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Strookjes die uit het zand steken bij het Waterfront. Foto: Jan van Veen

Voor deze klus is zand nodig, heel 
veel zand om een deel van het water 
om te toveren in land. De werkzaam-
heden worden nauwlettend door 
inwoners gevolgd. Zij staan welis-

waar achter de geplaatste hekken, 
maar hebben wel goed zicht op de 
vorderingen. Hinder van bouwver-
keer is er namelijk niet, al het werk 
vindt vanaf schepen op het water 

Werkzaamheden Waterfront: 
Strookjes in het zand?! 
Aalsmeer - Er wordt hard gewerkt aan de realisatie van het Waterfront 
rond de Watertoren aan de Poel. De oevers worden verbreed voor het 
maken van een wandelboulevard inclusief bankjes en picknicktafels en 
de landtong van het surfeiland wordt langer en breder gemaakt.

plaats. Eind vorige week werd iets 
nieuws opgemerkt: Strookjes die uit 
het zand staken in het gedeelte 
tussen de watertoren en het surfei-
land. Aan vrienden/kennissen op 
Facebook werd gevraagd of iemand 
hier meer over kon vertellen. En ja 
hoor. Natuurlijk volgden ook enkele 
grappen, om straks je handdoek aan 
vast te binden, landmijnen en 1,5 
meter, maar er waren ook serieuze en 
juiste reacties: Het betreft een verti-
cale drainage. Met behulp van een 
soort viltstroken wordt het vocht 
(water) uit het zand verdampt, zodat 
de ondergrond sneller en steviger 
inklinkt en dus eerder bouwrijp is. 
Deze vorm van draineren wordt ook 
veel in de wegenbouw gebruikt. 
Leuk om te weten toch? Weer wat 
geleerd! Het Waterfront krijgt overi-
gens steeds meer vorm. Er wordt 
hard gewerkt en het ziet ernaar uit 
dat de streefdatum van eind april, 
begin mei, gehaald wordt en er in de 
lente een heerlijke wandeling of fiet-
stocht langs de Poel gemaakt kan 
worden en bij zomerzon volop 
genoten kan worden van het grotere 
surfeiland.

Aalsmeer - De corona testbus van de 
GGD staat sinds afgelopen maandag 
25 januari achter het Dorpshuis in 
Kudelstaart. Hier kunnen alle inwo-
ners van de gemeente Aalsmeer met 
coronaklachten (ook milde klachten) 
zich de komende twee weken gratis 
en zonder afspraak laten testen. 
Wethouder Zorg Wilma Alink is blij 
met deze mogelijkheid. Ze bekeek de 
bus vlak voor opening en sprak met 
de medewerkers van de GGD en met 
de eerste mensen die zich kwamen 
laten testen. De bus staat er tot en 
met 7 februari iedere dag van 9.00 
tot 16.00 uur. Wethouder Alink in een 
reactie: “We willen onze inwoners op 
een laagdrempelige manier een 
coronatest aanbieden. Zonder 
afspraak en ook nog gratis. Het is 
belangrijk om je te laten testen. Dit is 
een goede manier om verdere 
verspreiding van het virus tegen te 

gaan. Hopelijk komen we zo sneller 
uit deze lockdown. Ik zeg doen!” Al 
een groot aantal inwoners heeft 
gebruik gemaakt van deze gratis 
testmogelijkheid. Afgelopen 
maandag hebben 80 mensen zich 
laten testen en op dinsdag maakten 
73 inwoners de gang naar de testbus. 
De testbus is een speciaal hiervoor 
omgebouwde touringcar. De bus 
wordt door één bezoeker tegelijk 
betreden, waarna de test wordt 
uitgevoerd. Andere bezoekers 
dienen buiten te wachten tot ze aan 
de beurt zijn. Het dragen van een 
mondkapje is verplicht en uiteraard 
dient iedereen voldoende afstand 
(1,5 meter) van elkaar te houden. 
Gastheren en -vrouwen ontvangen 
de bezoekers en beantwoorden 
eventuele vragen. Bezoekers worden 
dringend verzocht thuis te blijven tot 
de testuitslag binnen is. 

Wethouder Alink over testen in 
coronabus: “Ik zeg doen!”

Wethouder Wilma Alink in de corona testbus. Foto: Gemeente Aalsmeer

Aalsmeer - Het eerste weekend 
tijdens de avondklok is in de 
gemeente Aalsmeer rustig verlopen. 
Tijdens de eerste nacht, zaterdag-
avond, is één persoon aangehouden. 
De surveillancedienst van de politie 
zag een fietser rijden en wilde deze 

persoon controleren in verband met 
de avondklok. De fietser was hier niet 
van gediend. Hij werd heel boos en 
gooide zijn fiets tegen de politieauto 
aan. De politie besloot de man aan te 
houden. De verdachte bood hevig 
verzet, maar is gearresteerd en vast-

Rustig in Aalsmeer na ingaan avondklok
gezet. Naast deze aanhouding zijn 
nog twee bekeuringen gegeven voor 
het niet naleven van de avondklok en 
er is zaterdagavond een feestje beëin-
digd. Volgens de politie zijn de avond-
klok-regels zowel zaterdag als zondag 
in Aalsmeer redelijk goed nageleefd.

Woensdagmorgen is  de ‘beroemde’ boom nabij de watertoren gekapt. De restanten 

van de solitaire wilg zijn vervolgens vervoerd naar het tegenover gelegen Flower Art 

Museum. Er wordt een kunstwerk van de boom gemaakt. Foto: Barend Nap
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ZONDAG 31 JANUARI
Aalsmeerse Cama Gemeente
- Diensten in Oosterkerk, Oostein-

derweg 269. Zondag 16u. Dienst 
met Maurice Lubbers. 

 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. van den Os.

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 

751, Rijsenhout. Zondag dienst om 
10u. Spreker: ds. J. Vos uit 
Hoofddorp.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. Dienst 

via dgaalsmeer.nl met zr. Paulien 
Walch. Collecte: Leprazending.

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag dien-

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

Zondag 10u. Online dienst met 
 ds. G. de Ruiter via http://
 pgaalsmeer.nl/kerkdienstgemist/
Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag 

10u. dienst met dhr. E.R.H. Kramer 
uit Aalsmeer. Organist: 

 Joshua Prins. Aanmelden via 
 hervormdaalsmeer.nl. 
-  Oosterkerk, Oosteinderweg 269. 

Zondag om 10u. Dienst ds. 
 A. Christ uit Katwijk. Organist: 

Rogier Postma. Aanmelden: 
 www.hervormdaalsmeer.nl. 
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10.30u. Samenkomst via 
livestream. Spreker: Pieter-Jan van 
der Wolf. Info: www.leg.nl. 

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. Reser-

veren verplicht. Zaterdag 17u. 
Woordcommunieviering in Kloos-
terhof. Voorganger: B. Dullens. 
Karmelkerk: Zondag 9.30u. Eucha-
ristieviering m.m.v. cantoren. Om 
14u. Poolse dienst met Andrzej. 
Maximaal 30 kerkplaatsen. 

 Reserveren voor vieringen via 
 www.rkkerkaalsmeer.nl. 
 Reserveren Poolse dienst verloopt 

via de Poolse Parochie. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag 
 geen dienst. De Oud-katholieke 

vieringen via YouTube Live zijn er 
iedere zondag vanuit OK Haarlem 
en vanuit OK Utrecht. 

 Zie www.oudkatholiek.nl
Roemeens-orthodoxe Parochie
- Zondag 9u. Utrenia en 10.30u. 

Heilige Liturgie. Voorganger: 
Father Ion. In tent achter de kerk.

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. Online dienst via 
www.kerkdienstgemist.nl. 

 Voorganger: mw. Berendsen uit 
Nieuw-Vennep.

Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. 

Zondag 10u. Dienst met ds. S. 
 Zijlstra uit Haarlem. Te volgen via 

https://sow-kudelstaart.nl. 
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag 

11u. Dienst o.l.v. parochianen 
m.m.v. cantors. Maximaal 30 kerk-
plaatsen. Vooraf reserveren via 
sjangeboortesecretariaat@live.nl 
of bel 0297-324735. 

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maandag in 

gebouw Irene, Kanaalstraat, 
Centrum. Eerstvolgende voor-
alsnog gepland op 15 februari.

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag in 

om de twee weken in Ontmoe-
tingsruimte Ons Tweede Thuis, 
Jasmijnstraat 33. Eerstvolgende 
vooralsnog gepland op 16 februari 
met Hoite Slagter over 

 ‘Het Bijbelboek Openbaring’.
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten 

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

 ether 105.9.

Een aantal kerken houdt diensten 
waarbij publiek aanwezig mag 
zijn. Vooraf aanmelden is wel een 
vereiste en er gelden diverse 
RIVM-regels, onder andere is het 
dragen van een mondkapje 
verplicht. Kijk voor meer info op 
de websites van de kerken.

Kerkdiensten

Amstelland - Dit jaar vindt de jaar-
lijkse collecteweek van de Hersen-
stichting (1 t/m 6 februari) voor het 
eerst geheel online plaats door de 
coronapandemie. Waar normaal 
gesproken 19.000 collectanten de 
straat op gaan om te collecteren voor 
de 4 miljoen Nederlanders met een 
hersenaandoening, zal naar verwach-
ting slechts een klein deel daarvan 
nu online collecteren. “Door de coro-
napandemie is het dit jaar schakelen 
voor veel stichtingen en hun collec-
tanten, de focus komt te liggen op de 
online collecte in plaats van de 
offline collecte”, zegt Merel Heimens 
Visser, directeur- bestuurder van de 
Hersenstichting. “De gezondheid van 
onze collectanten en gevers aan de 
deur staat voor ons als gezondheids-
fonds voorop en daarom hebben we 
besloten om de collecteweek 
volledig online te houden. Qua 
inkomsten baart ons dit zeker 
zorgen. Normaal wordt er zo’n 1,5 
miljoen euro opgehaald met de huis-
aan-huis collecte en naar alle waar-
schijnlijkheid daalt dit bedrag met 
zo’n 60 procent. Dit is enorm veel 
geld. Geld dat we hard nodig hebben 
om te voorkomen dat hersenaandoe-
ningen de grootste ziekte van Neder-
land worden.”
 
Aantal blijft stijgen
Terwijl de collectedonaties naar 
verwachting dit jaar achterblijven 
neemt de noodzaak naar hersenon-
derzoek toe. Uit eerdere gegevens 
van het RIVM is geconcludeerd dat 
het aantal Nederlanders dat een 
beroerte krijgt, lijdt aan dementie of 
de ziekte van Parkinson tot 2040 
explosief zal stijgen ten opzichte van 
2015. Uit de cijfers blijkt dat het 
aantal patiënten dat in 2040 een 

beroerte heeft gehad met 54 procent 
stijgt, het aantal dementiepatiënten 
met 115 procent en het aantal 
mensen met de ziekte van Parkinson 
met 71 procent. Deze stijging heeft 
een enorme impact op de samenle-
ving, en dan zijn de gevolgen van het 
COVID-19 virus op de hersenen nog 
niet meegerekend. Recent onderzoek 
toont namelijk aan dat het corona-
virus tijdens én na de infectie op 
verschillende manieren ernstige 
schade kan toebrengen aan de 
hersenen. Schade die direct en op 
langere termijn negatieve gevolgen 
kan hebben. Veel patiënten houden 
er blijvende cognitieve klachten aan 
over, zoals minder aandacht en 
concentratie, problemen met herin-
neren en met plannen.
 
Onderzoek
1 op de 4 mensen heeft een hersen-
aandoening. De Hersenstichting zet 
alles op alles voor gezonde hersenen 
voor iedereen. Nu en in de toekomst. 
Om dit te bereiken laat de Hersen-
stichting onderzoek doen, wordt 
voorlichting gegeven en wordt 
ingezet voor betere patiëntenzorg, 
revalidatie en participatie. Meer 
informatie: www.hersenstichting.nl. 

Collecteweek Hersenstichting 
voor 1e keer volledig digitaal

Grot of kapel in 
Kudelstaart
Kudelstaart - Yvonne woont nu een 
aantal jaren in Aalsmeer en zou 
graag een mooie grot of kapel willen 
realiseren in Kudelstaart. “Een plekje 
waar je op ieder moment van de dag 
even rustig naar toe kunt gaan om 
stil te zijn, of om steun te vragen of 
voor even een rustig moment”, legt 
Yvonne uit en ze vervolgt: “Zeker nu 
merk je weer dat veel mensen, 
gelovig of niet gelovig, behoefte 
hebben aan zo’n plekje.”
Yvonne is nu op zoek naar mensen 
die belangstelling hebben voor zo’n 
grot of kapel en/of die mee willen 
helpen met het realiseren ervan.
Ideeën, tips, vragen, reacties of 
adviezen kunnen gestuurd worden 
naar yvonnesmuze@hotmail.com

Aalsmeer - Er zijn deze week door de 
Stichting Ontwikkelings Samenwer-
king Aalsmeer twee subsidiecheque’s 
uitgereikt. Een bedrag van 1.306,60 
euro is overhandigd aan Jan Joore en 
Jolande Amorison van de Doopsge-
zinde Gemeente Aalsmeer en een 
cheque van 2.500 euro mocht OSA-
bestuurslid Petra Langezaal overhan-
digen aan Mathijs Piet en Gert van 
Leeuwen van Stichting Kinderhulp 
Afrika. Er is door de Stichting Kinder-
hulp Afrika een bedrag van 2.600 
euro ingezameld via giften. Daarom 
kon het maximale subsidiebedrag 
van 2.500 euro worden verstrekt. 
Door de Doopsgezinde Gemeente 
Aalsmeer is onder andere tijdens 

kerkdiensten in december 2020 een 
bedrag van 1306,60 euro ingezameld 
en dit bedrag heeft de OSA nu 
verdubbeld. 
Deze bedragen en het subsidiegeld 
zijn bestemd voor noodhulp in 
Oeganda door de coronapandemie. 
Het geld zal worden besteed aan 
voedsel voor kinderen en gezinnen 
en onkosten voor het personeel van 
de school in Oeganda.
Meer informatie over Stichting 
Kinderhulp Afrika is te vinden op de 
website: www.kinderhulp-afrika.nl
Meer weten over de stichting OSA en 
de mogelijkheden om subsidie voor 
een project te krijgen? Bezoek dan 
de website: www.osa-aalsmeer.nl

Twee cheques van OSA voor 
Stichting Kinderhulp Afrika

Uitreiking cheques door bestuurslid Petra Langezaal van Stichting OSA.

Amstelland - Humanitas Amstelland verhuist per 1 februari naar Bouwerij 
4 in Amstelveen. De vaste medewerkers van Humanitas Amstelland 
betrekken een goede werkplek voor het ontvangen van deelnemers en 
voor overleg met vrijwilligers. Zij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering 
van het werk dat zo’n 90 vrijwilligers in Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-
Amstel en Uithoorn doen. Het gaat daarbij om de ondersteuning van 
mensen op het gebied van thuisadministratie (TA), gezinsondersteuning 
(Home-Start) en de begeleide omgangsregeling (BOR) voor kinderen van 
gescheiden ouders. In deze tijd wordt veel van het werk online en telefo-
nisch gedaan, maar als dat nodig is kan er op het kantoor ook corona-
proof gewerkt worden. Humanitas Financiële Cafés bieden gratis onder-
steuning bij vragen over geld- of financiële zaken. Heeft u ondersteuning 
nodig, wilt u vrijwilliger worden of Humanitas ondersteunen als lid of 
donateur? Bezoek dan de website www.humanitas.nl/afdeling/
amstelland, stuur een email naar amstelland@humanitas.nl of bel
06-40981800.

Voor iedereen
Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie. De vrijwilligers helpen 
mensen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen. Er wordt 
gewerkt vanuit de vier kernwaarden: gelijkwaardigheid, eigen regie, 
verantwoordelijkheid, vraaggericht. Hulp is gratis en altijd in de buurt; er 
zijn ruim tachtig afdelingen door het hele land. Humanitas is er voor 
iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond of levensovertuiging. 

Humanitas Amstelland verhuist
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AGENDA
VANAF 28 JANUARI:

*  Poëzie in etalages van winkels in 
het Centrum. Tot en met 14 
februari. 

VRIJDAG 29 JANUARI:
* Online Hou Vol Muziekbingo bij 

café Op de Hoek, Kudelstaart 
van 20 tot 23u.

VANAF 8 FEBRUARI:
* Müller’s Multi Morekop actie voor 
Kika. Tot en met 13 februari.

VANAF 11 FEBRUARI:
* Tentoonstellingen ‘Poetry in Wax’ 
en ‘Bloemendroom’ in Flower Art 
Museum, Kudelstaartseweg 1.

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

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

Uitgebreid 
assortiment 
(bas)gitaar-

snaren en 
kabels!

Aalsmeer – De landelijke Week van 
de Poëzie start aanstaande 
donderdag en het thema is dit jaar 
‘Samen’. Helaas is het deze keer niet 
mogelijk om in Cultureel Café 
Bacchus de jaarlijkse Poëzieavond te 
houden, maar de werkgroep Podium-
kunsten & Literatuur van KCA heeft 
een bijzonder alternatief gevonden. 
Samen met winkeliers van Aalsmeer 
Centrum wordt poëzie in de etalage 
gezet. Met trots nu de aankondiging 
dat deze gedichten van 28 januari tot 
en met 14 februari gepresenteerd 
gaan worden in 23 etalages van Aals-
meer Winkeldorp! Hoewel samen 
steeds kleiner lijkt te worden nodigen 
de ondernemers en KCA inwoners uit 
voor een winterwandeling langs de 
etalages van de deelnemende winke-
liers in de Zijd-straat, op het Raad-
huisplein, aan de Stationsweg, in de 
Punterstraat, in de Dorpsstraat en in 
de Schoolstraat: Van der Schilden 
Lingerie, Eye Care Ed Kriek Optiek, 
Van Uffelen, Sparnaaij Juweliers, 
Bakkerij Vooges, Trouw Bruidsmode, 
Gentlemens Place, Kaashandel De 
Osdorper, G&W Gezondheidswinkel, 
Bruna, DiEMode, Bertram & Brood, 
Makelaardij Eveleens, Eye Wish, The 
Phone House, Goemans, Wereld-

KCA en Meer Aalsmeer: Gedichten 
in etalages van winkels Centrum

Er zijn 18 definities van het woord samen
en alle omschrijvingen zijn hetzelfde bedoeld
Toch zullen de mensen het beamen
er wordt per woord weer anders gevoeld
Hoe ervaar je het als je samen bent
maar één van dit stel leeft in het verleden?
Of als je anno nu corona verschijnselen herkent
en daardoor wordt gemeden?
Collectief de schouders eronder
om eenzaamheid uit te roeien
Met elkaar werken aan een wonder
positief het ‘met z’n allen’ zien groeien
Een gebed wordt altijd afgesloten met Amen…
Verander dat zo nu en dan in Samen…

Erna Stahlie-Kuin  
Het gedicht van Erna is te lezen in de etalage van modezaak 
Van Uffelen in de Zijdstraat, hoek Van Cleeffkade.

18 Definities

winkel, Waning Tweewielers, Het 
Boekhuis, Henrita, Total Copy Service, 
Zeilmakerij Lobbes en Notaris 
Labordus. Er zijn 32 gedichten 
binnengekomen! Onder deze dich-
ters zijn twee Belgische dames en ook 
mocht de oudste debutante verwel-
komt worden: Anny van 89 jaar! De 
oudste dichter is Gré Kalf, 93 jaar. 

Geniet van de uitnodigende etalages 
want ook al zijn de niet essentiële 
winkels gesloten, de online verkoop 
kan gewoon doorgaan; steun 
daarom de lokale ondernemers maak 
een mooie doelbewuste wandeling 
door het centrum van Aalsmeer, 
overdag of ’s avonds tot negen uur 
(avondklok).

Aalsmeer - ‘Echt Esther’ gaat de 
speeltuin in op donderdagavond 28 
januari om 19.00 uur met Marit 
Ridder. Het afgelopen jaar was er 
heel weinig toegankelijk voor 
kinderen en werd buitenspelen in 
een speeltuin de manier om je 
vriendjes te ontmoeten. Dit heeft de 
creatieve mama Marit Ridder aan het 
denken gezet en ze kwam in actie. Ze 
ging aan de slag en startte een 
crowdfunding. Tevens liet zij een 
ontwerp maken voor een nog te 
realiseren speeltuin in de Clematis-
straat. Een laagdrempelige ontmoe-
tingsplek voor kinderen en ouders. 
Een plek waar vriendschappen voor 
het leven worden gesloten, een plek 
waar creativiteit en fantasie worden 
gestimuleerd. De eerste donatie is 
binnen, maar er is meer nodig en wat 
er allemaal nodig is, dat komt Marit 
graag uitleggen in ‘Echt Esther’ 
donderdagavond. Een vraag voor 
Marit? Mail deze dan naar esther@
radioaalsmeer.nl. 

Met Sem vrolijk het weekend in
Sem van Hest, de Limburgse Aals-
meerder, trakteert iedere zaterdag de 
luisteraars op soms onnavolgbare 
wijze op heerlijke muziek en bijzon-
dere gasten. De laatste zaterdag van 
januari kan dit jaar wel een oppepper 
gebruiken na alle commotie (licht 
uitgedrukt) van deze week. Sem gaat 
proberen om tussen alle brokstukken 
nog wat opbeurende muziek te 
vinden om het weekend toch vrolijk 
te starten vanaf 10.00 uur.

Jongerenprogramma ‘DIT’
Zaterdagavond zijn de jongens van 
het programma ‘DIT’ er weer op 
Radio Aalsmeer. Het jongerenpro-
gramma zendt normaal gesproken 
om de week uit tussen 19.00 en 21.00 
uur, maar in verband met de avond-
klok zijn ze er zaterdag 30 januari van 
18.00 tot 20.00 uur. Een uurtje eerder 
dus met de nieuwste hits van dit 
moment, oude klassiekers en nog 
veel meer. 
Wil je iets delen met de programma-
makers of een nummer aanvragen? 
Dat kan via 06-19564400 of bel met 
de studio: 0297-325858 . 

Martine Kroon op herhaling 
Al een aantal weken zijn de program-
mamakers van de Aalsmeerse talk-
show ‘Door de Mangel’ gedwongen 
door de coronamaatregelen uitzen-
dingen te herhalen. Gelukkig zijn er 
in het verleden genoeg interessante 
Aalsmeerders of Kudelstaarters geïn-
terviewd en liggen er dus genoeg 
herhalingen klaar. Komende 
maandag 1 februari vanaf 19.00 uur 
zal de 277e aflevering, die eerder is 
uitgezonden op 16 december 2019, 
te beluisteren zijn. In die uitzending 
was Martine Kroon te gast. Zij zet 
zich onder andere in voor Amnesty 
International en het klimaat. 

Klassiek bij ‘Intermezzo’
Door de avondklok wordt ‘Inter-
mezzo van tevoren opgenomen’. Op 
1 februari zal vooral Brahms 
aandacht krijgen in dit klassieke 
programma. In zijn tijd met Bach en 
Beethoven behorend bij de ‘Grote 
Drie’. Brahms heeft met verschillende 
grote componisten nogal wat aanva-
ringen gehad op muzikaal gebied. 
Meest bekende daarvan was Franz 
Liszt. Voor Sem van Hest reden om 
hun muzikaliteit naast elkaar te 
leggen. Radio Aalsmeer is te beluis-
teren via 105.9 FM in de ether, 99.0 
FM op de kabel, digitaal radiokanaal 
868 (Caiway) en via de website www.
radioaalsmeer.nl. En te bekijken via 
kanaal 12 van Caiway, kanaal 1389 
van KPN/XS4ALL/Telfort of 
radioaalsmeer.nl/tv. 

Van speeltuinen tot Brahms 
op Radio Aalsmeer

Marit Ridder over initiatief nieuwe 

speeltuin bij ‘Echt Esther’ op Radio 

Aalsmeer.

Aalsmeer - De lokale omroep van 
Aalsmeer en Kudelstaart heeft een 
nieuwe bestuursvoorzitter. 
Constantijn Hoffscholte zal vanaf 9 
februari de voorzittershamer over-
nemen van Henk de Groot, die bijna 
10 jaar deze functie heeft bekleed. 
De huidige voorzitter heeft 
besloten om zijn woonplaats Kudel-
staart te verruilen voor Veenendaal. 
Samen met zijn vrouw verhuist hij 
naar een levensloopbestendige 
woning in het stadje op de 
Utrechtse Heuvelrug. “Als bestuur 
zijn we op zoek gegaan naar een 
opvolger en hebben we Constantijn 
Hoffscholte bereid gevonden deze 
rol van mij over te nemen. Gezien 
zijn grote betrokkenheid met Aals-
meer en zijn netwerk, zijn we als 
bestuur erg blij dat Constantijn dit 
wil doen”, aldus de scheidende 
voorzitter. “Gedurende bijna 10 jaar 
is er veel gebeurd met en rond 
Radio Aalsmeer. Met elkaar hebben 
we een geweldige lokale omroep 
neergezet waar we trots op mogen 
zijn.”

Oude bekende
Na een korte zoektocht kwam het 
bestuur uit bij een oude bekende, 
want Hoffscholte is in het verleden 
ook actief geweest voor de omroep, 
onder andere als presentator van 
‘Aalsmeer Actueel’. 
“Vanaf februari mag ik de hamer van 
Henk de Groot overnemen als voor-
zitter van Radio Aalsmeer. Een leuke 
klus en een mooie uitdaging om bij 
te dragen aan een actieve lokale 
omroep”, zei de kersverse voorzitter. 
De journalist en schrijver heeft het 
vak geleerd bij de Nieuwe Meerbode 
en is acht jaar eigenaar geweest van 
het Boekhuis in de Zijdstraat. Daarna 
ging hij de uitdaging aan als adjunct-
directeur van het Flower Art 
Museum, is hij actief voor het Aals-
meer Flower Festival en sinds kort 
ook voor de Historische Tuin. Met 
ingang van februari komt daar dus 
het voorzitterschap van Radio Aals-
meer bij.

Bevlogenheid
Hoffscholte: “Radio Aalsmeer heeft 

Constantijn Hoffscholte nieuwe 
voorzitter Radio Aalsmeer

Constantijn Hoffscholte, nieuwe 

voorzitter van Radio Aalsmeer.

een belangrijke functie als lokaal 
medium voor informatie en ontspan-
ning, via radio, tv en internet. Maar 
ook als organisatie waar zo’n 
zeventig vrijwilligers met veel liefde 
hun programma’s maken. Die bevlo-
genheid straalt ervan af en is de 
kracht van de omroep. Ik kijk ernaar 
uit om daar een steentje aan bij te 
dragen, samen met de andere 
bestuursleden. Henk de Groot wil ik 
hartelijk bedanken voor zijn inzet als 
voorzitter gedurende maar liefst tien 
jaar.”







Officiële Mededelingen
28 januari 2021

Aalsmeer en Kudelstaart kunnen zich hier dagelijks van 9.00-
16.00 uur gratis en zonder afspraak laten testen op corona. 
Dringend verzoek is om daarna thuis te blijven tot u de uitslag 
van de test heeft ontvangen.

NAAMGEVING OPENBARE RUIMTE 
NOTA Z21002377/A&I EN NOTA Z21001942/A&I

Besluit genomen
- Onderstaande naamgeving toe te kennen aan het plant-

soen in de Hortensialaan tussen de 1e J.C. Mensinglaan en 
Ophelialaan: A.P. Csizikplantsoen

- Onderstaande naamgeving toe te kennen aan de nieuw 
aan te leggen weg op de hoek van de Dreef en Zwarteweg 
op het voormalige VVA-terrein, conform het advies van de 
commissie naamgeving: Frans de Bieslaan

AANKONDIGING TE VERWIJDEREN VOERTUIG

Bij de parkeerplaatsen aan de Sportlaan te Aalsmeer staat 
al geruime tijd een personenauto met het Poolse kenteken 
CWLPA34. Gelet op artikel 5.4 en 5.5. (defecte voertuigen, 
voertuigwrakken) van de Algemene Plaatselijke Verordening 
van de gemeente Aalsmeer is het verboden een voertuig dat 
rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en tevens in 
een kennelijke verwaarloosde toestand verkeert op de weg te 
parkeren. De eigenaar wordt verzocht zich zo spoedig moge-
lijk in verbinding te stellen met team Handhaving Openbare 
Ruimte (HOR) van de afdeling VH van de gemeente Aalsmeer.

De gemeente is voornemens op grond van artikel 5.29 en 5.30 
van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) bestuursdwang 
toe te passen, door dit voertuig op 17 februari 2021 van de 
openbare weg mee te voeren en op te slaan. Dit betekent dat 
de gemeente dit object na 13 weken mag verkopen of laten 
vernietigen. Artikel 5.31 van de AWB is kan ook van toepassing 
zijn. De rechthebbende krijgt de gelegenheid dit object van 
de openbare weg te verwijderen en wel tot en met 16 februari 
2021. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de 
team HOR van de gemeente Aalsmeer, telefoon 0297-387575.
Stamnummer 40118.

VERKIEZING TWEEDE KAMER DER 
STATENGENERAAL  STEMMEN IN EEN 
ANDERE GEMEENTE MET EEN KIEZERSPAS

De burgemeester van Aalsmeer maakt bekend: dat het bij de 
verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Ge-
neraal op maandag 15 maart, dinsdag 16 maart en woensdag 
17 maart 2021 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te 
brengen in een willekeurig stembureau in heel Nederland. 
Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A. SCHRIFTELIJKE AANVRAAG
1. Op de website en in het raadhuis van de gemeente zijn 

kosteloos (digitale) formulieren verkrijgbaar voor verzoek-
schriften om in een willekeurig stembureau aan de stem-
ming te mogen deelnemen.

2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 12 maart 2021 
om 17:00 uur door de kiezer worden ingediend bij de bur-
gemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 01 
februari 2021 staat ingeschreven. Indien u de stempas al 
heeft ontvangen, lever deze dan gelijktijdig met het ver-
zoekschrift in.

3. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de ver-
zoeker is toegestaan om bij volmacht aan de stemming te 
mogen deelnemen.

4. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas ver-
strekt.

B. MONDELINGE AANVRAAG
1. De kiezer moet, na ontvangst van de stempas, uiterlijk op 

vrijdag 12 maart 2021 om 17.00 uur, het verzoek bij de ge-
meente indienen waar hij/zij op maandag 01 februari 2021 
staat ingeschreven.

2. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de ver-
zoeker is toegestaan om bij volmacht aan de stemming te 
mogen deelnemen.

3. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas ver-
strekt.

Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden 
vervangen. Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas 
ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet 
kunt identificeren mag u niet stemmen. Meer informatie over 
de verkiezingen vindt u op www.aalsmeer.nl/verkiezingen, 
www.kiesraad.nl en www.elkestemtelt.nl. U kunt ons ook bel-
len: (0297) - 38 75 75.

VERKIEZING TWEEDE KAMER DER STATEN
GENERAAL  STEMMEN BIJ VOLMACHT 

De burgemeester van Aalsmeer maakt bekend: dat het bij de 
verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Ge-
neraal op maandag 15 maart, dinsdag 16 maart en woensdag 
17 maart 2021 een kiezer is toegestaan bij volmacht te stem-
men. Wanneer een kiezer niet zelf naar het stembureau kan op 
de dag van de verkiezing, kan de kiezer iemand anders laten 
stemmen. Dit kan aan de hand van een schriftelijke volmacht 
of een onderhandse volmacht. Daarbij gelden de volgende 
bepalingen voor:

A. SCHRIFTELIJKE VOLMACHT
1. Op de website en in het raadhuis van de gemeente zijn 

kosteloos (digitale) formulieren verkrijgbaar voor de ver-
zoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen.

2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 12 maart 2021 
om 17.00 uur door de kiezer worden ingediend bij de bur-
gemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 01 

GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575, fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale tel.nr: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

AANGEPASTE DIENSTVERLENING 
I.V.M. HET CORONAVIRUS COVID19
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een 
afspraak maken op tel. 0297-387575. Dit doen wij om het 
bezoek aan het raadhuis zo veel mogelijk te spreiden zodat 
wij u nu en in de komende periode goed van dienst kunnen 
zijn.Regel dringende zaken zoveel mogelijk digitaal. Als dat 
om wat voor reden niet kan, overleg dan telefonisch met één 
van onze medewerkers of stel uw vraag bij de receptie. Wij 
proberen dan samen met u tot een passende oplossing te 
komen.Wij doen er alles aan om u goed en snel te woord te 
staan. De wachttijden zijn mogelijk wat langer dan normaal. 
Wij vragen daarvoor uw begrip.

INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen 
gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen 
er geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen. 
Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u 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
Vanaf dinsdag 24 maart worden maximaal vier klanten tege-
lijkertijd toegelaten op de milieustraat. Meerlanden vraagt 
mensen alleen met volle vrachten te komen, rekening te 
houden met extra wachttijden en de instructies van hun me-
dewerkers op te volgen. Medewerkers zullen bezoekers at-
tenderen voldoende afstand te houden. Voor alle informatie 
over de dienstverlening van Meerlanden, kunt u terecht op: 
www.meerlanden.nl/coronavirus.

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

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

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

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor 
bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft een 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 griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-
387584/387660 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

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een 
wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze 
rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen 
die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u 
de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt 
indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendma-
kingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

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

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking 
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending 
ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Hand-
having, 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 mede-
werker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over 
bouwen en vergunningen. Op grond van artikel 8:1 Algeme-
ne 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 schrif-
telijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbe-
sluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt 
ingediend bij burgemeester en wethouders van de ge-
meente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene 
die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene 
die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan 
contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen 
en Handhaving via tel. 020-5404911.

februari 2021 als kiezer staat geregistreerd.
3. Het verzoekschrift kan niet worden ingediend door de kie-

zer aan wie al een kiezerspas is verstrekt.
4. De gemachtigde moet op maandag 01 februari 2021 staan 

ingeschreven binnen het gebied waarvoor de verkiezing 
geldt.

5. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde 
een volmachtbewijs.

6. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trek-
ken of zelf aan de stemming deel te nemen.

7. Een eenmaal verstrekt volmachtbewijs kan bij verlies niet 
worden vervangen.

B. ONDERHANDSE VOLMACHT
1. De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente 

als kiezer is geregistreerd machtigen (onderhandse vol-
macht) om voor hem/haar te stemmen.

2. De kiezer tekent daartoe de achterzijde van de stempas of 
kiezerspas en laat deze door de gemachtigde medeonder-
tekenen.

3. De kiezer draagt vervolgens de stempas of kiezerspas aan 
de gemachtigde over.

4. Tevens moet de kiezer een kopie van een geldig identi-
teitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Deze kopie 
moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembu-
reau laten zien.

5. Een onderhandse volmacht kan, tot het uitbrengen van 
een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever 
worden ingetrokken.

Een kiezer mag niet meer dan 3 (drie) volmachten aannemen. 
De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden 
uitgebracht. Meer informatie over de verkiezingen vindt u op 
www.aalsmeer.nl/verkiezingen, www.kiesraad.nl en www.el-
kestemtelt.nl. U kunt ons ook bellen: (0297) - 38 75 75.

TER INZAGE LEGGING ONTWERPWIJZIGINGSPLAN 
‘SCHINKELPOLDER  OOSTEINDERWEG NAAST 519’ 
EN ONTWERPBESLUIT HOGERE GRENSWAARDEN 
WET GELUIDHINDER Z20069090

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer ma-
ken ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening be-
kend, dat met ingang van 29 januari tot en met 11 maart 2021 
het ontwerpwijzigingsplan ‘Schinkelpolder – Oosteinderweg 
naast 519’ met de daarop betrekking hebbende stukken ter in-
zage ligt. Burgemeester en wethouders maken tevens bekend, 
dat zij op grond van artikel 110a van de Wet geluidhinder 
voornemens zijn hogere grenswaarden vast te stellen voor de 
woning aan de Oosteinderweg naast 519.

Doelstelling en plangebied
Het wijzigingsplan heeft betrekking op de ontwikkeling van 
een perceel aan de Oosteinderweg tussen nr. 519 en 521 in 
Aalsmeer. De initiatiefnemer heeft een verzoek ingediend 
voor het realiseren van één vrijstaande, particuliere woning. 
Er wordt toepassing gegeven aan de bevoegdheid om ter 
plaatse het bestemmingsplan te wijzigen zoals genoemd in 
artikel 11.7 lid 1 van de voorschriften van het geldende be-
stemmingsplan ‘Schinkelpolder’. 

Vervolg op volgende blz.

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 officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer 

worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.
nl, onderdeel van www.overheid.nl. 

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

- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw 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 ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog 

op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie 
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle 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 desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel 
het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt 
dit v.a. 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan 
heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep 
te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan 
men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen 
zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

BEWAAR OUDE KLEDING THUIS

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

SOCIAAL LOKET AALSMEER OPEN OP AFSPRAAK

De balie van het Sociaal Loket Aalsmeer is, op afspraak, weer 
geopend. Bij het Sociaal loket kunt u terecht met vragen over 
wonen, welzijn, zorg, inkomensondersteuning, 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

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING 
PERSOONSLIJST

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

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum 
  datum voornemen

Grzelczak D.B. 25-04-1966 20-01-2021

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

PAPIEREN AFVALKALENDER

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

CORONA TESTBUS

De corona testbus staat nog tot en met 7 februari achter het 
Dorpshuis Kudelstaart (Kudelstaartseweg 239). Inwoners van 
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Ter inzage
Het ontwerpwijzigingsplan ligt met de bijbehorende stukken 
gedurende 6 weken van 29 januari tot en met 11 maart 2021 
op de volgende wijze voor een ieder ter inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl 

onder planidenti�catiecode: NL.IMRO.0358.01G-OW01 en
- via de gemeentelijke website : http://0358.ropubliceer.nl;
- de balie van de receptie in het gemeentehuis van Aals-

meer, Raadhuisplein 1 (alleen mogelijk op afspraak: 0297-
387575).;

- de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van 
Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 (alleen mogelijk op 
afspraak: 020-5404911).

Indienen zienswijze
Gedurende voornoemde termijn kan een ieder een schrifte-
lijke of mondelinge zienswijze betre�ende dit ontwerp wij-
zigingsplan naar voren te brengen. Schriftelijke zienswijzen 
worden gericht aan Burgemeester en wethouders (postbus 
253, 1430 AG Aalsmeer) onder vermelding van ‘zienswijze ont-
werpwijzigingsplan Schinkelpolder – Oosteinderweg naast 
519’. Degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil 
brengen kan daarvoor contact opnemen met de behandelend 
ambtenaar via tel. 0297-387575.

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden
Geluidsonderzoek wijst uit dat de geluidsbelasting voor de te 
realiseren woning die is geprojecteerd aan de Oosteinderweg 
de voorkeurswaarde wordt overschreden. Als gevolg hier-
van dienen hogere grenswaarden te worden vastgesteld. De 
maximale onthe�ngswaarde wordt niet overschreden. Hier-
door is het mogelijk een procedure hogere grenswaarde te 
doorlopen. In samenhang met het ontwerpwijzigingsbestem-
mingsplan wordt daarom tevens de vaststelling van hogere 
grenswaarden voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting 
voorbereid. Het betre�ende ontwerpbesluit ligt met de bijbe-
horende stukken tegelijkertijd met het ontwerpwijzigingsplan 
ter inzage. Het ontwerpbesluit kan worden ingezien op het 
gemeentekantoor van Aalsmeer dan wel Amstelveen tijdens 
de hiervoor genoemde openingstijden en via de website van 
Aalsmeer en via www.ruimtelijkeplannen.nl (als bijlage bij het 
wijzigingsplan). Belanghebbenden kunnen gedurende de 
voornoemde termijn een schriftelijke of mondelinge ziens-
wijze tegen het voornemen hogere grenswaarden vast te 
stellen naar voren brengen. Schriftelijke reacties worden ge-
richt aan Burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG 
Aalsmeer) onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbesluit 
hogere grenswaarden Oosteinderweg naast 519’. Degene die 
mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen kan daar-
voor contact opnemen met de behandelend ambtenaar via 
tel. 0297-387575.

GEMEENTE AALSMEER – ONTWERPOMGEVINGS-
VERGUNNING ANDORRAWEG 1 AALSMEER (Z20-029478)
Als onderdeel van de transformatie van een verouderd glas-
tuinbouwgebied naar een nieuw bedrijvenpark voor onder 
meer de bloemen- en plantensector wordt een perceel tussen 
de Aalsmeerderweg en de Middenweg bebouwd ten behoeve 
van een nieuw distributiecentrum voor de tuincentra van In-
tratuin. Het huidige distributiecentrum bevindt zich op het 
perceel Middenweg 23. Vanwege de verlegging van de Mid-
denweg en de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg dient 
het huidige bedrijfsgebouw van het distributiecentrum te 
worden gesloopt. Voor de nieuwe locatie van het distributie-

centrum van Intratuin is een bouwplan opgesteld. In dit bouw-
plan is een nieuw bedrijfsgebouw met aangrenzende parkeer-
terreinen voorzien. Het bouwplan voor het distributiecentrum 
van Intratuin past niet in de geldende beheersverordening 
‘Green Park Aalsmeer 2017’. De beheersverordening maakt ter 
plaatse geen gebouw mogelijk. Om een bedrijfsgebouw op 
deze locatie alsnog mogelijk te maken is een planologische 
procedure nodig.

Ter inzage
Met ingang van 29 januari 2021 ligt de ontwerpomgevingsver-
gunning gedurende 6 weken met de daarbij behorende stuk-
ken, op de volgende wijzen ter inzage:
- Digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl on-

der planidenti�catiecode: NL.IMRO.0358.OIAVDB15xB-OW01
- Gemeentelijke website, link: http://0358.ropubliceer.nl 
- Balie van de receptie in het gemeentehuis van Aalsmeer, 

Raadhuisplein 1. In verband met maatregelen in het kader 
van corona (Covid-19) dient hiervoor eerst een afspraak te 
worden gemaakt via telefoon 0297-387575;

- Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstel-
veen, Laan Nieuwer-Amstel 1. In verband met maatregelen 
in het kader van corona (Covid-19) dient hiervoor eerst een 
afspraak te worden gemaakt via tel. 020-5404911.

Zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn kan eenieder een 
zienswijze betre�ende de ontwerpbeschikking inzake de 
omgevingsvergunning (bij voorkeur) schriftelijk bij het col-
lege van burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG 
Aalsmeer) kenbaar maken of digitaal via fu-so@amstelveen.
nl onder vermelding van “zienswijze ontwerp omgevingsver-
gunning Andorraweg 1, Z20-029478”. Zienswijzen kunnen 
naar keuze ook mondeling naar voren worden gebracht. Voor 
het indienen van een mondelinge zienswijze dient u via het 
centrale nummer 0297-387575 een afspraak te maken met de 
behandelend ambtenaar.

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.
-  Sierteeltstraat t.h.v. nr. 127, (Z21-005786), het baggeren/

dempen van een watergang langs het karrenterrein 
-  Uiterweg 36, 1431 AN, (Z21-005699), het plaatsen van een 

zwembad in de achtertuin 
-  Margrietstraat 1, 1432 HR, (Z21-004762), het afwijken van 

het bestemmingsplan t.b.v. kamergewijze verhuur 
-  Hornweg 92, 1432 GN, (Z21-004761), het plaatsen van een 

dakkapel aan de voorzijde van de woning 
-  Machineweg 175, 1432 ER, (Z21-004757), het maken van 

een uitbouw aan de achterzijde van de woning 
-  Baccarastraat 5, 1431 RN, (Z21-004749), het plaatsen van 

een dakserre ter vervanging van huidig dakvenster 

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning 

is/zijn ingetrokken:
-  Uiterweg 93 ws5 (kad. perceel H 4434), (Z20-087454), het 

bouwen van een nieuwe recreatie-ark. Verzonden: 25 janu-
ari 2021

-  Rietwijkeroordweg naast nr. 6B, (Z20-082342), het bouwen 
van een nieuw agrarisch bedrijfsgebouw en het aanpassen 
van waterbergingen. Verzonden: 25 januari 2021

-  Oosteinderweg 184, 1432 AR, (Z21-003554), het stucen 
van de buitengevels van de gehele woning. Verzonden: 18 
januari 2021

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:
- Chrysantenstraat 43 (kad.perceel G 3093), 1431 BM, (Z20-

082751), het legaliseren van een reeds aangebrachte over-
kapping voor meubelopslag behorend bij de lunchroom. 
Verzonden: 20 januari 2021

-  Haya van Somerenstraat 60, 1433 PH, (Z20-081978), het 
aanleggen van een in- en uitrit. Verzonden: 19 januari 2021

-  Oosteinderweg 331, 1432 AX, (Z20-072671), het vervan-
gen van de bestaande woning. Verzonden: 19 januari 2021

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuurs-
recht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten 
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:
-  Uiterweg 419, 1431 AM, (Z20-073981), het renoveren van 

het hoofdgebouw, het aanbrengen van nieuwe gevelbe-
kleding en het uitbreiden van het gebouw aan één zijde. 
Verzonden: 19 januari 2021

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:
-  Linnaeuslaan 14, 1431 JV, (Z20-083281), het kappen van 

een zieke waardevolle beuk. Verzonden: 22 januari 2021
-  Uiterweg 348, 1431 AX, (Z20-081355), het uitvoeren van 

funderingsherstel. Verzonden: 22 januari 2021
-  Oosteinderweg 28a, 1432 AL, (Z20-070089), het intern 

verbouwen van de woning, het verhogen van de nok en 
plaatsen van dakkappellen aan de voor- en achterzijde van 
de woning. Verzonden: 21 januari 2021

-  Vrouwentroostpad 6, 1433 GW, (Z20-083373), het uitvoe-
ren van funderingsherstel aan de bestaande constructie en 
het plaatsen van een dakopbouw. Verzonden: 18 januari 
2021

EVENEMENTEN

Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar 
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenka-

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

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.

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.
- Zwarteweg 90 (Z20-074336) Stichting Cultureel Jongeren-

centrum Aalsmeer (CJA), verzonden 26 januari 2021

DRANK- EN HORECAVERGUNNING 
(ONTWERPBESLUIT)***

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 6 van 
de drank- en horecawet de volgende ontwerpbesluit drank- 
en horecavergunning is afgegeven. Tegen de afgifte van dit 
ontwerpbesluit kunt u een zienswijze indienen. Als er geen 
zienswijze is ingediend kunt u bij afgifte van de de�nitieve ver-
gunning geen beroepschrift meer in dienen. Hoe u dat moet 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie.
- Zwarteweg 90 (Z20-090154) Stichting Cultureel Jongeren-

centrum Aalsmeer, verzonden 26 januari 2021

TER INZAGE

t/m 28-01-21 Aanvraag geluidhinderonthe�ting: in het 
kader van het vlinderen van een vloer in de 
periode 6 tot 9 januari 2021, op het perceel 
Oosteinderweg tegenover 545

t/m 28-01-21 Aanvraag geluidhinderonthe�ng: in het ka-
der van werkzaamheden Project Waterfront 
Aalsmeer van 7 december 2020 tot 1 mei 
2021, op het perceel Stommeerweg en Ku-
delstaartseweg

t/m 03-02-21 Verzoek om onthe�ng van de geluidshinder 
(met de daarop betrekking hebbende stuk-
ken) in het kader van wegwerkzaamheden 
van 18 t/m 21 januari 2021, op het perceel 
het kruispunt Burgemeester Kasteleinweg - 
Van Clee�kade. 

t/m 04-02-21 Concept Strategie werklocaties Aalsmeer ter 
inzage (Z20-002116)

t/m 26-02-21 Bestemmingsplan Fort Kudelstaart met 
daarop betrekking hebbende stukken (Z20-
029892)

t/m 05-03-21 De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de 
bijbehorende stukken m.b.t. brandveilig ge-
bruik van Flower Tower, Japanlaan 9, 1432 DK 
(Z20-078270)

t/m 11-03-21 Het ontwerpwijzigingsplan ‘Schinkelpolder – 
Oosteinderweg naast 519’ met de daarop be-
trekking hebbende stukken (Z20-069090)

t/m 12-03-21 Ontwerpomgevingsvergunning Andorra-
weg 1 Aalsmeer (Z20-029478) met de daar-
bij behorende stukken

Aalsmeer - In de laatste periode van 
het jaar heeft wethouder Robert van 
Rijn digitaal gesproken met een 
aantal Aalsmeerse bedrijven. In deze 
30 minuten gesprekken stonden de 
vragen: Hoe gaat het in je bedrijf en 
de sector? En heb je ideeën die 
kunnen bijdragen aan de veerkracht 
van de economie van Aalsmeer 
centraal. Van Rijn heeft gesproken 
met Tom de Vries van Koninklijke de 
Vries Feadship, Esther Gouwerok van 
Gouwerok Shipyard, Christiaan Sijnen 
van Gentlemen’s place, Tom van 
Iperen van Stieva metaal Groep, 
Royal FloraHolland, Jan de Groot van 
de Meerse accountants, Bob IJpelaar 
van Vliet Containers en Mart Pfeiffer 
van de Rabobank. Al deze bedrijven 
hebben hun eigen dynamiek en 
uitdagingen tijdens de coronatijd. 

Stimuleren en verbinden
Vorig jaar is de nieuwe agenda 
Economie en Recreatie & Toerisme 

Aalsmeer ‘Voor een Bloeiende 
Economie’ door de gemeenteraad 
vastgesteld. Het hoofddoel van deze 
nieuwe Economische Agenda is het 
versterken van de economische en 
toeristisch-recreatieve structuur in 
Aalsmeer.  Een mooie ambitie, maar 
al snel bleek de wereld te veranderen 
door de coronapandemie. Daarom is 
er bij de agenda direct een extra 
bijlage gemaakt om deze gevolgen 
in beeld te brengen. De agenda gaat 
uit van vier speerpunten. Eén van 
deze speerpunten is het stimuleren 
en verbinden van ondernemers. Dit 
was ook de rode draad bij deze 
gesprekken.

Hulp aan bedrijven
 “Ik ben trots op onze Aalsmeerse 
bedrijven en hoe ze omgaan met de 
uitdagingen waar we met elkaar voor 
staan en hoe ze hier creatief mee 
omgaan”, zegt wethouder Robert van 
Rijn. “Als gemeente proberen we alle 

Wethouder digitaal in gesprek 
met Aalsmeerse bedrijven

bedrijven zoveel mogelijk te steunen. 
Daarom hebben we naast de terug-
gaaf van het OZB gebruikersdeel en 
het noodfonds ook ingezet op 
verbinden van bedrijven aan elkaar. 
Hiervoor is een mooi platform www.
aalsmeerlokaal.nl ontwikkeld door 

de Zaailingen van vorig jaar. Op dit 
platform komen business banen en 
events bij elkaar ik roep ook iedereen 
op om zich hierop aan te melden. 
Ook kijken wij nu samen met Chris-
taan Sijnen en Nieuw Ondernemend 
Aalsmeer om het idee van hulp aan 

bedrijven verder vorm te geven.” 
De komende periode voert de 
wethouder vooral gesprekken met 
de winkels, hotels en detailhandel 
om zo snel te kunnen schakelen als 
er een rol van de gemeente wordt 
verwacht. 
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Aalsmeer - In Zorgcentrum Aelsmeer 
zijn dinsdag 26 januari de eerste 
prikken met het coronavaccin 
gegeven. In alle vroegte waren de 
vaccins binnen gekomen. Later in de 
ochtend is gestart met het vacci-
neren van alle bewoners die onder 
behandeling staan van de specialist 
ouderengeneeskunde. Een mooie 
stap voor meer vrijheid, maar voor-
alsnog niet voor alle ouderen in 
Aelsmeer. Voor de bewoners van het 
Zorgcentrum onder behandeling van 

de huisarts is het nog even 
afwachten wanneer voor hen de 
vaccinaties kunnen starten. Dit zal 
vermoedelijk in februari zijn. Weer 
wat later worden zelfstandig 
wonende ouderen vanaf 80 jaar 
opgeroepen om zich te laten prikken 
tegen corona. Ook in het naast 
gelegen ouderen- en verzorgingste-
huis Rozenholm zijn de bewoners 
dinsdag gevaccineerd, evenals in 
zorgcentrum ‘t Kloosterhof in de 
Clematisstraat.

Eerste vaccinaties in Zorgcentra

De eerste prik met het coronavaccin. 

Foto: Zorgcentrum Aelsmeer

Kudelstaart - Alaaf, Alaaf, Alaaf, wat 
een jaar! En wat is iedereen toe aan 
een leuk feest! Dat gaat Carnavalsver-
eniging de Pretpeurders uiteraard 
gewoon regelen! Helaas dit jaar niet 
stampend en zingend in de Dorpsta-
verne, maar gezellig virtueel bij 
iedereen in de huiskamer. Op zater-
dagavond 13 februari om 20.11 uur 
organiseert de Pretpeurders de 
eerste en nu al legendarische Poelgil-
derdamse Carnavalsquiz, boordevol 
leuke, rare, maffe en interessante 
vragen. De quiz zal gepresenteerd 
worden door  Prins Carnaval Richard 
de Eerste en Adjudant van Lik-me-
Vessie Ronald. Uiteraard is een leuke 
rode neus, gekke hoed of een echte 
verkleedpartij bij deze quiz wel een 
must, er is een leuke prijs voor de 
mooist verklede deelnemers.
Natuurlijk worden de oudere en 

zieke inwoners van Poelgilderdam 
niet vergeten. Op zondagochtend 
gaan leden van de Carnavalsvereni-
ging op gepaste afstand de welbe-
kende fruitbakjes rondbrengen.
 
Carnavalsmuziekbingo
Op zondagmiddag 14 februari wordt 
het een feest voor jong-en-oud met 
om 16.00 uur de Carnavalsmuziek-
bingo in samenwerking met Beatle 
van Café Op de Hoek. Voor 5 euro 
scoor je al een bingo kaart en voor 
17,50 euro maken Beatle en zijn team 
een goed gevulde borreltas klaar 
(inclusief 1 bingokaart). Lopen jullie 
gezellig verkleed mee in de digitale 
polonaise? Op woensdagmiddag 
sluit de Carnavalsvereniging deze 
feestelijke dagen af en brengt prins 
Richard de Eerste de sleutel weer 
terug naar de burgermeester. Maar 

Poelgilderdamse Carnavalsquiz 
met de Pretpeurders

Aalsmeer - Makers van de borden 
die werkzaamheden aangeven zijn 
veelal creatief in hun bewoordingen. 
Regelmatig worden taalfoutjes 
‘gespot’ bij afzettingen en ook bij 
straatnamen sluipen er regelmatig 
‘veranderingen’ in. Vorige week was 
de Uiterweg een avond/nacht dicht 
voor het verwijderen van de boven-
bouw van de Aardbeienbrug en dit 
werd keurig aangekondigd met een 
geel bord. De straatnaam was 
chiquer gemaakt: Uijterweg. Sinds 
begin deze week wordt door PWN 
groot onderhoud uitgevoerd op de 
Oude Spoordijk. De bewoners 
stonden vreemd te kijken bij de 
bekendmaking hiervan: Spoorsingel 
afgesloten. Van dijk naar singel, het 
kan zo maar! “Binnenkort moeten we 
aan iedereen een adreswijziging 
doorsturen”, grapte een bewoner 
naar een buurvrouw. Ach, het is alom 

bekend, de humor ligt (staat) op 
straat. In deze best ietwat sobere tijd, 
is een (glim)lach goud waard!

Adres wijzigen: Van Oude 
Spoordijk naar Spoorsingel

Aalsmeer - Wethouder Economische 
Zaken Robert van Rijn heeft vorige 
week Hugo van Luling en Debbie 
Borst in de bloemetjes gezet. De 
twee hebben afscheid genomen als 
voorzitters van Ondernemend Aals-
meer. Zij hebben de voorzitters-
hamer overgedragen aan Wouter de 
Vries en Christiaan Sijnen. 
Hugo en Debbie namen in 2018 het 

stokje over van John Jansen. Waar 
John vooral gezorgd heeft voor een 
nieuwe focus en hernieuwd elan, 
hebben Debbie en Hugo ingezet op 
de verbinding tussen Ondernemend 
Aalsmeer en de ondernemers- en 
winkeliersverenigingen. Ook heeft 
Ondernemend Aalsmeer zijn rol in 
het gemeentelijke Zaaiproject voor 
startende ondernemers verder 

Afscheid Hugo en Debbie van 
Ondernemend Aalsmeer

Bloemen voor Hugo van Luling van wethouder Robert van Rijn.

COLUMN TRUUS OUDENDIJK

Aalsmeer - De verplichte avondklok voelde eigenlijk wel als een 
vertrouwde maatregel. ‘Als de lantaarnpalen aan gaan moet je binnen-
komen’, was in onze jeugd de regel. We hebben de afgelopen weken niet 
anders gedaan. Gewoon binnen blijven, zo ingewikkeld is dat niet. In de 
landen om ons heen is al verschillende keren een avondklok ingevoerd en 
dat lijkt niet tot noemenswaardige problemen te leiden. Waarom dacht ik 
dat het in Nederland ook wel mee zou vallen. Ben ik zo onnozel? Oké, in 
Urk wonen rare mensen, dat is nu eenmaal zo. Daarom heet het Urk. Maar 
verder? We zijn toch geen Amerikanen. Of wel? Met verbijstering heb ik 
gekeken naar brandstichting en plunderingen in de verschillende steden. 
De waanzin ten top. ‘Welvaartsverveling’, zei Damiaan Denys bij Op1. 
Mooi woord, ik nomineer het gelijk voor 2021. Volgens hem gaan we al 
jaren te tolerant met geweld om. Vinden we twintig in brand gestoken 
auto’s meevallen als het er vorig jaar dertig waren. Ik ben bang dat hij 
gelijk heeft. Maar is dit geweld nieuw? En de manier waarop we er mee 
omgaan? Zeker niet. Ik ben een oude taart, dus ik weet nog alles van de 
rellen eind jaren zestig vorige eeuw. Ik was toen zeventien en werkte in 
Amsterdam op de Keizersgracht. Ik kon niet naar huis die dag, de weg 
naar het CS was geblokkeerd, heel de stad lag overhoop: brandstichting, 
plundering. De politie schoot met scherp op betogers, maar raakte de 
verkeerde. Wat maar weer eens bewijst dat dit ook geen zin heeft. Dus 
laat dat leger nog maar even waar het is. Mijn baas heeft me via een 
omweg veilig aan de achterkant van het station afgeleverd. En waar ging 
het over? Helemaal nergens. In datzelfde jaar waren er de rellen rondom 
het huwelijk van Trix en Claus: ‘Geen Woning, Geen Kroning’. Hanneke 
Groenteman, naar wie we graag kijken en luisteren (ik ook) als tafeldame 
bij DWDD en presentatrice van ‘Sterren op het doek’, was toen via de radio 
de oproerkraaier en riep betogers op om vooral naar de Dam te gaan om 
onrust te stoken. Een soort ‘Twitter avant la lettre’. Zo zie je maar weer dat 
het verstand pas met de jaren komt. De voetbalhooligans, die nu een 
tegenactie ondernemen om ‘hun stad te beschermen’, doen me denken 
aan de mariniers en matrozen, liefkozend ‘De Jantjes’ genoemd, die in 
1970 met knuppels en riemen de provo’s en hippies van de Dam 
afsloegen. Het plein was in korte tijd schoongeveegd en we waren van 
het zogenoemde  ‘langharig werkschuw tuig’ af, dat in die tijd voor een 
hoop irritatie en overlast zorgde. Ik weet nog dat die zelfbedachte actie 
toen zowel waardering als verontwaardiging opriep. Terecht, want zo 
moet het natuurlijk niet! De rellen van de afgelopen dagen gaan niet over 
corona of avondklok maar over frustratie en vernielzucht, over gebrek aan 
zelfdiscipline en respect voor andermans eigendommen. Kunnen we iets 
doen aan die welvaartsverveling? Ik denk het wel, want achter die onrust-
stokers zitten ook ouders. Zullen we klein beginnen? Gewoon weer eens 
opvoeden? Als ouders weten waar je dertien- of veertienjarige kind 
uithangt. En vooral ophouden met er prinsjes en prinsesjes van te maken 
Ze duidelijk maken dat ze niet overal recht op hebben, dat er zoiets is als 
normbesef. Leer ze gezag te respecteren. Natuurlijk mag je een mening 
hebben. Maar ga als ouders geen verhaal halen bij docenten als je kind 
een keer gecorrigeerd wordt. Of niet zo briljant gevonden als jij denkt dat 
hij of zij is. Laten we virologen uit de praatprogramma’s halen, ze kunnen 
per definitie niet ‘out of the box’ denken. Voorspellen alleen maar dat het 
nog erger wordt en bedenken als oplossing dat alles op slot moet. Een 
hele economie stil leggen is waanzin, maar volgens hen moet dat 
gewoon kunnen. Stop met complot theorieën te lanceren, die zijn 
onzinnig. Dat is voor domme mensen en helaas zijn daar heel veel van. 
Maar loop vooral straks bij de verkiezingen niet achter de schreeuwlelij-
kers aan, de roeptoeters, die beweren dat ze het land wel zullen redden. 
Daar hebben we in het verleden genoeg narigheid van gezien. 
Reageren? Truus@bente.net

Welvaartsverveling

niet voor lang, op 11 november 2021 
haalt hij de sleutel weer op voor de 
start van een mooi en extra feestelijk 
en speciaal carnavals jaar. Carnavals-
vereniging de Pretpeurders viert dan 
haar jubileumjaar en gaat flink 
uitpakken en hopelijk is alles dan 
weer normaal: hossen, polonaise, elf 
zoenen van de prinsessen, elf zoenen 
van de prins en natuurlijk gewoon 
lekker feesten!
 
Mondmasker
Wist je overigens dat je dit jaar een 
echt Pretpeurders collectors item 
kunt bemachtigen? Het Pretpeurders 
mondkapje, of geheel aansluitend bij 
de carnaval, het Pretpeurders mond-
masker. Het Pretpeurders mond-
masker is verkrijgbaar voor 7,50 euro. 
Voor die prijs loop je er supergezellig 
bij en steun je ook nog de activi-
teiten (Beachvolleybal, Sint Maarten, 
Sinterklaas, etc.) die hopelijk in het 
loop van het jaar weer doorgang 
kunnen vinden, al dan niet aange-
past aan de op dat moment 
geldende regels. Ga voor alle infor-
matie over de komende activiteiten, 
inschrijven en het kopen van het 
meest fantastische mondmasker van 
het jaar naar de Facebookpagina van 
de Pretpeurders of volg de Carnavals-
vereniging op Instagram. Prins 
Richard de Eerste en zijn gevolg 
hopen jullie volgend jaar in goede 
gezondheid weer te mogen 
begroeten in de Dorpstaverne. Voor 
de feestelijke activiteiten van dit jaar: 
Doe gezellig mee, maar hou je aan 
de geldende coronamaatregelen!

uitgebreid, meegedacht over econo-
misch beleid en het laatste jaar veel 
samen opgetrokken met de 
gemeente tijdens alle coronamaatre-
gelen en acties voor de onderne-
mers. “2020 is wel een ander jaar dan 
alle vorige jaren. De coronamaatre-
gelen hebben behoorlijk effect 
gehad op onze Aalsmeerse 
economie. En dan is het steunen van 
elkaar hard nodig. Ik ben Onderne-
mend Aalsmeer ook erg dankbaar 
dat we afgelopen jaar veel samen 
hebben opgepakt en in gang gezet”, 
aldus wethouder Economische 
Zaken Robert van Rijn. “We gaan nu 
samen met de nieuwe voorzitters, 
Wouter de Vries en Christiaan Sijnen, 
de volgende fase invulling geven. Ik 
kijk vol vertrouwen uit naar deze 
samenwerking.” Hugo van Luling: 
“Debbie en ik hebben het voorzitter-
schap van Ondernemend Aalsmeer 
met veel plezier gedaan. We geven 
nu het stokje door. Ik ga mij nu meer 
richten op Technet om zo meer 
jonge mensen enthousiast te maken 
voor techniek.” Meer informatie over 
Ondernemend Aalsmeer is te vinden 
op: www.ondernemendaalsmeer.nl
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Regio - De provincie Noord-Holland 
leverde in 2020 een bijdrage van 10,5 
miljoen euro aan verschillende lokale 
verkeersprojecten, die de verkeers-
veiligheid en de fietsbereikbaarheid 
verbeteren. Van de Kop van Noord-
Holland tot ‘t Gooi wordt daarmee 
door gemeenten en waterschappen 
geïnvesteerd in veiligere wegen, krui-
singen en fietspaden. Gedeputeerde 
Mobiliteit en Bereikbaarheid, Jeroen 
Olthof: “De missie in Noord-Holland 
is nul verkeersslachtoffers in 2050. 
Niet omdat wij denken dat elk 
ongeval voorkomen kan worden, 
maar omdat elk slachtoffer er één 
teveel is.” Volgens landelijke cijfers 
wordt het steeds onveiliger op de 
weg. Ook in Noord-Holland neemt 
het aantal verkeersslachtoffers helaas 
toe. In 2019 ondertekende de 
provincie Noord-Holland daarom het 
landelijke Strategisch Plan Verkeers-
veiligheid 2030. In Noord-Holland 
werken gemeenten en de provincie 

samen aan veiligere wegen en 
verkeersveiliger gedrag.

Meer ruimte voor fietsers
Ieder jaar stelt de provincie Noord-
Holland subsidie beschikbaar voor 
verbeteringen op gemeentelijke 
wegen en wegen van water-
schappen. Daarbij wordt vooral 
gekeken naar aanpassingen die de 
verkeersveiligheid verbeteren en/of 
meer ruimte bieden aan fietsers. In 
2020 is de subsidie vooral besteed 
aan het herkenbaar maken van 
schoolzones en aan de aanleg van 
vrij liggende fietspaden, rotondes, 
verhoogde plateaus bij kruisingen en 
veilige oversteekplaatsen.
Van de 10,5 miljoen euro is bijna 1 
miljoen euro naar projecten in de 
Kop van Noord-Holland gegaan. De 
regio Alkmaar ontving 3,4 miljoen 
euro, West-Friesland ruim 500.000 
euro, 4,6 miljoen euro ging naar 
projecten in de regio Zuid Kenne-

Ruim 10 miljoen voor lokale 
projecten verkeersveiligheid

Aalsmeer – Ondanks de harde, storm-
achtige wind is afgelopen woensdag-
avond 20 januari de bovenbouw van 
de Aardbeienbrug verwijderd. De 
hamei en het houten deel van de brug 
zijn gedemonteerd en afgevoerd om 
gerepareerd te worden. In november 
vorig jaar was schade ontstaan aan de 
brug tijdens afrondende werkzaam-
heden. Ook is de brug op de Uiterweg 
‘aangereden’ met een flinke ‘hap’ uit 
het houtwerk tot gevolg. Na onder-
zoek werd besloten om de brug niet 
ter plaatse te gaan repareren, maar in 
de werkplaats van de aannemer. Het 
demonteren gebeurde met een grote 

kraan op de weg en niet zoals eerder 
aangekondigd via een ponton op het 
water. Het maakte geen verschil qua 
afsluiten van de weg, voor automobi-
listen was een ‘avondklok’ ingesteld 
vanaf negen tot twaalf uur ’s avonds. 
Voor fietsers en voetgangers was de 
doorgang wel open, maar hier werd 
nauwelijks gebruik van gemaakt. Wel 
kwamen diverse inwoners een kijkje 
nemen. Ook fotograaf Kick Spaargaren 
was erbij en het werd voor hem én de 
werknemers een latertje. Rond elf uur 
was de hamei er eindelijk af en pas 
rond kwart over één ’s nachts de 
‘koepel’ van de brug. De brug is 

Bovenbouw van Aardbeienbrug 
verwijderd voor reparatie

Foto’s: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer – Zondag 24 januari om 
tien voor half zes in de ochtend werd 
de brandweer van Aalsmeer gealar-
meerd voor een buitenbrand in het 
Baanvak. Ter plaatse bleek een dixie 
in de brand te staan. Gelukkig was de 
brandweer er snel bij en kon voor-
komen worden dat het vuur over-
sloeg naar een naastgelegen bouw-
keet. De bouwkeet is helaas wel licht 
beschadigd geraakt. Later in de 
ochtend ontdekte de brandweer nog 
een buitenbrand. Nu op het braaklig-
gende terrein achter de brandweer-
kazerne aan de Zwarteweg. Hier had 
eveneens een dixie vlam gevat. Ook 
deze brand was snel onder controle.

Hete bliksem
Op twitter maakt de brandweer een 
grapje over de dixi’s die vlam hadden 
gevat. “Een bouwvakker had waar-

schijnlijk hete bliksem of Aziatisch 
gegeten. De dixi geblust met 1 straal 
hoge druk. Daarna bleek nabij de 
kazerne nog een dixi te branden. 
Blijkbaar hoge nood.” Maar, natuurlijk 
wordt gedacht aan brandstichting. 
Wie meer informatie heeft, wordt 
verzocht contact op te nemen met 
de politie via 0900-8844.

Collega’s gezocht
De brandweer wil overigens graag 
mannen en vrouwen verwelkomen 
die op zoek zijn naar een spannende 
uitdaging. Het korps hoopt dat zij 
team Aalsmeer komen versterken. 
Enthousiast en wil je je inzetten voor 
de brandweer in Aalsmeer? Neem 
dan contact op via de website www.
brandweer.nl/amsterdamamstelland 
(kazerne-aalsmeer) of bel 
020-5556040.

Brandweer blust branden in dixi’s

Bron en foto’s: Brandweer Aalsmeer

Amstelland - In maart wordt de 
allereerste landelijke Ommetje-
bedrijvenchallenge gehouden. Deel-
nemende bedrijven gaan de strijd 
met elkaar aan om zoveel mogelijk 
punten bij elkaar te wandelen in het 
kader van de Wandel tijdens je Werk-
dag op 8 april. Uit een peiling van 
Stichting Wandelnet blijkt dat meer 
mensen tijdens de coronacrisis en de 
lockdown wandelen; ook tijdens het 
(thuis)werken. Veel mensen 
gebruiken daarvoor de app Ommetje 
van de Hersenstichting. De twee 
stichtingen slaan de handen daarom 
ineen en organiseren samen de 
eerste landelijke ‘Ommetje 
bedrijvenchallenge’.

Challenge
De Ommetje bedrijvenchallenge 
vindt plaats van 1 tot en met 31 
maart. De top drie - de bedrijven met 
gemiddeld de meest behaalde 
punten - wordt bekend gemaakt op 
donderdag 8 april, tijdens de Wandel 
tijdens je Werk-dag 2021. Elk bedrijf 
betaalt een bijdrage voor deelname, 
wat zal worden besteed aan hersen-
onderzoek. Aanmelden als bedrijf 
kan op www.hersenstichting.nl/
ommetjebedrijven.

Ommetje-app
Wandelen is goed voor de fysieke en 
mentale gezondheid. Je krijgt meer 
energie en bent productiever na het 
lopen van een ommetje. Ook helpt 
het je te onthaasten en verbetert het 
je creativiteit. Om de hersengezond-
heid van Nederland te verbeteren 
ontwikkelde de Hersenstichting de 
Ommetje-app. Stichting Wandelnet 
zet zich in voor de belangen van 

wandelend Nederland en organiseert 
voor werkend Nederland jaarlijks de 
landelijke Wandel naar je Werkdag. 
Op die landelijke dag wordt werkend 
Nederland uitgedaagd een (deel) van 
het woon-werkverkeer wandelend af 
te leggen. Door de huidige situatie 
wordt dat lastig. Uit de zomerpeiling 
(2020) heeft Wandelnet geconsta-
teerd dat mensen vorig jaar veel 
meer wandelden dan voorheen. En 
dat is net wat ze met de Wandel naar 
je Werk-dag wil bereiken: dat mensen 
op werkdagen meer bewegen. Voor 
2021 heeft Wandelnet daarom de 
titel aangepast naar: Wandel tijdens 
je Werk-dag. Om medewerkers fit en 
vitaal te houden gebruiken steeds 
meer mensen en bedrijven de 
Ommetje-app. Twee mooie initia-
tieven met eenzelfde doel: mensen 
letterlijk in beweging krijgen en 
houden. 

Wandelnet
Stichting Wandelnet zich in om 
aandacht te vragen voor wandelen 
en wandelroutes in Nederland, zodat 
provincies en gemeenten zorgen dat 
er ruimte is om veilig en aantrekkelijk 
te voet te gaan. Dit doet Wandelnet 
samen met de inzet van ruim 900 
vrijwilligers en de steun van partners. 
Meer informatie: www.wandelnet.nl

Hersenstichting
De Hersenstichting alles op alles voor 
gezonde hersenen voor iedereen. Nu 
en in de toekomst. Om dit te 
bereiken worden onderzoek gedaan, 
wordt voorlichting gegeven en wordt 
ingezet op betere patiëntenzorg, 
revalidatie en participatie. Meer 
informatie: www.hersenstichting.nl.

Doe mee aan eerste landelijke 
Ommetje bedrijvenchallenge

merland-IJmond en 1 miljoen euro 
naar projecten in de regio Gooi en 
Vechtstreek.

Ook in 2021 subsidie
Ook in 2021 stelt de provincie 
subsidie beschikbaar voor projecten 
die de verkeersveiligheid en/of fiets-
bereikbaarheid in Noord-Holland 
verbeteren. Deze subsidie kan vanaf 
1 februari worden aangevraagd. In 
totaal is dan 15 miljoen euro beschik-
baar.  Meer informatie over de subsi-
dieregelingen is te vinden op de 
website www.noord-holland.nl/
verkeerssubsidies.

vervolgens naar de werkplaats van de 
aannemer vervoerd en gaat onder 
handen genomen worden. De 
aannemer streeft er naar de gedeelte-
lijk vernieuwde en gerepareerde 
bovenbouw eind februari, begin 
maart terug te plaatsen.
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Aalsmeer – Op 6 januari is de 
verkoop gestart van 24 Timpaan 
Smartwoningen op het voormalige 
VVA-terrein langs de Zwarteweg. De 
inschrijving liep tot 18 januari. Van de 
bijna 1.900 geïnteresseerden die zich 
hebben gemeld, hebben bijna 700 
mensen zich definitief ingeschreven. 
Omdat inwoners van Aalsmeer voor-
rang kregen, zijn alle woningen  
toegewezen aan Aalsmeerders. De 
rug-aan-rugwoningen worden circa 
68 vierkante meter groot en hebben 
een ruime woonkamer met open 
keuken en één slaapkamer. Daar-
naast heeft de woning een heerlijk 
tuintje. Het is een ideale woning voor 
kleine huishoudens, waaronder star-
ters, senioren en singles, met prijzen 
vanaf 199.950 euro vrij op naam. De 
woningen zijn een eigen concept van 
Timpaan en is eerder gerealiseerd in 
Ursem en De Kwakel. De bouwtijd 
van de Smartwoningen is maximaal 6 
maanden. Het voormalige VVA-
terrein tussen de Dreef, Zwarteweg 
en de Burgemeester Kasteleinweg 
wordt de komende jaren opnieuw 
ingericht. Zo is vorig jaar de nieuwe 
basisschool ‘Triade’ opgeleverd en 
wordt nu gestart met de bouw van 
de 24 Smartwoningen. Deze zijn 
verdeeld over drie woonblokken: één 
blok van vier woningen en twee 
blokken van tien woningen.
Wethouder Robert van Rijn: “Aals-

meer is een gemeente waar mensen 
graag wonen en blijven wonen. 
Uitgangspunt van het college is dat 
er betaalbare woonruimte voor 
iedereen is. Er wonen relatief veel 
jonge mensen in Aalsmeer die graag 
in Aalsmeer willen blijven wonen. 
Hierbij zoeken wij ook naar creatieve, 
nieuwe woonvormen op nieuwe 
locaties en in bestaande panden. Ik 
ben erg blij dat we op het VVA-
terrein ruimte hebben gevonden 
voor de starters op de woningmarkt. 
Naast de 24 smartwoningen worden 
hier ook nog sociale huurwoningen 
van Eigen Haard gebouwd.”
Ingeborg de Jong (directeur 
Timpaan): “Met zijn eigenzinnige 
asymmetrische kap, uitgekiende 
plattegrond en veel licht en ruimte 
heeft de Smartwoning toekomst-
waarde. We zien de Smartwoning 
echt als het antwoord van Timpaan 
op de enorme behoefte aan een 
grondgebonden betaalbare woning 
in Nederland. We zijn erg verheugd 
dat we deze nu ook in Aalsmeer 
mogen realiseren!”
Van de inschrijvers kwam bijna 40% 
uit de Gemeente Aalsmeer. Het feit 
dat er zoveel inschrijvingen zijn 
binnengekomen toont eens te meer 
aan dat de woningbehoefte enorm is 
in dit segment. Deze week horen de 
inschrijvers op zij bij de gelukkige 
toekomstige bewoners horen.

Animo voor 24 Smartwoningen 
groot: Bijna 700 inschrijvingen

Aalsmeer – Het ontmoetingscen-
trum in gebouw Irene, onderdeel van 
zorgcentrum Aelsmeer, is de plaats 
waar mensen die te maken krijgen 
met vergeetachtigheid en dementie 
terecht kunnen. Niet alleen voor 
dagbesteding, ook voor informatie 
en advies. Er is een vitrinekast met de 
meest gebruiksvriendelijke hulpmid-
delen op het gebied van omgaan 
met hersenschade. Er zijn boeken te 
leen en ook de duofiets is gekoppeld 
aan de Dementheek. Om de uitleen-
service zo goed mogelijk te laten 
functioneren is geschikt materiaal 
een vereiste. 

Betaalbaar houden
Hierbij doen de medewerkers een 
oproep aan medeburgers die eerder 
geschikt materiaal speciaal voor 
mensen met dementie hebben 
aangeschaft en daar nu geen gebruik 
meer van maken. Het ontmoetings-
centrum kan het materiaal via de 
dementheek uitlenen aan andere 
mensen. Op deze manier wordt de 
uitleen betaalbaar gehouden en 
kunnen andere mensen geïnfor-
meerd en geholpen worden. Ook 

delen de medewerkers graag erva-
ringen over een bepaald product. 
Niemand hoeft zo het wiel zelf uit te 
vinden. Gedacht wordt aan 
producten die eenvoudig te 
bedienen blijken, die als doel hebben 
comfort te bieden aan de mens met 
geheugenproblemen en activiteiten-
materiaal voor dagbesteding thuis. 
Ook alle informatieve boeken 
ontvangt het ontmoetingscentrum 
graag voor haar Dementheek. Er is 
meer, het ontmoetingscentrum zou 
graag ook een parkinsonrollator 
willen waarvan de nieuwwaarde vrij 
hoog ligt. Misschien wilt iemand die 
verkopen voor een kleine 
vergoeding.

Uitleen is activiteit
In het kader van goed voorbeeld 
doet goed volgen worden de deelne-
mers van de 8teromgroep bij de 
dementheek betrokken. Zowel het 
innemen van materiaal als het 
uitlenen en gebruiken van materiaal 
zal voor een deel via hen gaan, geco-
ordineerd door Tristan van der Jagt 
en social work stagiair Julia Gerritsen. 
De uitleen is dus een activiteit 

gekoppeld aan de jongere ouderen 
van de achteromgroep. Het is een 
groep die betrokken wil blijven bij de 
maatschappij.
In de dementheek zijn zowel nieuwe 
als gebruikte producten verkrijgbaar. 
Heeft u geschikt materiaal? Neem 
dan contact op met het ontmoe-
tingscentrum. Een kleine vergoeding 
is mogelijk. 

Gebruik duofiets
Via de dementheek kunnen wijkbe-
woners ook gebruik maken van de 
duofiets. Op maandag en donderdag 
is stagiair sport en beweging Daan 
Kennedy bereid om als begeleider 
mee te gaan. U kunt een afspraak 
maken voor maximaal 3 kwartier. 
Ook kunnen mensen gedurende de 
week samen de duofiets lenen voor 
een uur. De doelgroep is ouderen, als 
begeleider moet je beschikken over 
de nodige rijvaardigheid, uiteraard 
wordt bij de eerste keer uitleg 
gegeven. Contact opnemen kan via 
telefoonnummer 06- 22468574. In 
verband met de bestaande coronare-
gels kunnen bezoekers alleen op 
afspraak binnenlopen.

Ontmoetingscentrum zoekt 
materialen voor uitleenservice

Aalsmeer - Stichting Anders Amstel-
land is een snel groeiend onderne-
mersnetwerk van maatschappelijk 
betrokken ondernemers. Anders 
Amstelland daagt ondernemers uit 
om een stukje van hun unieke dien-
sten, producten en/of talenten 
beschikbaar te stellen aan mensen in 
de samenleving die dát keihard nodig 
hebben. Met elkaar opnieuw 
ontdekken hoe mooi het is om te 
geven en ontvangen. Want geven 
maakt rijk. Initiatiefnemer, project-
leider en voorzitter van stichting 
Anders is Bert Hoving. De 56-jarige 
heeft tot oktober 2020 altijd 
gewoond in Aalsmeer, nu in Zeven-
hoven, en heeft vanaf 1998 altijd 
gewerkt met de kwetsbare doel-
groepen in Amsterdam en de regio 
rond Amsterdam.

Waarom stichting Anders?
‘Je begint pas echt te leven als je oog 
krijgt voor de nood van een ander.’ 
“Deze uitspraak van Martin Luther 
King is voor mij waarheid geworden. 
Ik ben jaren geleden in contact 
gekomen met het sociaal maatschap-
pelijke werkveld. Ik ben begonnen bij 

Stichting Exodus Amsterdam. Deze 
stichting werkt met ex-gedeti-
neerden, die doorgaans ook kampen 
met financiën en/of verslavingspro-
blemen. Na enkele jaren werd ik 
manager van Stichting Werkprojecten 
Amsterdam. Deze stichting biedt 
onder meer dagbesteding met 
mogelijkheden tot doorstromen naar 
een reguliere baan. Samenwerkende 
partijen, met dezelfde doelgroep, 
waren toen onder meer de gemeente 
Amsterdam, het Leger des Heils, de 
Voedselbank en het WSP (Werkge-
versservicepunt Groot-Amsterdam). 
In de 18 jaar dat ik dit werk heb 
mogen doen, heb ik gezien dat er een 
kloof is tussen kwetsbare mensen die 
hulp nodig hebben en de wereld van 
ondernemers die wel iets willen doen 
voor de doelgroepen, maar vaak niet 
weten hoe ze dit moeten aanpakken. 
Vaak heb ik gedacht: wat zou het 
mooi zijn als die twee werelden voor 
elkaar en met elkaar van betekenis 
zouden zijn. Daarom hebben we 
stichting Anders opgericht.” 

Wat doet stichting Anders precies? 
“Heel concreet verbindt stichting 

Anders Amstelland hulpvragen van 
de allerkwetsbaarsten in de samenle-
ving aan ondernemers die hiervoor 
in actie komen met hun eigen 
product, dienst of talent. Van de 
kapperszaak die moeders van de 
Voedselbank knipt, tot een lood-
gieter die een lekkage verhelpt of 
van een advocaat die iemand met 
een juridische casus helpt, tot een 
woonwinkel die ervoor zorgt dat het 
hele gezin in een goed bed slaapt.” 

In welke gemeenten is stichting 
Anders actief?
“Het betreft regio Amstelland met de 
gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, 
Uithoorn, Ouder-Amstel, Diemen en 
Amsterdam Zuid-Oost.”

Hoe gaat stichting Anders te werk? 
“De werkwijze en proces bij een 
hulpvraag van stichting Anders gaat 
samengevat als volgt: De hulpvrager 
dienst samen met een begeleider of 
maatschappelijk werker een hulp-
vraag in via de website van stichting 
Anders. Stichting Anders beoordeelt 
op basis van de bestaande criteria of 
de hulpvraag in behandeling kan 

Bert Hoving van St. Anders: ‘Samen 
bijdragen aan mooier Amstelland’

worden genomen. Waar mogelijk 
vindt er door inzet van vrijwilligers 
een huisbezoek plaats om de hulp-
vraag zo goed mogelijk te begrijpen. 
Stichting Anders benadert een 
ondernemer die bereid is het verschil 
te maken voor de hulpvrager. Stich-
ting Anders begeleidt het proces 
richting een succesvolle ondersteu-
ning. De hulpvrager wordt uitge-
daagd om een goede daad te 
bedenken voor iemand in zijn omge-
ving en koppelt dit terug aan stich-
ting Anders.”

In hoeverre is stichting Anders nodig? 
Aanvulling op bestaande instanties?
“Heel concreet verbindt stichting 
Anders Amstelland hulpvragen van 

de allerkwetsbaarsten in de samenle-
ving, waar geen reguliere voorlig-
gende voorzieningen voor zijn, aan 
ondernemers die hiervoor in actie 
komen met hun eigen product, 
dienst of talent. Zo kan het zijn dat 
wij in samenwerking met andere 
instanties de materialen leveren en 
de andere hulpverleningspartij de 
mensen. Soms zijn er meerdere hulp-
vragen bij één partij dan spreken we 
af wat wie kan doen, en zo kunnen 
we gezamenlijk de problemen 
oplossen bij een hulpvrager.”
Meer weten? 
Kijk voor informatie, een hulpvraag 
indienen of partner van de stichting 
Anders worden op de website www.
stichtinganders.nl
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Aalsmeer - De vereniging van Aals-
meerse Bloemenzegels hebben weer 
twintig spaarders in het zonnetje 
gezet en allen getrakteerd op een 
cadeaubon van 10 euro. De bonnen 
kunnen ingeleverd bij diverse 
winkels in Aalsmeer en Kudelstaart. 
De gelukkige twintig spaarders in de 
maand december zijn: mevrouw E. 
Baggen uit Kudelstaart, familie 
Benschop uit Zwaanshoek, G. Bus uit 
Aalsmeer, familie Bos uit Aalsmeer, 
de heer en mevrouw J. Eveleens uit 
Aalsmeer, mevrouw J. van Gomeren 
uit Aalsmeer, familie Hop-Kok uit 

Aalsmeer, B. Heijtel uit Rijsenhout, C. 
de Jong uit De Kwakel, S. de Jong uit 
Oude Meer, P. Klijmij uit Aalsmeer, A. 
Meijer uit Hoofddorp, C. Moens uit 
Amstelveen, R. van Montfoort uit 
Aalsmeer, mevrouw M. Rodenburg-
Eveleens uit Aalsmeer, mevrouw L. 
Schmitz uit Aalsmeer, H. Spaargaren 
uit Aalsmeer, mevrouw E. Spring in ‘t 
Veld uit Aalsmeer, L.W. Ton uit Aals-
meer en mevrouw L. Venema uit 
Aalsmeer.
Het loont om bloemenzegels te 
sparen: Vraag er om, u heeft er recht 
op! 

Bloemenzegelwinkeliers geven 
cadeaubonnen weg

Leimuiden - Vanaf 1819 zwaaide de 
familie van Egmond de scepter over 
de Vriezekoop Noord 4 in Leimuiden. 
De familie had voornamelijk melkvee 
en schapen. Nu 202 jaar later mogen 
Herenboeren het stokje overnemen. 
Het blijft een beetje een familiebe-
drijf, want de Herenboerderij is 
eigendom van tenminste 200 fami-
lies. De Herenboeren Leimuiden 
gaan er, samen met een boer, een 
kleinschalig duurzaam gemengd 
bedrijf van maken zonder melkvee.
Samen Duurzaam Voedsel Produ-
ceren. Dat is waar Herenboeren 
Leimuiden voor staat. Weer grip 
krijgen op eten; gezond, lokaal en 
lekker voedsel voor een goede prijs. 
Voedsel dat eerlijk is geproduceerd, 
met respect voor de boer, de dieren 

en de natuur. Herenboeren 
Leimuiden geloven dat zij dit samen 
waar kunnen maken. 

Nog enkele plaatsen 
Op 24 december sloot de eerste 
familie zich aan als lid bij Heren-
boeren Leimuiden en nu, een maand 
verder, zijn het 189 families. Rond de 
200 families/huishoudens kunnen 
meedoen, dus er zijn nog enkele 
plaatsen beschikbaar. 
Wil je meedoen, wees er dan snel bij. 
Eerst meer informatie: Kijk op de 
website www.herenboerengroene-
hart.nl of meld je aan voor een online 
informatieavond op woensdag- en 
vrijdagavond of zondagmiddag via 
https://herenboerengroenehart.nl/
agenda.

Herenboeren in Leimuiden 
bijna van start 

Amstelland - Veilig Thuis is het 
advies- en meldpunt voor huiselijk 
geweld en kindermishandeling. 
Vanwege de avondklok is de chat van 
Veilig Thuis ook ’s avonds bereikbaar. 
Slachtoffers, omstanders en plegers 
van huiselijk geweld en kindermis-
handeling kunnen tot en met 9 
februari tijdens werkdagen van 09.00 
tot 22.00 uur direct chatten met een 
medewerker van Veilig Thuis. 
De Veilig Thuis organisaties maken 
zich zorgen over de effecten van de 
coronamaatregelen op mensen en 
de toename van geweld in huiselijke 
kring. Het aantal mensen dat tijdens 
de coronamaatregelen contact 
opneemt met Veilig Thuis is 
gestegen. Het gaat daarbij vooral om 
mensen die advies vragen omdat ze 
vermoeden dat er sprake is van 
huiselijk geweld in hun omgeving. 
Is er geweld bij jou thuis tijdens de 
avondklok? Bel bij direct gevaar altijd 

112 en verlaat zo nodig je huis. Je 
mag ook naar iemand anders toe 
gaan. Dit mag ook als je je thuis 
onveilig voelt, maar er geen direct 
gevaar is. Kijk of je bij iemand terecht 
kan, bij voorkeur bij jou in de buurt. 
In deze gevallen is het toegestaan 
om je huis te verlaten en krijg je geen 
boete.

Praten of advies vragen? 
Als je wilt praten over jouw situatie 
of advies wilt over wat je kan doen, 
kun je contact opnemen met Veilig 
Thuis. Dat kan ook anoniem. Om zo 
goed mogelijk bereikbaar te zijn 
heeft Veilig Thuis de chat tijdens de 
periode van de avondklok uitgebreid 
tot tien uur ‘s avonds. 
De chat is te vinden via www.veiligt-
huis.nl. Het landelijke telefoon-
nummer 0800-2000 voor advies en 
meldingen is 24 uur per dag, 7 dagen 
in de week bereikbaar. Bron: LNVT

Chat Veilig Thuis tijdens avond-
klok ook ‘s avonds bereikbaar

Hoe ziet deze melkstal er over 1 jaar uit?

DE SCHIJNWERPER OP...

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer - Toen hij voor het eerst naar Aalsmeer kwam 
had Jacques Mooy geen idee waar dat dorp lag. Nu, 
vele decennia later is zowel Jacques als zijn restaurant 
De Halve Maen wereldberoemd in Aalsmeer en 
omgeving. 

Frank Levarht heeft hem uitgenodigd voor deze rubriek, 
want hij vraagt zich af of Jacques het koken niet mist. 
“Dat doe ik zeker, ik ben ook een aantal kilo’s afgevallen. 
Als kok stop je een vinger in de saus om te proeven, 
neem je een lepeltje van het ene gerecht en een hapje 
van het andere; je moet weten hoe alles smaakt. 
Onmerkbaar zijn dat toch heel wat kilootjes. Dat 
proeven doe ik op het ogenblik niet meer. De keuken 
- ik kook nog steeds op het fornuis dat ik dertig jaar 
geleden meenam uit de Drie Kolommen - is al maanden 
niet meer in gebruik. Aan afhaalmenu’s doe ik niet. Dat 
gaat ten koste van de kwaliteit waar ik voor sta. Als ik 
coquilles maak, gaan ze zo vanaf de pan op je bord. Die 
kunnen niet nog eens een kwartier in de auto.”

Dus alles ligt stil?
“Nee, dat kan ik niet zeggen. We hebben van de nood 
maar een deugd gemaakt. Mijn dochter Karin heeft een 
kledingzaak in Zandvoort en die is vanwege corona 
momenteel ook gesloten. Ik heb haar de vrije hand 
gegeven om het restaurant helemaal opnieuw in te 
richten. We hadden altijd een klassieke uitstraling en 
dat is nu totaal omgetoverd in Ibiza stijl. Het is helemaal 
Karin’s idee. Ze is aan de slag gegaan en heeft alle 
wanden geschilderd en kleurrijke schilderijen en hout-
snijwerken voor aan de muur gekozen. Ook de toiletten 
zijn allemaal vernieuwd. De open haard is omgebouwd, 
de bar totaal anders, het hele restaurant heeft een 
hippe en moderne uitstraling gekregen; meer van deze 
tijd.”

Misschien leuk om te vertellen hoe de liefde 
voor dit vak is ontstaan?
“Mijn vader had een slagerij en als jongen van veertien 
jaar bracht ik de bestellingen naar restaurants. Als het 
erg druk was werd ik vaak gestrikt om even mee te 
helpen in de keuken, of bij de afwas. Zo ben ik er inge-
rold, heb ik in de praktijk alle kneepjes van het vak 
geleerd en ook de keuze gemaakt om kok te worden en 
de opleiding te gaan volgen.” 

En hoe ben je uiteindelijk in Aalsmeer gekomen?
“Ik ben begonnen in Haarlem, bij van Aken, daarna bij 
De Lantaarn en De Bokkedoorns in Bloemendaal. Toen 
Jan Warbroek, mijn oude chef, door de eigenaar van 
‘het Koepeltje’ gebeld werd dat er een leuke baan voor 
hem was bij De Hoge Wilgen, vroeg hij aan mij: hoe zal 
ik er heen gaan? Ik vraag de auto van mijn vader wel, 
zei ik. Ik was achttien en had net mijn rijbewijs gehaald. 
Geen idee waar Aalsmeer lag. Ik dacht: bloemen? Dat is 
vast richting Hillegom. Dat was dus niet zo. Uiteindelijk 
zag Jan die baan niet zitten, elke dag met de bus naar 

Aalsmeer vond hij te ingewikkeld. Waarom doe jij het 
niet?, zei Rinus Boevé, de toenmalige eigenaar van De 
Hoge Wilgen. En dat heb ik gedaan.”

En beviel dat?
“Ik ben er een seizoen gaan werken en dat was echt een 
goede tijd, want we hadden het behoorlijk druk. 
Daarna een jaar in Haarlem gewerkt en het seizoen 
daarop belde Rinus me weer of ik in de Drie Kolommen 
kon komen werken; hij had net de inventaris overge-
nomen. Ik woonde in het houten huisje er vlak achter 
en toen Rinus er een paar jaar later mee wilde stoppen 
heb ik het overgenomen. Ik was toen pas 25. Er zat wel 
een risico aan, want het pand was van de gemeente en 
de huur maar een symbolisch bedrag. Ik kon er van het 
ene op het ander moment weer uitgezet worden. Toen 
dat gebeurde, heb ik het pand in de Dorpsstraat 
gekocht. Daar moest heel wat aan verbouwd worden, 
want het was gewoon een woonhuis. Dat is inmiddels 
34 jaar geleden.”

Je bent 65, best nog jong, maar ook een 
leeftijd om over opvolging na te denken.
“Een opvolger mag zich melden. Ik zou graag een stel 
willen dat hier wil komen werken om onder mijn bege-
leiding na een paar jaar de zaak over te nemen. Ik zoek 
wel een goeie kok in de keuken, die een lekker gevuld 
bordje eten op tafel kan zetten. Dat mag best wel een 
wat modernere manier van koken zijn, want ik ben van 
de oude stempel. Maar wel graag iemand die het ook 
aandurft om met een schaal verse vis langs de tafels te 
gaan en de gasten te laten kiezen, want dat zijn ze hier 
gewend. Het moet wel een beetje de stijl van Jacques 
blijven.” 

Op wie wil jij volgende week de schijnwerper richten?
“Mijn kleinzoon Nick Vennema. Hij heeft een sloopbe-
drijf. Daar wil hij vast iets over vertellen.”

Jacques Mooy: “Geen idee waar 
Aalsmeer lag toen ik 18 was”

Jacques Mooy in zijn vernieuwde restaurant 

De Halve Maen.

Aalsmeer - Het aantal coronabe-
smettingen in de gemeente Aals-
meer is ook deze week weer flink 
gedaald. Werd vorige week bij het 
RIVM bekend gemaakt dat 98 inwo-
ners positief getest waren, van 13 tot 
en met 26 januari is bij ‘slechts’ 69 
inwoners besmetting met het coro-
navirus vastgesteld (216,6 per 
100.000). Er zijn 2 inwoners in het 
ziekenhuis opgenomen met corona-
verschijnselen (net als vorige week) 
en zijn er geen (ook net als vorige 
week) inwoners overleden aan het 
virus. In de eerste week (13 tot 19 
januari) zijn 39 inwoners positief 

getest, afgelopen week (19 tot 26 
januari) was het minder: 30 
besmettingen. 
In tegenstelling tot eerdere weken 
gaat het in Aalsmeer, zeker in verge-
lijking met omliggende gemeenten, 
echt de goede kant op: de laagste 
percentage in de regio. In Uithoorn 
werden 86 inwoners (291,7 per 
100.000) positief getest, waren er 
geen ziekenhuisopnames en geen 
aan corona overleden inwoners. 
Haarlemmermeer en Amstelveen zijn 
grotere gemeenten en de besmet-
tingsaantallen zijn hoger, maar in 
verhouding redelijk op één lijn met 

Aantal coronabesmettingen 
verder gedaald in Aalsmeer

Aalsmeer en Uithoorn. In Amstelveen 
230 positief getesten (250,9 per 
100.000), 1 ziekenhuisopname en 
geen overledenen. In Haarlemmer-
meer 451 inwoners besmet met het 
virus (289,1 per 100.000), 5 zieken-
huisopnames en helaas 5 inwoners 
overleden. 

Ook landelijk is de daling goed 
ingezet, maar er zijn zorgen om de 
Britse en Zuid-Afrikaanse varianten. 
Nog maar even ‘doorbijten’ en hopen 
dat de lockdown 10 februari beëin-
digd kan worden. De regels naleven 
blijft belangrijk: Hou 1,5 meter 
afstand, was regelmatig de handen, 
ga bij klachten naar de teststraat 
(gratis) en blijf tot de uitslag thuis en 
draag een mondkapje in openbare 
gebouwen. Samen tegen corona!
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Connie (57) en Valerie (37) melden het over-
lijden van Jan (63). Jan was na een jaren-
lange ziekte in het bijzijn van zijn geliefden 
overleden. Nu moest de uitvaart geregeld 
worden. Ze wilden graag een begrafenis op 
Zorgvlied, want daar lagen ook de ouders 
van Jan begraven.

De plechtigheid moest plaatsvinden in zijn 
eigen huis, maar het huis van Jan bevond 
zich op de 5e etage in het hartje van de Jor-
daan! Ik vroeg waarom ze juist in zijn ap-
partement een herdenking wilden. De ruimte 
was immers erg klein en de kist met Jan zou 
door het smalle trappenhuis getild moeten 
worden.

“We kunnen ook een bijeenkomst houden in 
de aula van de begraafplaats” zei ik. “Nee 
hoor, die vinden wij zo lelijk en kil!” reageer-
den de dames. Hierop stelde ik de Vondel-
kerk voor, die lag vlakbij ons uitvaartcentrum 
Spierings & Dunweg aan het Vondelpark. 

“Dat is een goed idee, daar ben ik eerder ge-
weest!” riep Connie. “Maar… hoe komen we 
daar dan makkelijk? We fietsen altijd door 
Amsterdam en hebben geen eigen auto.” 
“Nou,” antwoordde ik, “dan nemen we toch 
een bakfiets!” 

Ik huurde in de stad een bakfiets, bestemd 
voor verhuizingen, en zo gebeurde het. Sa-
men fietsten wij met Jan in de kist naar de 
Vondelkerk. Na een persoonlijk afscheid  en 
een hapje en een drankje in de kerk, reden 
wij met een grote stoet  fietsers naar Zorg-
vlied. Na de begrafenis fietsten we naar het 
Kalfje voor een broodje bal. Dat at Jan na-
melijk altijd als hij daar op het terras zat. 
Tijdens het ritje door de stad klapte de band 
nog van een van de gehuurde fietsen. Wat 
heeft iedereen gelachen, ondanks het ver-
driet om Jan. 

Ik fietste met de bakfiets terug.
Wat was dat een bijzondere uitvaart…

Op de fiets door het Vondelpark

Alexander van der Pijl 
Dunweg Uitvaartzorg

Naamsverandering

Spierings & Dunweg Uitvaart-
zorg gaat vanaf  1 februari 
verder onder de naam Dun-
weg Uitvaartzorg en heeft in 
Amsterdam als uitvaartlocatie 
Afscheidshuis Amsterdam, 
Eudorinastraat 6.

• 023 - 563 35 44
• Dunweg.nl/nieuws/spierings

Amstelland - Omdat stichtingen en 
verenigingen het vaak nog lastig 
vinden om de weg naar een vermo-
gensfonds te vinden voor financie-
ring, is betrokkenbuurten.nl gelan-
ceerd. Deze site is er voor bewoners 
uit het hele land. Het VSB-fonds wil 
hiermee de drempel verlagen en het 
voor actieve burgers makkelijker 
maken om een buurtinitiatief op te 
zetten. Het fonds wil met deze site 
inspireren en de mogelijkheid bieden 
om met donatieadviseurs te sparren 
om te toetsen of een idee kansrijk is. 
Daarnaast worden er bijeenkomsten 
in het land georganiseerd die mensen 
kunnen helpen bij een buurtinitiatief 
(dit zodra het weer mogelijk is, als de 
coronamaatregelen worden versoe-

peld). Denkt u eraan om in uw buurt 
iets te gaan doen? Met en voor de 
buren, gewoon in het dagelijks leven, 
omdat het anders kan, omdat het zo 
leuk is of omdat u een buurvrouw 
wilt helpen die niet zo makkelijk meer 
meekomt. U bent niet alleen. Er zijn 
steeds meer mensen die met zo’n 
idee rondlopen. Allen de vraag is 
vaak: hoe begin ik? Soms hoort u 
over een mooi voorbeeld in een 
andere plaats, waardoor een idee 
gaat leven. Of u raakt aan de praat 
met de buren en komt op een idee. 
Het is ook best even wennen, want 
buiten de buurtbarbecue kijkt men 
toch al snel naar de gemeente of een 
instantie. Hoe kunt u samen de buurt 
maken? Benieuwd? Neem dan een 

VSB-fonds lanceert website 
voor buurtinitiatieven

Aalsmeer - Ondanks dat Ilanit Snoek 
niet van hokjes houdt en volledig op 
haar gevoel afgaat is zij dé redding 
voor iedereen die huis en hoofd eens 
‘leeg’ wil maken. Een opruimcoach 
pur sang! En zij doet dat op een wijze 
die zo vanzelfsprekend lijkt dat je je 
achteraf bedenkt: Dát had ik veel 
eerder moeten doen! Dus voor een 
ieder die - juist in deze tijd veel thuis 
zit - de muren op zich af ziet komen, 
zich ergert aan de overtollige dingen 
om zich heen maar niet een begin 
kan maken met het opschonen 
daarvan, moet eens gaan praten met 
Ilanit. Zij weet als geen ander ruimte 
te scheppen, meer structuur aan te 
dragen om je een opgeruimd gevoel 
te geven. En denk dan niet meteen 
aan weggooien. Ilanit reikt je prakti-
sche mogelijkheden aan waar je zelf 
nooit aan gedacht hebt.

Opruim-coach
Toen de vraag ‘wat is jouw passie?’ 
ooit werd gesteld aan Ilanit tijdens 
een sollicitatiegesprek, kwam twee 
dagen later het antwoord: ‘Ik ben 
goed in opruimen!’ Dat is natuurlijk 
niet het enige waar Ilanit goed in is. 
Haar empathisch vermogen, het 
kunnen luisteren, haar interesse in de 
mens maken haar tot een goede 
coach die op momenten dat je met 
de handen in het haar zit die warboel 
kan glad strijken. Ilanit vindt het niet 
eenvoudig om de juiste term te 
vinden voor dat wat zij precies doet. 
“In Amerika is een opruim-coach 
bekend, maar in Nederland is het een 
nieuw gegeven, hoewel er nu ook 
hier opleidingen te volgen zijn. Wat 
ik in feite doe is mensen bewust laten 
worden van dat wat zij bezitten. In de 
kern wil iedereen een opgeruimd 
huis. Maar de mens is ook van nature 
een verzamelaar. In de loop der 
tijden komen er spullen in huis met 
een praktische, sentimentele en/of 
emotionele waarde. En dan opeens 
lijkt het alsof alle lades, kasten vol 
zitten met spullen waarvan je je 
afvraagt: Zijn die nog wel nuttig? 

Dan kan ik in beeld komen, want ik 
leer mensen zich te bevrijden van 
teveel ballast. Ik zie in mijn praktijk 
mensen veranderen doordat zij zich 
meer bewust worden van zichzelf. 
Daardoor wordt het makkelijker voor 
hen om afscheid te nemen van 
spullen of deze een andere bestem-
ming te geven. Het wordt gevoeld als 
een overwinning… en dát gevoel 
moet een systeem worden, passend 
bij het karakter van de mens. Ik leer 
hen achter die patronen te komen. 
Het zou mooi zijn dat wanneer 
mensen mijn naam horen, zij ook 
weten wat ik doe en kan.”

Netwerken
Het streven naar een eigen merk-
naam, dan zit Ilanit goed bij Zaai. 
Nergens krijg je sneller een groter 
netwerk dan tijdens dit zes maanden 
durende coachtraject. 
“Ik ben naar Zaai gegaan om veel te 
leren.” Ondanks dat er in deze lastige 
tijd ook veel niet doorging, zoals de 
geplande info-ochtenden die zij 
samen zou houden met haar Zaai 
buddy Eveline Witte in de Pop-Up 
winkel en De Oude Veiling. Ilanit 
bruist van de ideeën en heeft door 
Zaai inmiddels zoveel mensen leren 
kennen dat zij zich een echte Aals-
meerse voelt. 
Neem voor meer informatie over het 
Zaai coachtraject contact op met 
Kirsten Verhoef (project-organisator) 
via 0297-366182 of stuur een mail 
naar: kirsten@syltsupport.nl 
Janna van Zon 

Ilanit Snoek: “Ik ben naar Zaai 
gegaan om veel te leren”

Aalsmeer – In heel Nederland geldt 
sinds zaterdag 23 januari een avond-
klok. Dat betekent dat iedereen 
tussen negen uur ’s avonds en half 
vijf in de ochtend binnen blijft. De 
avondklok moet ervoor zorgen dat 
mensen minder vaak bij elkaar op 
bezoek gaan of elkaar ontmoeten, 
wat helpt om de verspreiding van 
het coronavirus af te remmen. Het 
kabinet maakt zich grote zorgen om 
de verspreiding van varianten van 
het coronavirus, die nog besmette-
lijker zijn dat het virus dat nu om zich 
heen grijpt. “Het moment dat de 
nieuwe varianten de overhand 
krijgen moet zoveel mogelijk uitge-
steld worden”, aldus de rijksoverheid. 

De avondklok duurt vooralsnog tot 
10 februari.

Werkgeversverklaring
Mensen mogen alleen naar buiten 
als het noodzakelijk is en er een 
geldige reden is. In dat geval moet 
een formulier ‘Eigen verklaring 
Avondklok’ getoond kunnen worden. 
Wie voor werk naar buiten moet, 
dient een ‘Werkgeversverklaring 
avondklok’ aan te vragen.

Eigen verklaring
De avondklok heeft ook gevolgen 
voor mantelzorgers. Woont degene 
voor wie u zorgt niet bij u in huis? En 
heeft uw naaste tussen 21.00 en 4.30 

Avondklok en mantelzorgers
De avondklok is afgelopen zaterdag ingegaan. Foto: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - De Schoonheid van Aals-
meer weet zich gekoesterd met een 
grote groep trouwe liefhebbers van 
kalenders. De coronamaatregelen 
hebben veel van de leukste verkoop-
momenten van het programma 
gehaald, maar toch zijn er meer als 
500 exemplaren verkocht! Hier gaat 
net de 500 te nog over de balie bij 

Nico Optiek. Er zijn in totaal nog 
twee kalenders. 
Dus: Wil je er echt nog eentje 
hebben? Dan kan dat nog heel snel, 
via de site van de schoonheid van 
Aalsmeer. Binnenkort zullen de twee 
doelen worden uitgenodigd om 
coronaproof hun gift in ontvangst te 
nemen.

500ste Kalender ‘Schoonheid 
van Aalsmeer’ verkocht!

500ste Kalender van de ‘Schoonheid van Aalsmeer’ verkocht bij Nico Optiek.

kijkje en kom regelmatig terug op het 
nieuwe platform betrokkenbuurten.
nl voor het laatste nieuws over 
buurtinitiatieven, inspiratieverhalen, 
spreekuren en bijeenkomsten.

Investeren in samenleving
VSB-fonds is één van de grootste 
particuliere vermogensfondsen van 
Nederland. Het fonds bestaat sinds 
1990 en heeft elk jaar 26 miljoen euro 
donatiebudget beschikbaar om te 
investeren in de kwaliteit van de 
Nederlandse samenleving. Het fonds 
draagt graag bij aan het versterken 
van buurten en wijken en vindt het 
belangrijk dat mensen in hun eigen 
omgeving elkaar fysiek kunnen 
ontmoeten, dat mensen uit hele 
verschillende hoeken van de het 
leven elkaar leren kennen en dat 
mensen samen aan de slag gaan voor 
hun buurt, dorp of wijk.

uur mantelzorg nodig die niet 
verschoven kan worden naar een 
moment voor of na de avondklok? 
Dan mag u hiervoor op pad. Wel 
dient een ‘Eigen verklaring Avond-
klok’ aangevraagd te worden. Via de 
website www.rijksoverheid.nl 
kunnen de benodigde formulieren 
aangevraagd worden.
Er zijn nog meer uitzonderingen wat 
betreft buiten zijn tijdens de avond-
klok, onder andere noodsituaties (als 
uzelf, een ander persoon of dier drin-
gend (medische) hulp nodig heeft) 
en alleen de hond aangelijnd 
uitlaten. Weet dat wanneer je zonder 
geldige reden buiten bent, je een 
bekeuring kan krijgen van 95 euro. 
Op de website van de rijksoverheid 
staan alle regels, uitzonderingen, etc.
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Aalsmeer - Afgelopen donderdag 21 
januari heeft de gemeenteraad in 
een digitale vergadering onder 
andere gesproken over het stand-
plaatsenbeleid Aalsmeer 2021. De 
plaatsen waar de gemeente stand-
plaatsen toelaat zijn momenteel op 
het Raadhuisplein, in de winkelcentra 
Kudelstaart en Poldermeesterplein 
en de winkelgebieden Ophelialaan 
en Beethovenlaan. 

Onderhoud Raadhuisplein
De huidige standplaats op het Raad-
huisplein komt te vervallen, zodra 
deze plek vanwege grootschalige 
onderhoudswerkzaamheden buiten 
gebruik wordt gesteld. Voor de 
standplaats wordt een alternatief 
gezocht op of nabij het Praamplein. 
Volgens het college is de synergie 
met het winkelaanbod op het Praam-
plein beter en een standplaats op 
deze locatie is functioneler in te 
passen dan op het Raadhuisplein. 
De fracties van CDA en René Martijn 
dienden een wijzigingsvoorstel in 
om de standplaats op het Raadhuis-
plein wel in stand te houden na de 
herinrichting van het plein en niet 
definitief te kiezen voor het Praam-
plein. Er bleek geen meerderheid 
voor dit amendement. 
Wethouder Robert van Rijn heeft wel 
toegezegd dat er naar gekeken gaat 

worden bij het herinrichtingsont-
werp voor het Raadhuisplein. 

Uitsterfbeleid
Op de locatie Aalsmeerderweg is 
naast de supermarkt een stand-
plaatshouder neergestreken. De 
gemeente heeft de situatie nader 
bekeken en geoordeeld dat deze niet 
langer mag voortduren. Deze situatie 
wordt daarom niet gecontinueerd.
Verder blijft het uitsterfbeleid voor 
de locatie Beethovenlaan, dat sinds 
2011 van toepassing is, ongewijzigd. 
Dit betekent dat voor deze locatie 
geen nieuwe vergunningen meer 
worden afgegeven als de huidige 
standplaatshouders hier hun activi-
teiten beëindigen. Hier konden de 
fracties zich in vinden. Het stand-
plaatsenbeleid is goedgekeurd en 
vastgesteld. 

Koersdocument Mobiliteit
Het Koersdocument Mobiliteit Aals-
meer is niet behandeld op verzoek 
van de fracties van VVD, CDA en D66. 
Voor de vergadering was er een 
amendement van een aantal fracties 
aangekondigd waar nog niet 
iedereen de impact van had kunnen 
doorgronden. Het voorstel en het 
amendement komen daarom eerst 
weer terug in de commissie Ruimte 
en Economie.

Vastgoedbeleid
De fractie van Absoluut Aalsmeer 
riep het college op om een visie voor 
het op te stellen gemeentelijk vast-
goedbeleid aan de raad voor te 
leggen. 
Na een toezegging van de portefeuil-
lehouder Gido Oude Kotte om dit 
binnenkort in de commissie te 
bespreken, werd de motie aange-
houden. Dat betekent dat er niet 
over gestemd werd en de indieners 
eerst de commissievergadering 
afwachten.

Uitbreiding tennisvereniging
De fractie van Absoluut Aalsmeer 
had in het vragenkwartier tot slot 
een aantal vragen voor het college 
over de uitbreiding van de tennisver-
eniging All out en de onrust bij een 
aantal omwonenden in de Sportlaan. 
Volgens wethouder Bart Kabout is de 
gemeente nog in overleg met zowel 
omwonenden als de tennisvereni-
ging. In principe mag All Out haar 
complex uitbreiden met twee tennis-
banen. De gemeente wil bemiddelen 
om de uitbreiding naar ieders tevre-
denheid uit te gaan voeren. 

De vergadering is terug te luisteren 
en te bekijken via de website van de 
gemeente (www.aalsmeer.nl, pagina 
videoverslag en vergaderstukken).

Praamplein alternatieve locatie 
voor standplaats Raadhuisplein

Aalsmeer - Het voormalige postkan-
toor aan de Stationsweg is nu hele-
maal verdwenen. Vorig jaar half 
november is een aanvang gemaakt 
met het slopen van het gebouw dat 
vele jaren leeg heeft gestaan en 
behoorlijk verpauperd was. Op deze 
locatie naast het Drie Kolommen-
plein komen in totaal 28 apparte-
menten. Voor de nieuwe bewoners 
van ‘De Posterijen’, zoals het project 
heet, worden 45 parkeerplaatsen 
ondergronds en op het terrein gerea-
liseerd. Binnenkort (voorjaar) gaan 

de heimachines aan de slag en als de 
bouw voorspoedig verloopt vindt 
oplevering van de appartementen 
volgend jaar voorjaar (2022) plaats. 

Kappen van bomen
Wie denkt dat de bewoners uitkijk op 
‘stoer’ groen krijgen, heeft het mis. 
De negen, best al oude, bomen 
mogen gekapt worden voor deze 
herontwikkeling. Het betreft 1 es en 
8 populieren. Na de realisatie gaan 
het terrein rond de appartementen 
met nieuw groen ingericht worden. 

Postkantoor nu helemaal weg

Kudelstaart - De afgelopen weken 
zijn er drie speelplaatsjes in Kudel-
staart gerenoveerd. De speelplekken 
in Sterrekrooshof, Gravin Aleidstraat 
en Rechtsachterstraat zijn in een 
modern jasje gestoken. Kinderen 
kunnen van de glijbaan, schom-
melen en klimmen en klauteren in en 
bij de speelhuisjes. De komende 
weken worden de speelplaatsjes in 
de Pasteurstraat en in Geerland 
aangepakt. De Dorpsraad van Kudel-
staart hoopt dat er dit jaar ook 
budget is voor het opknappen van 

de speelplaatsjes in Sconedorp, in de 
Joke Smitstraat en de Clantstraat. 
“Ook de natuurspeelplaatsen bij de 
Kamerling Onnesweg en Korfstraat 
verdienen aandacht”, aldus de 
Dorpsraad. 
Niet alleen de speelplaatsen zijn in 
Kudelstaart onder handen genomen, 
ook is er meer groen gecreëerd. Het 
was boomplantdag afgelopen 
donderdag 21 januari. De Haya van 
Somerenstraat, Graaf Willemlaan en 
het Lorentzhof zijn opgesierd met 
nieuwe bomen in ruime plantvakken. 

Renovatie speelplaatsjes en 
nieuwe bomen in Kudelstaart

Drie speelplaatsjes in Kudelstaart gerenoveerd. Foto: www.kicksfotos.nl

Nieuwe bomen geplant in onder andere de Gr. Willemlaan. Foto: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - Het is de projectleiders 
van Hovasz en natuurlijk ook de 
gemeente opgevallen dat het 
behoorlijk druk is op de lokale 
wegen in Aalsmeer. Vanwege de 
herinrichting van de Burgemeester 
Kasteleinweg is het gedeelte tussen 
de J.C. Mensinglaan en de Stom-
meerkade afgesloten en is vanaf de 
Aalsmeerderbrug tot de Van Cleeff-
kade voor het verkeer elk één 
weghelft beschikbaar. Voor de reali-
satie van diverse rotondes op de 
kruisingen is het tot ongeveer eind 
februari ook niet mogelijk het 

Centrum in en uit te rijden via de 
Dorpsstraat. De omleiding voor al 
het verkeer richting het Centrum 
(vanaf Hoofddorp), maar ook naar de 
nieuwe N201 en Uithoorn gaat via 
de Van Cleeffkade, de Stations-, 
Stommeer- en Kudelstaartseweg en 
dit geeft (te) veel verkeer, waaronder 
ook grote vrachtwagens. Hovasz laat 
weten meerdere opmerkingen 
gekregen te hebben over de drukte 
op deze lokale wegen. Verkeersdes-
kundigen gaan de locaties ter 
plaatse bekijken en kijken of er 
meerdere mogelijkheden zijn om 

Drukte op lokale wegen heeft 
aandacht bij Hovasz

Inbraak in woning 
Meervalstraat
Aalsmeer – Tussen vrijdag 15 en 
maandag 18 januari is er ingebroken 
in een woning in de Meervalstraat in 

de Hornmeer. Om binnen te komen 
hebben de dieven de achterdeur van 
het huis geforceerd. De politie Aals-
meer zoekt informatie over deze 
inbraak. Iets verdachts gezien in de 
buurt, tips? De politie hoort het graag. 

Neem contact op door te bellen naar 
0900-8844 of vul het tipformulier in via 
www.politie.nl. De inbraak is tussen elf 
uur vrijdagavond en maandag elf uur 
in de ochtend gepleegd. Zaaknummer 
is 2021012206.

vooral het zware verkeer (vrachtwa-
gens) een andere route te laten 
nemen. 

Oversteek fietsers/voetgangers
Ook is door Hovasz de situatie voor 
fietsers en voetgangers bij de over-
steek van de Burgemeester Kaste-
leinweg bij de Van Cleeffkade en de 
Oosteinderweg opgepakt. Er werd 
door menig inwoner aangegeven 
dat niet duidelijk is waar zij te voet 
of fietsend de weg over kunnen 
steken. Er is wel rekening meege-
houden, want de oversteek zit voor 
beide richtingen aan de kant van de 
Stommeerkade. Er gaat gekeken 
worden of deze situatie duidelijker 
gemaakt kan worden. 
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Aalsmeer - JOGG Aalsmeer heeft van 
18 tot en met 22 januari fruit uitge-
deeld aan alle basisscholen in de 
gemeente Aalsmeer. Alle leerlingen 
en leerkrachten bij de noodopvang 
zijn getrakteerd op een gratis stuk 
fruit. Met dit initiatief legt JOGG Aals-
meer de nadruk op het belang van 
gezonde voeding, naast het 
voldoende bewegen en genoeg 
slapen. De drie vestigen van Albert 
Heijn dragen als JOGG-partner hier 
aan bij door het fruit gratis beschik-
baar te stellen. “Een mooi gebaar 

waarmee we op een positieve manier 
aandacht creëren voor een gezonde 
leefstijl voor jeugd”, vertelt JOGG-
coördinator Micha Hoogewoud van 
Team Sportservice. JOGG Aalsmeer 
zet zich in voor een gezonde jeugd 
en een gezonde toekomst. JOGG is 
een samenwerking van gemeente 
Aalsmeer, Albert Heijn, GGD 
Amsterdam, Levarht, Team Sportser-
vice en Zorg en Zekerheid. Nog 
vragen over JOGG of de gezonde 
leefstijl? Neem dan contact op via 
joggaalsmeer@teamsportservice.nl. 

Gratis fruit voor basisscholen 
tijdens de noodopvang

Door Ben de Leur

Aalsmeer - In de 18e ronde van de 
online schaakcompetitie voor de 
jeugd bij AAS waren er interessante 
partijen en geen partijen. De geen 
partijen waren het gevolg van niet 
komen opdagen van tegenstanders. 
Zo wonnen Merlijn en Robert, omdat 
Pieter en David er niet waren. Chris-
tiaan won met zwart makkelijk van 
Daria en de andere zwartspeler die 
makkelijk won was Marien tegen 
Bryan. In een soort Russisch had 
Marien opeens een cavalerie charge 
waardoor in enkele zetten vele witte 
stukken verdwenen van het bord. Er 
bleef een eindspel van 1 witte tegen 
2 zwarte torens over en door deze 
overmacht werd wit keurig mat 
gezet. Nu dan de sensationele 
toppartijen. Koploper Luuk V moest 
met zwart tegen het grote talent 
Konrad. De opening was een gewei-
gerd dame-gambiet waarna wit over-
ging naar het Catalaans, zoals zo 
vaak gespeeld wordt door oud-
wereldkampioen Kramnik. Luuk 
speelde een dubieuze variant die wit 
groot voordeel had kunnen ople-

veren, maar Konrad speelde sjabloon 
alle reguliere zetten. Er ontstond een 
complex middenspel waarin wit zijn 
Catalaanse loper afruilde, een dode-
lijke verzwakking van zijn koningstel-
ling en Luuk V zag het matbeeld en 
zette wit schitterend mat met Ph3+ 
en Dh1 mat. De absolute klapper was 
ChiaChia tegen Simon, de Neder-
landse kampioen. ChiaChia is een 
groot jeugdtalent van Schaakclub 
Hoofddorp en wilde ook bij AAS 
meespelen. En dat kan natuurlijk, 
voordeel van online, je kan overal 
spelen waar je ook bent. Zelfs op 
Antarctica zijn schakers die online 
spelen. ChiaChia had wit en opende 
met e4, waarop Simon zijn Siciliaan 
met c5 speelde. Later verzuimde 
Simon om op d4 te slaan en wit 
maakte hier goed gebruik van door 
Pd6+ waardoor de zwarte koning in 
het centrum werd vastgehouden. 
ChiaChia zette nu een goede 
koningsaanval. Dit kon niet goed 
aflopen en met een fraaie combinatie 
won wit 2 torens om daarna Simon 
mat te zetten! Kijk voor alle uitslagen, 
de stand en informatie op: 
www.aas.leisb.nl

Sensatie bij AAS jeugdschaken

Aalsmeer - Leerkrachten van OBS 
Samen Een hebben vrijdagochtend 
alle leerlingen met een do-it-yourself-
verwen-pakketje beloond. Met dit 
pakketje kon iedereen deelnemen 
aan het online voorleesontbijt en was 
er een gezellig moment met de klas. 
De leerlingen zijn alweer een aantal 
weken thuisonderwijs aan het volgen. 
“We zien alle kinderen trouw iedere 
dag deelnemen aan de lessen en hun 

opdrachten maken. Het online onder-
wijs vraagt van iedereen veel flexibili-
teit. We zijn enorm trots hoe ze dit 
iedere dag volgen”, zegt Ivica Timman, 
directeur OBS Samen Een. 

Google meet
De groepen 3 tot en met 8 krijgen 
iedere dag online les. De start van de 
dag is rond 8.30 uur met een geza-
menlijk incheck moment. Alle 

Leerkrachten van Samen Een 
verwennnen leerlingen

Dante Heideman, groep 6 Samen Een. Heerlijk ontbijten met een croissantje.

Aalsmeer - Tot 30 januari zijn het de 
Nationale Voorleesdagen. Juist nu 
gezinnen veel met elkaar thuis zijn, is 
een gezellig voorleesmoment met je 
kind of kleinkind belangrijk. ‘Coco 
kan het!’ is het prentenboek van het 
jaar. Normaal gesproken gaat de 
burgemeester tijdens de Nationale 
Voorleesdagen naar een basisschool 
of een kinderdagverblijf om voor te 
lezen. Dat is dit jaar helaas niet 
mogelijk. Daarom is het voorleesmo-
ment door burgemeester Gido Oude 
Kotte vastgelegd in een filmpje. In de 
video op youtube.com kunnen 
ouders en kinderen luisteren en 
kijken hoe de burgemeester het 
verhaaltje over de jonge vogel Coco, 
die leert vliegen, voorleest. Ga voor 
meer informatie en het kijken van 

het filmpje naar de website van de 
gemeente: www.aalsmeer.nl.

Burgemeester leest online voor

Aalsmeer - Het is de vierde week van 
de lockdown en het eind lijkt nog 
niet in zicht. Bij OBS de Zuidooster 
gaan ze niet bij de pakken neer zitten. 
Onder de noemer van ‘een lockdown 
is nog altijd geen knockdown’ 
probeert vakleerkracht lichamelijke 
opvoeding Sabiene Kuiper de moed 

erin te houden. Sabiene geeft aan het 
belangrijk te vinden dat de kinderen 
én hun ouders blijven bewegen: “Het 
is altijd al belangrijk dat we in bewe-
ging blijven. Maar in deze tijd hele-
maal. Als we niet oppassen zitten we 
de hele dag binnen achter ons beeld-
scherm. Of dat nu voor school is of 

OBS de Zuidooster: Lockdown, 
maar geen knockdown

Burgemeester Gido Oude Kotte leest 

online voor. Foto: Gemeente 

Aalsmeervoor werk.” Sabiene vertelt dat 
bewegen nu niet alleen als doel heeft 
dat je fysiek gezond blijft: “Het zijn 
donkere dagen en niet alleen omdat 
het winter is en de dagen korter. Door 
te bewegen voél je je ook beter. Dat 
helpt ons allemaal om deze lockdown 
door te komen.” De leerlingen van de 
Zuidooster zijn uitgedaagd een foto 
te sturen aan hun gymjuf waarop zij 
lekker aan het bewegen zijn: een 
wandeling met de hond, oefeningen 
in de woonkamer, sprintje trekken 
met papa, buikspieroefeningen met 
je broer, springtouwen met het buur-
meisje, etc. Inmiddels is de centrale 
hal van de Zuidooster omgetoverd 
tot een kleurrijke tentoonstellings-
ruimte met foto’s van leerlingen. 
Sabiene: “Het is super dat de kinderen 
én ouders zo enthousiast zijn. Heerlijk 
ook om die koppies weer te zien, al is 
het op een foto. Want wat worden de 
kinderen in school gemist! Wij hopen 
ze snel weer in goede gezondheid, én 
fit natuurlijk, te mogen ontvangen op 
school.”

kinderen komen dan online, ze 
nemen samen het rooster van de dag 
door, vertellen elkaar iets fijns of 
doen een spelletje met de leerkracht. 
Wanneer alle kinderen gezien zijn in 
de klas kan de dag beginnen. Die 
dag zijn er verder nog minimaal twee 
online instructiemomenten, zodat 
kinderen met voldoende kennis aan 
hun opdrachten kunnen beginnen. 
De leerkracht blijft in de google meet 
aanwezig, hij/zij helpt dan kinderen 
die extra uitleg nodig hebben of 
maakt nog even een praatje. 

Online contact
De leerlingen van groep 1 en 2 
hebben ook een thuiswerkpakket 
met lessen. In dit pakket zitten iedere 
week online contactmomenten met 
de hele kleutergroep, op deze manier 
blijven kinderen elkaar zien en 
voelen ze zich verbonden. Afgelopen 
vrijdag 22 januari werden alle leer-
lingen beloond voor hun inzet en 
harde werken thuis. In alle vroegte 
werden 220 tasjes ingepakt met 
daarin een croissantje, sinaasappels 
en een vlaggenlijn om zelf de thuis-
werkplek te versieren. Met hulp van 
ouders kregen de kinderen voor 9.00 
uur een pakketje overhandigd. Zij 
kwamen vervolgens in hun pyjama 
online en genoten met elkaar van 
het ontbijt en voorleesmoment met 
de leerkracht. “Het blijft de komende 
weken nog even volhouden voor alle 
leerlingen. We maken er het beste 
van en zorgen als school dat het 
onderwijs zo goed mogelijk staat. We 
zien graag de school weer snel open 
gaan want we missen de leerlingen”, 
aldus Timman. 
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Aalsmeer - Team Sportservice Aals-
meer heeft een 15 dagen challenge 
gemaakt die iedereen in Aalsmeer en 
Kudelstaart in eigen omgeving kan 
doen. In deze lockdown periode met 
avondklok is genoeg bewegen in 
eigen huis en tuin een flinke opgave. 
Met deze challenge worden inwo-
ners uitgedaagd om met het hele 
gezin in actie te komen en foto’s van 
de inspanningen te delen op Insta-
gram. De challenge bestaat onder 
andere uit een estafette met je broer/
zus, oom/tante of andere familie-
leden, springen over voorwerpen in 
je eigen huis of tuin en het maken 
van een hindernisbaan. De activi-

teiten zijn laagdrempelig en geschikt 
voor bijna elke leeftijd, elk niveau en 
elk tempo. Zo is één van de onder-
delen het uitvoeren van 100 sit-ups 
maar die mag naar eigen inzicht 
verdeeld worden over meerdere 
dagen. 

Iedereen in beweging
“De challenge is ontwikkeld voor de 
jeugd, maar ouderen kunnen en 
moeten zich daar zeker niet door 
laten weerhouden”, zegt Micha 
Hoogewoud van Team Sportservice. 
“Het is juist ontzettend leuk om met 
elkaar deze challenge te doen en de 
foto’s op Instagram te delen. Dat 

Iedereen kan meedoen met 
vijftien dagen challenge

Amstelland - Ondanks de lockdown 
is Scouting in Noord-Holland onver-
minderd populair: het aantal jeugd-
leden in Noord-Holland steeg in 2020 
met 4,5%. Dit blijkt uit intern onder-
zoek van Scouting Nederland. Een 
bijzonder resultaat in een jaar dat 
ook veel bijeenkomsten van Scouting 
(fysiek) niet door konden gaan 
vanwege de coronacrisis.

Lockdown
Ook voor Scouting was 2020 geen 
makkelijk jaar: na een eerste lock-
down in maart, waarbij de fysieke 
bijeenkomsten niet door konden 
gaan, ligt Scouting sinds december 
wederom stil. Dit leidt uiteraard tot 
grote teleurstelling, maar ook begrip 
onder de leden. Voorzitter Jaap Boot: 
“Scouts gaan niet bij de pakken neer-
zitten en er ontstaan al snel vele initi-
atieven van groepen om online acti-
viteiten aan hun leden én niet-leden 
te bieden.”
 
Ook niet-leden welkom
De wekelijkse online bijeenkomsten 
in het voorjaar en nu werden niet 
alleen opengesteld voor scouts, maar 
juist ook voor niet-scouts die graag 
een keer iets anders wilden doen dan 
schoolwerk. Zo maakten zij op een 
laagdrempelige manier kennis met 
Scouting. Veel van deze vriendjes en 
vriendinnetjes van leden zijn hierna 
blijven hangen. Toen de fysieke 

bijeenkomsten rond de zomer weer 
opgestart konden worden, werden 
bijeenkomsten ook vaak openge-
steld voor alle kinderen. Dit werkte 
goed: ouders willen hun kinderen 
weer naar buiten hebben, achter de 
schermpjes vandaan. Scouting biedt 
kinderen naast het buiten bewegen, 
unieke social skills waar ze hun leven 
lang plezier van hebben: samen-
werken, verantwoordelijkheidsge-
voel en zelfstandigheid zijn daar 
belangrijke voorbeelden van.
 
Weer opkomsten in Aalsmeer
Fijn dat Scouting online leden weet 
te activeren, toch is het juist belang-
rijk om kinderen en jongeren in deze 
tijden de kans te bieden om samen 
naar buiten te gaan en elkaar te 
ontmoeten. Buiten sporten kan wel 
voor kinderen tot 18 jaar. Daarom is 
het extra lastig voor Scouting-
groepen dat zij nu weer verplicht 
met online activiteiten bezig moeten 
zijn. De Scoutinggroepen in Aals-
meer mogen meer dan alleen online 
activiteiten houden. De gemeente 
ziet het belang in van bewegen, 
frisse lucht en sociale contacten. 
Vanaf aanstaande vrijdag 29 januari 
mag en gaat Scoutingroep Wiol & 
Willem Barendsz weer wekelijks 
buiten opkomsten houden. De 
bijeenkomsten duren korter dan 
anders, een uur, en worden uiteraard 
geheel coronaproof georganiseerd. 

Ledenaantallen Scouting blijven 
groeien in Noord-Holland

Amstelland - De UiIthoorner Rob 
Stokhof en Maaike Roerdink zijn 
afgelopen zaterdag in de ijskoude 
zee van Zandvoort gesprongen. Door 
middel van deze verlate nieuwjaars-
duik willen ze geld generen voor het 
KWF Kankerbestrijding. De duik zou 
alleen plaatsvinden als het streefbe-
drag van 400 euro voor het KWF was 
opgehaald. En dat is gelukt!  De teller 
staat nu op 935 euro en Rob en 
Maaike willen de 1000 euro voor het 
goede doel gaan aantikken.
Rob, geboren en getogen in 
Uithoorn, heeft ongeveer zes jaar 
geleden zijn vader verloren aan 
kanker. Maaike maakte deze duik met 
in gedachten haar overleden opa’s en 
oma. “De kans is groot dat ook jij 
iemand kent die kanker heeft. Kanker 
kruipt onder je huid, ontwricht je 
leven en is onvoorspelbaar. Maar wat 
als die onvoorspelbaarheid vermin-
derd kan worden. Bijvoorbeeld door 
goede onderzoeken om kanker 

vroeg op te sporen of research naar 
behandelingen voor zeldzame 
kankersoorten. Of om dure medi-
cijnen bereikbaar maken voor 
iedereen die ze nodig heeft”, vertelt 
de Haarlemse Maaike. 
“In 1949, bij de oprichting van het 
KWF, overleefde gemiddeld 25% van 
de patiënten de eerste vijf jaar. Dat is 
gestegen naar gemiddeld 65%. Dat is 
geweldig nieuws, maar we zijn er 
nog niet. Want kanker is nog steeds 
doodsoorzaak nummer één in ons 
land”, vult Rob aan. In Nederland 
krijgen jaarlijks ongeveer 118.000 
mensen kanker. Dat houdt in dat één 
op de drie mensen met deze ziekte 
te maken krijgt. Er bestaat nog steeds 
de mogelijkheid om te doneren via 
de doneerlinks van Maaike en Rob: 
https://www.doneeractie.nl/
maaike-gaat-kopje-onder-voor-het-
kwf/-49047 of 
https://www.doneeractie.nl 
tegen-kanker-voor-het-leven/-49043

Verlate nieuwjaarsduik voor KWF

Amstelveen - Het Hermann Wesse-
link College heeft haar oude school-
meubilair gedoneerd aan noodlij-
dende scholen in Armenië. Op initia-
tief van oud-leerling Tawros Aslanjan 
en met behulp van talloze vrijwilli-
gers is men erin geslaagd om zes 
zeecontainers met oude schooltafels, 
schoolstoelen, whiteboards en 
computers te vullen en te verzenden 
naar noodlijdende scholen in 
Armenië. Armeense scholen gaan 
gebukt onder de financiële en maat-
schappelijke gevolgen van de recente 
oorlog tegen Azerbeidzjan.

Initiatief van oud-leerling
Toen hij begreep dat het HWC was 
begonnen met de verhuizing naar 

het nieuwe schoolgebouw is oud-
leerling Tawros Aslanjan naar de 
directie gestapt met de vraag of zij 
bereid zou zijn om het oude school-
meubilair te doneren aan scholen in 
Armenië waar op dit moment de 
nood erg hoog is. “De directie was 
zeer positief en gaf akkoord op het 
voorstel”, aldus Tawros Aslanjan. Zelf 
heeft Tawros Aslanjan met veel 
plezier op het HWC gezeten en heeft 
daar vmbo-t, havo en vwo gevolgd. 
In het dagelijks leven is Tawros
Aslanjan ondernemer en gemeente-
raadslid namens D66.

Crowdfunding
Door middel van een crowdfundactie 
binnen de Armeense gemeenschap 

HWC doneert schoolmeubilair 
aan scholen in Armenië

Coronaproof op de foto met Mariam Kirakossian (Netherlands Diary), Tawros

Aslanjan (initiatiefnemer) en Ton Kodde (facilitair manager HWC).

werkt hartstikke stimulerend en 
helpt ook anderen over de drempel 
om in beweging te komen.” 

Doen wat wel kan 
Wethouder jeugd en sport Bart 
Kabout is blij met het initiatief. “Het 
past in onze filosofie van datgene 
doen wat nog wel kan”, zegt hij. “Het 
is belangrijk dat stilzitten niet een 
gewoonte wordt. Deze challenge 
maakt het leuk en uitdagend om in 
beweging te komen en als 
wethouder van een JOGG-gemeente 
vind ik dat een waardevolle bijdrage 
in deze voor velen lastige tijd.” JOGG 
(Jongeren op Gezond Gewicht) Aals-
meer zet zich in om gezond eten en 
bewegen voor jongeren makkelijk, 
aantrekkelijk en toegankelijk te 
maken. 

in Nederland en met behulp van de 
Armeense Ambassade in Nederland is 
in zeer korte tijd geld opgehaald voor 
de kosten van het transport. Daar-
naast hebben veel vrijwilligers zich 
gemeld om te helpen bij het demon-
teren van de spullen en het vullen 
van de containers. “Binnen tien dagen 
zijn wij erin geslaagd om zes contai-
ners met zeer bruikbare spullen klaar 
te maken voor transport. Wij zijn 
bijzonder trots op de snelheid 
waarmee deze actie is opgezet en zijn 
gelukkig met het vooruitzicht dat 
deze spullen in Armenië een tweede 
leven tegemoet gaan’’, aldus Bert 
Kozijn, rector van het Hermann 
Wesselink College.

Versterken onderwijs
Het meubilair was door de nieuw-
bouw overbodig geworden, maar 
nog heel geschikt voor scholen in 
Armeense dorpen. Kinderen krijgen 
op sommige scholen les op meubilair 
dat bijna uit elkaar valt en in 
sommige gevallen is er simpelweg 
geen meubilair. Nederlandse scholen 
moeten vaak geld toeleggen voor het 
afstorten van de inventaris. Dit 
project draagt bij aan het versterken 
van het onderwijs in Armenië en 
tegelijkertijd draagt het bij aan een 
circulaire economie. De zes zeecon-
tainers vol met de oude school-
spullen komen eind februari aan in 
Armenië. Samen met andere verte-
genwoordigers van de Armeense 
gemeenschap zal Tawros Aslanjan de 
noodlijdende scholen bezoeken om 
toe te zien op een rechtvaardige 
verdeling van de spullen.
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Aalsmeer - Eind januari wordt door 
Shirley uit Aalsmeer de eerste Zwaai-
steen in Amstelveen geplaatst. Shirley 
zag op social media het initiatief 
Zwaaisteen voorbijkomen en had 
meteen iemand in gedachte die ze de 
gezelligheid van het zwaaien gunt. 
Shirley: “Samen met een vriendin rij ik 
regelmatig een rondje door de polder 
met de paarden. Bij een huis zien we 
vaak een mevrouw zitten waar we 
naar zwaaien. Dat doen we al heel 
wat jaren. Mijn vriendin en ik zijn haar 
zelfs oma gaan noemen, terwijl we 
haar nog nooit echt hebben ontmoet. 
Ik vind het een mooi gebaar om deze 
mevrouw te verrassen met een Zwaai-
steen en kijk ernaar uit om haar nu 
écht eens te ontmoeten.”Een Zwaai-
steen is een stoeptegel met een 
vrolijke zwaaihand die voorbijgangers 
uitnodigt om naar elkaar te zwaaien. 
Zwaaistenen zijn er voor iedereen. 
Jong of oud, alleenwonend of een 
gezin: dat maakt niet uit. Iedereen kan 
immers wel wat extra gezelligheid 
gebruiken, nietwaar?! Zwaaistenen 

zijn voornamelijk te vinden bij 
mensen voor het huis die blij worden 
van de gezelligheid van een zwaai-
groet. Soms tref je ze ook aan voor de 
recreatieruimte van zorginstellingen. 
Waar de Zwaaisteen ook ligt, de steen 
nodigt uit om vaker naar anderen te 
zwaaien. En dat zwaaien is niet alleen 
gezellig, het levert zelfs een glimlach 
en een vrolijk contactmomentje op. 
Zwaaisteen is een landelijk initiatief 
naar het idee van Corinne Tijsseling 
uit Zwolle. Zij merkte dat mensen 
spontane gezelligheid, zoals zwaaien, 
rondom het huis waarderen. Corinne 
bedacht de Zwaaisteen, die de huis-
kamer vult met gezelligheid, een 
glimlach en (zwaai)contact. Het krach-
tige aan de Zwaaisteen is dat het 
betekenis heeft voor iedereen. 
Iedereen kan immers zwaaien! De 
eerste Zwaaisteen werd in 2019 in 
Zwolle geplaatst, ondertussen liggen 
er Zwaaistenen in heel Nederland en 
zelfs in België. Kijk voor meer infor-
matie op de website 
www.zwaaisteen.nl 

Gezelligheid dankzij zwaaisteen

Regio - In 2020 hebben we, mede 
door de pandemie, meer tijd in eigen 
tuin doorgebracht. Voor veel mensen 
een extra aanleiding om hun tuin aan 
te pakken. Voor 2021 presenteert 
Tuinbranche Nederland drie voor-
beeldtuinen op basis van de nieuwste 
stijltrends waarbij levend groen de 
basis vormt. Maak kennis met de 
Zachte Veilige Tuin, de Biotoop Tuin 
en de Eigenzinnige Patiotuin. Er is 
volop aandacht voor duurzaamheid, 
biodiversiteit en goed watermanage-
ment. Dat laatste betekent dat bij 
flinke regenbuien het water snel 
wegloopt maar ook opgevangen (en 
voor de tuin behouden) kan worden. 
De trendtuinen van 2021 dienen ter 
inspiratie met als doel een prettige, 
groene en gezonde woonomgeving 
voor mens en dier.

Zachte Veilige Tuin
Voor veel mensen kunnen klimaat-
verandering en artificial intelligence 
bedreigend aanvoelen. Als antwoord 

hierop een tuin die een veilig gevoel 
en bekend beeld oproept. Je wilt 
jezelf omarmd weten, afgeronde en 
organische vormen versterken dit. 
Een warm kleurenpalet van lichte en 
donkere tinten intensiveren de zachte 
uitstraling waardoor iedereen zich 
extra op zijn gemak voelt. Een 
belangrijke accentkleur is roze. In de 
Zachte Veilige Tuin vormen gras, slin-
gerende borders en afgeronde 
meubelen een uitnodigend geheel. 
De planten zijn huidkleurig, zoals 
purperklokje (Heuchera) en zijn 
beweeglijk en transparant als sier-
grassen. Rijkbloeiende hortensia’s 
(Hydrangea) zorgen voor kleurac-
centen. De ronde potten geven het 
geheel een huiselijke uitstraling.

Biotoop Tuin
Door de klimaatverandering en de 
pandemie is menigeen zich ervan 
bewust dat er iets moet veranderen. 
Onbekommerd consumeren is niet 
meer van deze tijd. Thema’s als duur-

De tuintrends van 2021: 
Meer groen is de norm

zaamheid en natuur zijn van toene-
mend belang. In de tuin kun je een 
stukje natuur creëren, waarin je je 
helemaal kunt afzonderen. Een 
ideale omgeving om tot rust te 
komen en om ongestoord te werken. 
Biodiversiteit en wateropvang zijn 
belangrijk en zo kun je de tuin als 
een klein ecosysteem inrichten. De 
beschutte Biotoop Tuin bevat veel 
hoge planten (zoals siergrassen) die 
je behaaglijk omringen. Door het 
gebruikte grind kan regenwater snel 
de bodem inzakken, maar het wordt 
ook opgevangen in de minivijver met 
waterplanten. De schuttingen van 
beton en riet geven een extra 
ambachtelijke en duurzame uitstra-
ling. Meisjesogen (Coreopsis) zorgt 
voor een vrolijk geelaccent tussen 
het welig groen.

Eigenzinnige Patiotuin
De wereld is volop in beweging. Op 
het gebied van economie, ecologie 
en globalisering vinden grote veran-
deringen plaats. Ook in de tuin is de 
zoektocht naar nieuwe verhou-
dingen zichtbaar. De vertrouwde 
indeling gaat letterlijk op de schop. 
Kleine halfomsloten ruimten, trappen 
en verhogingen maken van de 
buitenruimte een nieuw, speels 
geheel. Door de hoogteverschillen is 
het zicht op de tuin steeds anders. 
Door te experimenteren met de 
bakken en de planten blijft de tuin 
spannend. De monochrome, krach-
tige kleurvlakken, de geometrische 
vormen, een trapje naar de toekomst 
én het ronde venster als doorkijk 
naar die toekomst, is deze patiotuin 
voor mensen die de nieuwe tijd 
omarmen. Kleurrijke planten als 
zonnebloem (Helianthus), dahlia, 
vlambloem (Phlox) en hortensia 
(Hydrangea) staan prachtig bij de 
blauwe en roestbruine tinten. Een 
designmeubel maakt het af.

Bron: Tuinbranche Nederland. Fotocredits: Maayke de Ridder

Tuinontwerp en realisatie: Wim Wijsman Zeist i.o.v. Tuinbranche Nederland

Regio - De Stichting Mobiele 
Collectie Nederland (MCN), de 
koepelorganisatie van en voor al het 
mobiel erfgoed in Nederland, begint 
in 2021 met een grote professionali-
seringsslag. De bestaande database 
met mobiel erfgoed wordt gemoder-
niseerd naar versie 2.0, zodat zowel 
particulieren, als overheden en tal 
van organisaties makkelijk gebruik 
kunnen maken van dat register.
Het bestaande register werd opgezet 
rond de eeuwwisseling en is inmid-
dels gedateerd. Een goed werkend 
register is van groot belang: zo raad-
plegen nationale (cultuur)fondsen 
het register voordat subsidies 
verleend worden, geeft het register 
het Ministerie van OCW inzicht in 
welke historische voertuigen in 
musea aanwezig zijn en welke varen, 
vliegen en rijden op de weg of op 
rails. Voor de erfgoedwereld en voor 
particulieren is het register een leuke 
en interessante zoekmachine als men 
meer te weten wil komen over 
mobiel erfgoed dat je in Nederland 
tegen kunt komen, in het wild of 
tijdens vele evenementen die in het 
land georganiseerd worden. 
De noodzaak voor de modernisering 
van het Nationaal Register Mobiel 
Erfgoed (NRME) én voor een profes-
sionaliseringsslag lagen al jaren voor 
de hand; het is (bijna) geen doen 
voor vrijwilligers om een goed functi-

onerend register te vullen én up-to-
date te houden. De verwachting is 
dat maar liefst rond de 400.000 
objecten geregistreerd zullen 
worden. Dankzij ondersteuning van 
verschillende partijen uit de mobiel-
erfgoedwereld, dankzij het Neder-
lands Transport Museum én dankzij 
een prachtige bijdrage van het 
Mondriaan Fonds, kan nu worden 
gestart. 

Beter inzicht
Het nieuwe register zal in de 
toekomst gebruikt kunnen worden 
door overheidsorganisaties om 
bijvoorbeeld historisch waardevolle 
wegvoertuigen toe te laten in milieu-
zones of om vliegtuigen vanwege 

hun cultuurhistorische waarde 
speciale ontheffingen te verlenen.
Voor eigenaren van historische 
schepen kan het voordelen ople-
veren als het gaat om ligplaatsen of 
voor historisch waardevolle railvoer-
tuigen als men van het nationale 
spoorwegnetwerk gebruik wil 
maken. Bovendien zal het de fondsen 
een nog beter inzicht geven in de 
culturele waarde voor de ‘Collectie 
Nederland’. Het is de verwachting dat 
het gemoderniseerde register over 
anderhalf tot twee jaar operationeel 
zal zijn. Tot het moment dat het 
nieuwe register kan worden gevuld 
kunnen objecteigenaren terecht in 
het bestaande register, dat overgezet 
zal worden naar het nieuwe.  

Modernisering Nationaal Register 
Mobiel Erfgoed van start

Regio - Welke vrouw uit verdient een 
onderscheiding voor haar inzet voor 
vrouwen in de Noord-Hollandse poli-
tiek? Welke vrouw is een politiek voor-
beeld voor andere vrouwen? De 
provincie zoekt de Noord-Hollandse 
vrouw die daarvoor de Ribbius Peletier-
penning 2021 verdient. Iedereen kan 
een kandidaat aanmelden voor deze 
onderscheiding. Een kandidaat 
aanmelden kan tot en met 14 februari 
via www.penning.noord-holland.nl. 

Vrouwen en diversiteit
Uit alle kandidaten kiest een jury een 
vrouw die de Ribbius Peletier-penning 
2021 verdient. Sybilla Dekker (minister 
van Staat) voorzitter van de jury, over-
handigt de penning op 5 maart. 
Dekker: “Op 17 maart zijn er weer 
Tweede Kamerverkiezingen, een mooie 
aanleiding om aandacht te besteden 
aan de positie van vrouwen en diversi-
teit in de politiek. Dat blijft nodig, want 
het gaat nog steeds te langzaam.” 
Naast voorzitter Sybilla Dekker bestaat 
de vakjury uit: Elske Doets, directeur 
van het bedrijf ‘Doets Reizen’ en 
verkozen tot ‘Zakenvrouw van het jaar 
2017’; dr. Liza Mügge, hoofddocent 
politicologie van de Universiteit van 
Amsterdam; oud-Statenlid Rina van 
Rooij en het Purmerendse Raadslid 
Manja van der Weit, die de Ribbius 
Peletier-penning kreeg in 2020.

Voorgaande winnaressen
Van der Weit kreeg de penning in 2020 
voor haar initiatief ‘Vrouwen in de 
Purmerendse Politiek’. Met lezingen en 
trainingen inspireert zij vrouwen om 
politiek actief te worden. Devika 
Partiman ontving de penning in 2019 
als eerste. Zij is de vrouw achter de 
Stichting ‘Stem op een vrouw’ die 
vrouwen oproept om te stemmen op 
een vrouw lager op de kieslijst, om zo 
het percentage vrouwelijke volksverte-
genwoordigers te vergroten. Partiman 
en Van der Weit zijn goede voor-
beelden van vrouwen die ervoor 
hebben gezorgd dat meer vrouwen 
politiek actief zijn.

Vrouwen in politiek
Provinciale Staten reiken de Ribbius 
Peletier-penning 5 jaar lang uit aan een 

vrouw die zich verdienstelijk maakt 
voor de positie van vrouwen in de 
Noord-Hollandse politiek. De onder-
scheiding is in 2019 ingesteld vanwege 
100 jaar vrouwenkiesrecht. De penning 
is vernoemd naar de eerste vrouwelijke 
gedeputeerde van Noord-Holland, 
Liesbeth Ribbius Peletier. Zij werkte 
haar hele leven aan vrouwenrechten 
en richtte in 1932 het vormingscen-
trum De Born voor vrouwen op. Ze was 
Eerste Kamerlid, vrouwenvertegen-
woordiger van de Verenigde Naties en 
werd in 1958 het eerste vrouwelijk lid 
van de Raad van State.

Verhouding vrouw-man
Na de Provinciale Statenverkiezingen 
van 20 maart 2019 steeg het aantal 
Statenleden (volksvertegenwoordigers 
van provincies) in Nederland dat vrou-
welijk is van 31,5 naar 33,2 procent. Van 
de 12 commissarissen van de Koning 
zijn er in 2 provincies vrouw. Van de 55 
Statenleden in Noord-Holland zijn er 
op dit moment 20 vrouw en 34 man en 
1 Statenlid wil graag aangesproken 
worden als ‘Statenlid’ en niet als ‘mijn-
heer’ of ‘mevrouw’. Eén vrouwelijk 
Statenlid wordt tijdelijk vervangen 
door een man. Als zij weer terugkomt is 
40% van de Statenleden in Noord-
Holland vrouw. 

Raadsleden Aalsmeer
In Aalsmeer is het aantal vrouwen in 
de politiek redelijk goed vertegen-
woordigd. Voor nagenoeg alle frac-
ties hebben vrouwen zitting in de 
gemeenteraad. De gemeenteraad 
bestaat uit 23 leden, waarvan 9 
vrouwen. Ook heeft Aalsmeer een 
vrouwelijke wethouder. Stemmen 
voor Aalsmeerse politica kan en mag 
natuurlijk: Wethouder Wilma Alink, 
raadsleden Greta Holtrop en Chantal 
van Hilst-Dekker (Absoluut Aals-
meer), Ankie Harte Fokker, Madelon 
van Diemen-Kreeft en Thirsa van der 
Meer (CDA), Sunny Lakerveld (Groen 
Links), Nanda Hauet en Marianne 
Vleghaar (VVD) en Judith Keessen 
(eenpersoons fractie). Allen zijn 
behoorlijk actief en fanatiek, het 
waard om voor hun inzet beloond te 
worden met de Ribbius 
Peletier-penning!

Welke vrouw verdient Ribbius 
Peletier-penning 2021?
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Regio - Tuinkriebels, heb jij ze ook al? 
De temperatuur stijgt en vaste planten 
beginnen te groeien. Steek de handen 
uit de mouwen en ga aan de slag met 
snoeien, scheuren en bemesten. Zo 
blijft je vaste plantenborder in 
topconditie.
 
Snoeien 
Vaste planten hebben licht en ruimte 
nodig om uit te groeien. Daarom is 
snoeien belangrijk. Doe dit met een 
schone en scherpe snoei- of heggen-
schaar. Knip vanaf begin maart, als de 

kans op vorst verdwenen is, dode 
plantdelen van wintergroene planten. 
Snoei varens en grassen, tot ongeveer 
tien centimeter boven de grond. 
Lavendel (Lavandula) mag eind maart/
begin april tot net boven het oude 
(kale) hout gesnoeid worden. Deze 
plant krijgt uitlopers op de groene 
scheuten. 

 Scheuren 
Maart en april zijn de beste maanden 
om planten aan te pakken die te groot 
en breed zijn geworden. Graaf de 

Snoeien, scheuren en bemesten: 
plantenborder in topconditie

Nieuw Vennep - ‘Aandacht voor 
kanker. Juist Nu’ is het thema van 
Wereldkankerdag 2021 op 4 februari. 
En dat is wat Adamas geeft! Niet 
alleen op deze dag, maar gedurende 
het hele jaar. “Dat we deze aandacht 
fysiek niet kunnen geven bij Adamas 
is ontzettend jammer”, zegt Annelies 
Osinga, leidinggevend coördinator 
Adamas Inloophuis. “Zeker nu 
wanneer (ex)patiënten, naasten en 
nabestaanden het harder nodig 
hebben dan ooit. Dit jaar zetten we 
de deuren digitaal open. Wellicht is 
dit zelfs nog laagdrempeliger dan 
fysiek”, lacht Annelies. 
 
Verschillende activiteiten
Van 9.00 tot 21.00 uur biedt Adamas 
tal van verschillende activiteiten aan. 
Vragenuurtjes, Pilates, creatieve 
workshops als open atelier, Art 
Journal, creatief schrijven, een lotge-
notengroep voor nabestaanden, een 
mooie lezing over de late gevolgen 
van kanker gegeven door het 
Spaarne Gasthuis en een fantastische 
workshop: Kanker heb je samen.
Met dit programma hoopt Adamas 
iedereen een idee te geven wat 
Adamas kan bieden wanneer je leeft 
met en na kanker. Kijk voor meer 
informatie en alle activiteiten op 
www.adamas-inloophuis.nl/
wereldkankerdag.
 
Wereldkankerdag
Wereldkankerdag is ieder jaar op 4 

februari. Deze dag is bedoeld om het 
bewustzijn rondom kanker te 
vergroten, maar ook om het belang 
van een goede kwaliteit van leven 
voor mensen met kanker - én hun 
naasten of nabestaanden - te onder-
strepen. 75 inloophuizen in heel 
Nederland ondersteunen mensen 
met het (her)vinden van hun veer-
kracht in hun proces met kanker. Dit 
doen zij door het bieden van een 
luisterend oor, informatie en onder-
steuning bij niet-medische vragen 
over leven met en na kanker. Kijk op 
www.wereldkankerdag.nl voor 
persoonlijke verhalen en activiteiten 
door het hele land.
 
Ondersteuning
Het Adamas Inloophuis ondersteunt 
mensen met het (her)vinden van hun 
veerkracht in hun proces met kanker. 
Dit wordt gedaan door het 
aanbieden van behoefte gerichte 
psychosociale ondersteuning en 
lichte fysieke activiteiten. Dit kan een 
1-op-1 gesprek zijn, informatie 
(lezing, presentatie), een lotgenoten-
groep, een creatieve-, beweging of 
verdiepende activiteit.
In het Adamas Inloophuis werken 
100 vrijwilligers die 6.000 bezoeken 
begeleiden. In het oncologiecentrum 
van het Spaarne Gasthuis werken 20 
vrijwilligers die jaarlijks 6.500 
bezoeken begeleiden. Het Adamas 
Inloophuis is 100% afhankelijk van 
giften, donaties en subsidies. 

Wereldkankerdag: Adamas zet 
deuren digitaal open 

Regio - Uit recent onderzoek van 
Pokon, dé specialist op het gebied 
van plantverzorging, blijkt dat ruim 
99% van de Nederlanders planten in 
huis heeft. Toch blijkt de verzorging 
ervan een grote uitdaging en zorgt 
het gebrek aan kennis ervoor dat in 
61% van de Nederlandse huishou-
dens elk jaar planten sterven. Tijdens 
de coronacrisis is de populariteit van 
kamerplanten enorm gegroeid. Het 
gevoel om ergens voor te zorgen is 
hiervoor een grote drijfveer. Toch is 
het juist de verzorging van de 
planten waar het regelmatig misgaat. 
In het onderzoek komt verder naar 
voren dat er per jaar gemiddeld 2 
kamerplanten per huishouden 
sterven (ruim 16 miljoen in heel 
Nederland). Teveel of te weinig water 
geven blijkt de grootste boosdoener 
te zijn bij plantensterfte. Ook een 
verkeerde standplaats van de plant 
waardoor deze teveel of te weinig 
licht krijgt, wordt veel genoemd. Een 
deel van de plantenbezitters heeft 
geen idee waardoor hun plant het 
niet heeft gered. Het overgrote deel 
van de ondervraagden geeft aan 
behoefte te hebben aan advies en 
kennis. De meest genoemde oplos-
sing is een verzorgingsapp, daarna 
een watermeter en ook boeken, een 

Facebook-groep of forum zijn 
gehoorde oplossingen. 

Vijf tips voor in de winter
De meeste groene (niet bloeiende) 
planten hebben in de winter minder 
water nodig, omdat ze in de rust-
stand staan. Geef je normaal één keer 
per week water, dan is in deze 
periode één keer per twee weken 
voldoende. De grond mag best een 
beetje aan de droge kant zijn!
Door de ruststand hebben groene 
(niet bloeiende) planten in de winter 
geen voeding nodig. Zorg ervoor dat 
jouw plant niet te dicht bij de 
verwarming staat. Daardoor kan hij 
uitdrogen en zelfs verbranden. 
Zonlicht doet de meeste planten 
goed. Het licht zorgt ervoor dat je 
kamerplanten sterk blijven en de 
winter goed doorkomen. Bekijk dus 
goed of jouw plant voldoende 
daglicht krijgt en verplaats hem waar 
nodig. Even niet verpotten! In de 
herfst en winter gaat de plant in rust-
stand, dus gun hem die rust ook. 
Verpotten kan het beste in het 
voorjaar. 
Meer weten over hoe jij jouw planten 
het beste kunt verzorgen? Kijk voor 
tips, tricks en informatie op de 
website www.pokon.nl.

Jaarlijks sterven ruim 16 miljoen 
kamerplanten in Nederland

Haarlemmermeer - De Hoofddorpse 
Rijwieltoerclub heeft zaterdag 23 
januari een schenking van 1.000 euro 
gedaan aan Woonvoorziening 
Burchtpoort die als goed doel aan de 
fietstocht Rondje Stelling verbonden 
was. Door coronabeperkingen komt 
de schenking weliswaar niet uit de 
editie die in 2020 gepland stond, 
maar was opzij gelegd bij eerdere 
fietstochten van de organiserende 
Stichting. De cheque werd afgelopen 
week door Pascal Raven, voorzitter 
van RTC Hoofddorp, op gepaste 
afstand overhandigd aan een 
bewoner van deze woonvoorziening 

voor mensen met een verstandelijke 
beperking in Nieuw-Vennep. 

De afgelopen jaren ontdekten rond 
achthonderd sportieve fietsers de 
oude forten van De Stelling van 
Amsterdam bij het fietsen van de 
toertocht Rondje Stelling, georgani-
seerd door Stichting Fortza Velo. 
Leden van RTC Hoofddorp, gezeteld 
nabij het nieuwe Fort Van Hoofd-
dorp, hebben met veel enthousiasme 
hun medewerking verleend aan de 
totstandkoming van de succesvolle 
sportieve tocht. De keuze om deze 
donatie aan een instelling van Ons 

Donatie voor WV Burchtpoort 
vanuit ‘Rondje Stelling’

Cheque van RTC Hoofddorp voor Woonvoorziening Burchtpoort.

Tweede Thuis in de nabijheid van 
Hoofddorp te schenken werd door 
een van de leden van de toerclub 
aangedragen.

Goed doel
Per deelnemer gaat jaarlijks twee 
euro naar een goed doel, aangevuld 
met vrijwillige donaties, sponsorac-
ties en activiteiten op de startloca-
ties. “Wij zijn weer heel blij met de 
mooie opbrengst van Rondje Stelling 
en willen alle fietsers enorm 
bedanken. Mede hierdoor kunnen 
wij binnenkort een aangepaste fiets 
aanschaffen voor onze bewoners die 
goed zouden kunnen fietsen op een 
tandem of duofiets. De aanschaf van 
een aangepaste fiets paste tot op 
heden niet in ons budget en daar 
brengt deze donatie nu wel verande-
ring in”, vertelt Geert van de Broek, 
vrijwilliger bij Burchtpoort. “Fietsen is 
belangrijk voor hun vitaliteit en haalt 
de bewoners uit hun isolement.’’

Dit jaar weer
In 2019 organiseerde Stichting Fortza 
Velo, een samenwerkingsverband 
van verschillende wielerverenigingen 
waaronder RTC Hoofddorp, voor het 
laatst het Rondje Stelling. De toer-
tocht staat dit jaar, na de corona- 
periode, wederom op het 
programma met een startmogelijk-
heid in Hoofddorp onder actieve 
begeleiding van leden van de 
ervaren toerclub RTC Hoofddorp.

planten uit en deel ze met de hand, 
een mes, snoeischaar of spade in 
stukken. Dit heet scheuren. Plant deze 
stukken op de gewenste plaats. Het 
oude, kale hart van de plant gaat op 
de composthoop of in de groencon-
tainer. Let op dat je vaste planten die 
in het vroege voorjaar bloeien, zoals 
longkruid (Pulmonaria), pas na de 
bloei scheurt. Anders vraagt scheuren 
teveel energie van deze planten. 
 
Bemesten
Tot slot is het voorjaar dé tijd om te 
bemesten. Er zijn verschillende 
soorten organische mest verkrijgbaar. 
De mineralen die erin zitten zorgen 
voor sterke vaste planten. Als je snoeit, 
scheurt en bemest, stralen je vaste 
planten elk jaar opnieuw in de border. 
Bladeren en stengels verteren vanzelf 
en zijn goed voor de bodem. Laat ze 
daarom als het even kan liggen. Het 
beste moment om te bemesten is als 
er regen is voorspeld. Een andere 
oplossing is om de border direct na 
het bemesten te begieten. Kijk voor 
meer informatie over vaste planten op 
www.perennialpower.nl.

Tekst en foto: iVerde

Haarlemmermeer - De spoedei-
sende hulp van het Spaarne Gasthuis 
aan de Vondelweg in Haarlem Noord 
heeft sinds 4 januari 2021 en tot 
nader order de deuren gesloten. 
Spoedeisende zorg wordt geconcen-
treerd in Haarlem Zuid en Hoofd-
dorp. De huisartsenpost in Noord 
blijft wel open op de bestaande 
tijden tijdens avond, nacht en 
weekend. Het ziekenhuis treft deze 
maatregel vanwege het toenemende 
aantal coronapatiënten. Om de 
sterke toestroom van coronapati-
enten te kunnen opvangen is er meer 
personeel nodig. Het personeel van 

de spoedpost kan worden ingezet op 
andere plekken in het ziekenhuis, 
waaronder de corona-IC en de 
corona-unit in de kliniek.
 
Spoedzorg
Het Spaarne Gasthuis blijft, ondanks 
deze tijdelijke en gedeeltelijke slui-
ting, hoogwaardige spoedzorg 
bieden op meerdere locaties. Er 
wordt in de avonden en weekenden 
wel huisartsenzorg geboden in 
Haarlem Noord, zoals men al gewend 
is. Spoedeisende huisartsenzorg is 
daar op werkdagen beschikbaar 
tussen 17.00 en 23.00 uur. In het 

Spaarne Gasthuis: Spoedzorg 
op meerdere locaties

weekend is de huisartsenpost in 
Noord open tussen 08.00 en 23.00 
uur. De huisartsen blijven ook visite 
rijden in Haarlem Noord. Patiënten 
met een hulpvraag kunnen tijdens 
kantooruren terecht bij hun eigen 
huisarts. Bij een acute zorgvraag 
buiten kantooruren bellen ze de 
spoedpost via nummer 023-2242526. 
De triagist beoordeelt wat er nodig 
is. Voor een afspraak op de huisart-
senpost kan de patiënt gewoon 
terecht in Haarlem Noord. Is het 
nodig dat de patiënt naar de spoed-
eisende hulp komt dan gaat hij of zij 
naar Haarlem Zuid. De extra aanrijtijd 
is maximaal 7 minuten. Bij levensbe-
dreigende situaties bellen mensen 
112. De ambulancediensten rijden 
naar het juiste ziekenhuis.






