2,9 
miljard euro. “We zijn trots dat we als 
sector deze mijlpaal hebben bereikt, al 
ligt de oorzaak van deze groei voorna-
melijk bij de hogere inkoopprijzen van 
producten. Handelaren hebben ook te 
maken met hoge transportkosten en 
personeelstekorten”, stelt Matthijs 
Mesken, directeur van de VGB. “Voor 
dit jaar zien we een aantal nieuwe 
zorgen op ons afkomen. De span-
ningen tussen Rusland en het Westen 
houden wij nauwlettend in de gaten, 
evenals de ontwikkelingen rondom 
Covid en Brexit en de aangescherpte 
fytosanitaire eisen die daarmee 
gepaard gaan. In de aanloop naar de 
belangrijke bloemengeefdagen 
hopen we dat de schaarste van 
producten niet verder toeneemt, ten 
gevolge van hoge gasprijzen die 
sommige kwekers doet besluiten hun 
kassen niet te verwarmen. Het belooft 
weer een spannend jaar te worden en 
we kijken er als sierteeltsector naar uit 
om consumenten ook dit jaar weer blij 
te maken met onze mooie producten”, 
laat Mesken weten.

Aalsmeer - In juni start Green 
Unplugged weer: een serie bedrijfsbe-
zoeken voor scholen in de regio’s Aals-
meer en omgeving, Boskoop, West-
land/Oostland en de Duin- en Bollen-
streek. Via Green Unplugged maken 
vmbo-leerlingen kennis met de veel-
omvattende wereld van de tuinbouw. 
Want achter een tomaat, een orchidee 
en een bos rozen zit een hele wereld. 

De leerlingen gaan op bezoek bij tuin-
bouwbedrijven in de regio en krijgen 
op locatie workshops op het gebied 
van gezonde voeding, internationale 
handel, duurzame energie etc. De 
bezoeken vinden plaats op 9, 16 en 23 
juni, 22 en 29 september, 6 en 13 
oktober en 3 november (allemaal 
donderdagen). Green Unplugged is 
nog op zoek naar bedrijven die leer-

Green Unplugged weer van start

Aalsmeer - Vier glastuinbouwbe-
drijven in de Greenport Aalsmeer 
hebben samen 2,25 miljoen euro 
POP3 Verplaatsingssubsidie 
ontvangen voor bedrijfsverplaat-
singen en moderniseringen. Het gaat 
om verplaatsing en modernisering 
binnen glastuinbouw-concentratie-
gebieden. De vier bedrijven slopen 
gezamenlijk ruim 8,5 hectare kassen 
en bouwen hiervoor 8,5 hectare 
moderne kassen terug. In drie 

gevallen gaat het om een uitbreiding 
van bestaande bedrijfsvestigingen. 
Door de concentratie en nieuwbouw 
vindt er e�ciencyverbetering en 
verduurzaming plaats. De totale 
investering van de vier bedrijven 
samen bedraagt circa 40 tot 45 
miljoen euro.

Gasloos telen
Van Klaveren Plant is een van de 
ondernemers die ondersteuning 

Subsidie voor verplaatsing of 
modernisering in tuinbouw

krijgt van de POP3 Verplaatsingssub-
sidie van de provincie Noord-
Holland. De ondernemer start deze 
maand met de bouw. Een delegatie 
vanuit Greenport Aalsmeer is samen 
met wethouder Jan Hazen van de 
gemeente Uithoorn op 14 januari op 
bezoek geweest bij de hortensiakwe-
kerij in De Kwakel. Eigenaar Ard van 
Klaveren heeft de kas van zijn 
buurman opgekocht en is van plan 
om daar een nieuwe kas te bouwen. 
De bestaande en de nieuwe kas 
worden qua energievoorziening aan 
elkaar gekoppeld. Van Klaveren gaat 
in zijn bestaande kas - een koude kas 
van circa 1,5 hectare - in de zomer 
warmte oogsten, die hij in de winter 
kan gebruiken om de nieuwe kas - 
een warme kas van eveneens bijna 
1,5 hectare - te verwarmen. Op deze 
manier investeert de ondernemer in 
het gasloos telen waardoor zijn teelt 
nog duurzamer wordt!
De wethouder en de Greenport dele-
gatie waren onder de indruk van de 
plannen van de ondernemer. Jan 
Hazen: “Ik ben blij om te zien dat 
deze ondernemer investeert in een 
duurzame uitbreiding van zijn 
bedrijf. Dat is goed voor het bedrijf, 
het gebied en de sector!”

lingen willen ontvangen en scholen 
die op bezoek willen komen! Neem 
voor meer informatie contact op met 
Mia Timmer van Yuverta MBO Aals-
meer per mail: mia.timmer@kpnmail.
nl. Green Unplugged wordt georgani-
seerd door Yuverta MBO Aalsmeer en 
Glastuinbouw Nederland in samen-
werking met Greenport Aalsmeer. Dit 
project wordt mede mogelijk gemaakt 
door een bijdrage van het Colland 
Arbeidsmarktfonds.

Aalsmeer - Greenport Aalsmeer, 
Glastuinbouw Nederland en 
VNO-NCW Westland-Del�and slaan 
via College Tour 2022 de handen 
ineen om jong, nieuw talent te 
koppelen aan glastuinbouwonderne-

mingen in regio Westland, Oostland, 
Aalsmeer en Noord-Holland-Noord. 
Via College Tour 2022 maken 
studenten kennis met de tuinbouw-
sector, doen mee aan een online 
CollegeTour met futuroloog Richard 

College Tour koppelt jong talent 
aan glastuinbouwbedrijven

Amstelland - In 2022 stelt de 
provincie Noord-Holland opnieuw 
101.500 euro beschikbaar voor 
groene projecten. Projecten die de 
soortenrijkdom in de provincie 
versterken én zoveel mogelijk doel-
groepen en partners betrekken, 
komen voor een �nanciële bijdrage 
uit het ‘Betrekken bij Groen Fonds’ in 
aanmerking. Van 1 februari tot en met 
1 maart kan elke vrijwilligersgroep 
met een goed groen idee een 
aanvraag indienen. 

Vrijwilligers
De aanvraag moet zich richten op het 
bevorderen van de biodiversiteit, het 
beschermen van een plant- of dier-
soort of participatie bij de natuurlijke 
leefomgeving, waaronder het (veilig 
en e�ectief ) organiseren, coördi-
neren, faciliteren, continueren, stimu-
leren of innoveren van vrijwilligers-
werk. Het vrijwilligerswerk richt zich 
daarbij op soortenbeheer, natuurbe-
heer, groen- en landschapsbeheer, 
natuureducatie of natuurinrichting. 
Meer informatie over de voorwaarden 
en aanmelding staan op de website 
van Landschap Noord-Holland: www.
landschapnoordholland.nl/bbgfonds 

Inspirerende voorbeelden 
Vorig jaar dienden 88 organisaties en 
vrijwilligers(groepen) een aanvraag 
in. Daarvan werden 41 initiatieven 
gehonoreerd. Deze initiatieven vari-
eerden van het aanleggen van een 
bijenleerpad of kruidentuin, tot het 
realiseren van een ijsvogelwand of 
een vlinderoase, de monitoring van 
dassen en vleermuizen en het 
‘vergroenen’ van buurten en school-
pleinen. Het Fonds laat zien dat vrij-
willigers vol ideeën zitten om de 
biodiversiteit een impuls te geven en 
om de Noord-Hollanders te 
betrekken bij hun groene 
leefomgeving. 

Bedenk een goed plan en dien je 
aanvraag in! De jury bestaat uit 
medewerkers van de Terreinbehe-
rende Organisaties in Noord-
Holland. Deze voeren het 
programma ‘Betrekken bij Groen’ uit. 
Dit zijn: Amsterdamse Bos, Goois 
Natuurreservaat, IVN Noord-Holland, 
Landschap Noord-Holland, Natuur 
en Milieufederatie, Natuurmonu-
menten, PWN, Recreatieschap 
Noord-Holland, Staatsbosbeheer en 
Waternet. 

Betrekken bij Groen Fonds open 
voor groene initiatieven

Vrijwilligers aan de slag voor meer biodiversiteit. Foto: Landschap Noord-Holland

van Hooijdonk, maken spannende 
opdrachten en gaan via matchma-
king op zoek naar een stage en/of 
baan. De eerste bedrijven en 
scholen, waaronder Yuverta MBO, 
hebben zich al aangemeld.Ook deel-
nemen als glastuinbouwbedrijf of 
met een klas? Aanmelden kan door 
een mail te sturen naar collegetour@
glastuinbouwnederland.nl








