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Miele specialist

Eigen technische dienst

Van links naar rechts: Dagvoorzitter Christianne van den Broek, wethouder Bart Kabout (Aalsmeer) en wethouder Frank Berkhout
(Amstelveen) tijdens de digitale aftrap van het nieuwe jeugdzorgstelsel.

Meer tijd voor goede zorg door
nieuw jeugdzorgstelsel
Aalsmeer - Sinds de start van dit jaar werken de gemeenten Aalsmeer en
Amstelveen met een nieuw jeugdzorgstelsel. Wethouders jeugdzorg Bart
Kabout (Aalsmeer) en Frank Berkhout (Amstelveen) spraken (digitaal)
over hun verwachtingen met ruim 120 deelnemers, bestaande uit jeugdzorgaanbieders, verwijzers en jeugdhulpverleners.
Vereenvoudiging
Wethouder jeugdzorg van Aalsmeer,
Bart Kabout over het nieuwe stelsel:
“In het vorige systeem werkten we
samen met de regio Amsterdam. Dit
systeem was te ingewikkeld en gaf te
weinig inzicht in de resultaten van de
zorg die werd geleverd. Dit nieuwe
systeem is een stuk eenvoudiger en
biedt ons een beter beeld van de
geboden zorg.
Voor aanbieders is het ook beter,
omdat zij minder tijd hoeven te
besteden aan administratieve zaken

en dus meer tijd aan goede zorgverlening kunnen besteden.”
Resultaatgericht
“Ik hoop dat kinderen en hun ouders
echt ervaren dat, als je in Aalsmeer of
Amstelveen woont, je snel goede
zorg krijgt”, vult wethouder jeugdzorg van Amstelveen, Frank Berkhout
aan. “Want daar is dit stelsel voor
bedoeld; jeugdhulp bieden die zorgt
voor een structurele verbetering van
de situatie waar kinderen en hun
gezin zich in bevinden. En die zorg

Schildpadden op wegen in dorp
als snelheidsremmers
Aalsmeer – Is het u/jou al opgevallen? Op diverse wegen rond de
Burgemeester Kasteleinweg en op
deze nieuwe verbinding zijn schildpadden geschilderd. Deze zijn niet
aangebracht om meer vrolijkheid in
het straatbeeld te brengen, maar om
automobilisten te wijzen op hun
snelheid. Rij langzamer door de
Dorpsstraat, Hortensialaan, Ophelialaan en andere woonstraten!
Wethouder Robert van Rijn: “De
nieuwe verkeerssituatie is voor veel
weggebruikers even wennen
geweest. Daarom hebben wij na de
openstelling van de weg een
quickscan laten uitvoeren door een

bureau dat gespecialiseerd is in
gedrag van verkeersdeelnemers. Dit
bureau heeft een aantal aanbevelingen gedaan en daar zijn wij mee
aan de slag gegaan.” Naast de schildpadden op de wegen komen er nog
extra attentieborden die het doorgaande verkeer oproepen om vooral
via de N201 te rijden en om de snelheid aan te passen. Deze borden zijn
al besteld en worden direct na levering geplaatst.
Monitoring verkeersstromen
Naast de acties uit de quickscan voert
de gemeente in het voorjaar ook
verkeerstellingen uit op diverse

dan zo resultaatgericht mogelijk
inkopen.” Eén van de sprekers tijdens
de digitale bijeenkomst was Rob
Oudkerk, directeur van zorgaanbieder Family-supporters. Hij liet zich
erg enthousiast uit over het stelsel:
“Dit nieuwe jeugdzorgstelsel is een
enorme verbetering ten opzichte van
andere stelsels vol bureaucratie en
complexiteit voor zorginstellingen. Ik
zou zeggen, nodig de nieuwbakken
staatssecretaris uit, want andere
Nederlandse gemeenten kunnen hier
nog wat van leren. Dit systeem gaat
ons als zorgaanbieders enorm
helpen om onze tijd en aandacht
daar naar toe te laten gaan waar die
hoort. Namelijk bij de kinderen en
jongeren die onze zorg nodig
hebben.”

plekken, om te kĳken hoe het verkeer
zich verplaatst in de nieuwe situatie
en of er aanpassingen nodig zijn.
Deze verkeerstellingen zijn onderdeel
van een breder onderzoek waarin
ook aandacht gegeven wordt aan de
wegen rondom de Burgemeester
Kasteleinweg, zoals de Hortensialaan,
Ophelialaan en de J.P. Thijsselaan.
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Neem je eigen makelaar mee!
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Versoepelingen: De horeca en
cultuursector zijn er klaar voor!
Aalsmeer - De champagne ontkurkt,
een extra dansje gemaakt? Afgelopen dinsdag 25 januari maakten
premier Rutte en minister Kuipers
bekend dat de corona-maatregelen
versoepeld worden. Horecagelegenheden en de cultuursector mogen de
deuren weer openen, tot zelfs 22.00
uur in de avond. Direct (vrolijk) aan
de slag voor alle eigenaren, medewerkers en vrijwilligers, want de
versoepelingen gingen gelijk de
volgende dag, woensdag, in. Ook
sportwedstrijden en evenementen
mogen weer georganiseerd worden,
echter hallen en stadiums mogen tot
eenderde gevuld worden. Verder
worden ook de regels op scholen
milder. Een besmet persoon in de
klas? Bij geen klachten toch naar de
les, maar bij klachten thuis blijven en
testen. En overal geldt: Mondkapje
verplicht (tot de zitplaats) en coronabewijs controle. In Aalsmeer betekent dit dat KCA bezoekers uitnodigt
om in het Oude Raadhuis naar de
expositie ‘Beestenboel’ te komen
kijken en het Flower Art Museum kan
trakteren op de tentoonstelling ‘Floribunda’. De stichting KCA gaat ook
starten met de concerten in Bacchus
XL. De eerste is aanstaande zaterdag
via livestream, maar op 5 februari kan
live genoten worden van een jazzop-

treden. Restaurants en café’s hebben
gelijk woensdag de deuren geopend,
uiteraard is de inrichting aangepast
aan de nog geldende 1,5 meter
afstand. “We zijn er klaar voor”, aldus
de horeca in een reactie. “We mogen
weer open en we kunnen niet
wachten om onze gasten te mogen
begroeten. Eindelijk!”
Eigen verantwoordelijk nemen
De versoepelingen komen wel op
een moment dat het aantal coronabesmettingen dagelijks fors
toeneemt. Volgens premier Rutte
worden bewust de grenzen van het
mogelijke opgezocht. Hij verzocht
iedereen met klem zich wel te
houden aan de nog geldende
corona-maatregelen en eigen verantwoordelijkheid te nemen. Deze
regels blijven van kracht: 1,5 meter
afstand, regelmatig handen wassen,
bij beweging binnen een mondkapje
dragen, thuis blijven bij een verkoudheid en testen bij klachten. Zowel
Rutte als Kuipers benadrukten dat
het coronavirus geen ‘griepje’ is en
dat de kans op een ziekenhuisopname na een besmetting nog altijd
reëel is. De maatregelen gelden in
ieder geval tot 8 maart. Over drie
weken volgt een nieuw
weegmoment.
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KERKDIENSTEN

VERSCHIJNT DONDERDAG

ZONDAG 30 JANUARI

AALSMEER, KUDELSTAART,
AALSMEERDERBRUG,
RIJSENHOUT
Kantooradres
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Openingstijden
ma. t/m wo. van 08.30-16.00 uur
donderdag van 8.30-15.00 uur
Aanleveren van advertentie
Woensdag voor 12.00 uur
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Brigitte Wels
Tel. 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 15.00 uur
redactieaalsmeer@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Jacqueline Kristelijn
Tel. 0297-341900
Tel. 06-37418988
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
Onderdeel van
Regio Media Groep B.V.
133e jaargang

Corontest alleen op afspraak bij
(verplaatste) unit aan de Dreef
Aalsmeer - Vanwege de grote drukte
is het alleen nog maar mogelijk om
een coronatest te doen op afspraak.
Dit geldt sinds donderdag 20 januari
ook voor de test-unit op het Drie
Kolommenplein. De overweldige
testvraag is ook de reden dat
besloten is de GGD-unit te
verplaatsen naar het parkeerterrein
aan de Dreef in de Hornmeer. Sinds
vrijdagochtend 21 januari is deze
operationeel. Een testafspraak maken
kan online via coronatest.nl (met
DigiD) en telefonisch via 0800-1202.
Mocht Aalsmeer niet als optie naar

Meubels, papier en schrijfgerei
voor schooltje in Tobang

Oplage: 17.600

school gekocht waar groente op
verbouwd wordt. De moeders komen
koken voor de kinderen met
producten die van de schoolkwekerij
afkomstig zijn. De kinderen krijgen
hierdoor in ieder geval één goede
maaltijd per dag. Daardoor zijn ouders
gemotiveerd om hun kinderen elke
dag naar school te sturen.

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

Dienst in
Oud Katholieke kerk
Aalsmeer - Zondag 30 januari wordt
voor iedereen weer een kerkdienst
gehouden in de Oud Katholieke kerk
aan de Oosteinderweg 394. De
aanvang is 16.00 uur en voorganger is
pastoor Martina Liebler. Gevierd wordt
de Maria Lichtmis. Het orgel wordt
bespeeld door Bram Biersteker. De
eerste schriftlezing wordt verzorgd
door Maaike of Orla McCurdy, de
tweede lezing door Ina Waaning. Het
koor staat onder leiding van Gertjan
Arentsen. Zangers of zangeressen, ook
van buiten de kerk die eenmalig of
eens per maand mee willen zingen, zijn
van harte welkom. Zij worden verzocht
om 15.30 uur aanwezig te zijn, zodat
de te zingen liederen met elkaar doorgenomen kunnen worden. Er wordt
één collecte gehouden voor de kosten
van de dienst en voor behoud van dit
unieke complex uit 1861. Na afloop van
de dienst wordt in de ontmoetingsruimte koffie en thee geschonken.

boven komen om een afspraak te
maken, betekent dit dat er momenteel geen ruimte is. Lukt het alleen
om naar de unit in Aalsmeer te
komen en niet naar een andere
locatie? Neem dan telefonisch
contact op met de GGD via 08001202 of via 020-5555202.
Bezoekers wordt gevraagd met een
mondkapje op buiten te wachten en
afstand te houden.
Blijf na het testen thuis tot je de
uitslag hebt en volg als je een positieve uitslag krijgt de adviezen van
de GGD.

Aalsmeer - Onlangs is door penningmeester Joop de Vries van OSA een
cheque van 618 euro uitgereikt aan
Belinda Buskermolen, penningmeester
van de Stichting Nepal Benefiet Aalsmeer. Het geld is bestemd voor tafels
en banken voor een schooltje in
Tobang in de bergen van Chepang in
Nepal.
Nauwelijks meubilair
In het Nepalese dorpje Tobang in de
bergen van Chepang staat een
schooltje waar ongeveer 70 kinderen
naartoe gaan. De kinderen, die naar de
school gaan, komen meestal uit
gezinnen die in de marge van de
maatschappij terecht gekomen zijn.
De school krijgt nauwelijks (financiële)
hulp van de overheid. De klaslokalen
zijn smal, donker en nat en er is
nauwelijks meubilair. Sommigen
hebben matten op de vloer gebruikt,
terwijl andere kinderen buiten zitten
voor hun lessen.

Donatie en subsidie
Dankzij een mooie donatie van een
betrokken Aalsmeerder, door het
spelen op de accordeon van Leni Paul
tijdens de Kunstroute in september, en
een subsidie à 618 euro van de Stichting Ontwikkelings-Samenwerking
Aalsmeer heeft Nepal Benefiet tafels
en banken aan kunnen schaffen voor
het schooltje. De plaatselijke
timmerman en enkele leden van de
bevolking hebben geholpen de tafels
en banken in elkaar te zetten en naar
de school te brengen. Het laatste
gedeelte naar het dorp moet lopend/
klimmend worden afgelegd. De
kinderen hebben nu ook papier en
schrijfgerei en zijn erg blij en dankbaar
voor deze mooie spullen. Meer weten
over dit project? Kijk dan op: www.
nepalbenefietaalsmeer.nl. Informatie
over OSA op: www.osa-aalsmeer.nl.

Waterbank gebouwd
Stichting Nepal Benefiet Aalsmeer
heeft destijds als eerste project ervoor
gezorgd dat bij dit schooltje een
20.000 liter watertank werd gebouwd.
Via het dak van de school wordt regenwater opgevangen. Van dat water
wordt dankbaar gebruikt gemaakt.
Lunchproject
Samen met het team van Sapana
Village Social Impact in Nepal en de
Nederlandse stichting Ketaaketighar is
er een lunchproject voor deze school
gesponsord. Er is een stuk grond bij de

Penningmeester Joop de Vries van
OSA reikt de cheque voor een bijdrage
aan de aankoop van meubels in het
schooltje in Tobang uit aan Belinda
Buskermolen. Zij is penningmeester
van Stichting Nepal Benefiet Aalsmeer.

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Oosterkerk, Oosteinderweg 269.
Zondag 16u. dienst. Info: www.
cama-aalsmeer.nl
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst.
Chr. Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag
diensten om 10u. met ds. A.P.
van Langevelde en 16.30u. met
ds. N.C. Smits uit Purmerend.
Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 751, Rijsenhout. Zondag
diensten om 10u. met ds. W.J.
v/d Linde uit Barneveld en
16.30u. met ds. N.C. Smits uit
Purmerend, gez.dienst in CGK.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst
met ds. Maaike de Jong. Collecte
voor Leprazending.
Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag
diensten om 10u. en 16.30u
Protestantse Gem. Aalsmeer
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.
Zondag 10u. dienst met Joep
Dubbink. Online via: http://
pgAalsmeer.nl/kerkdienstgemist/
Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag
10u. dienst met ds. G.H. Frederikze uit Harderwijk. Organist:
Hans van Noord. Zie: hervormdaalsmeer.nl.
- Oosterkerk, Oosteinderweg 269.
Zondag 10u. dienst met dhr. P.
Mostert. Organist: Rogier
Postma. Zie: www.hervormdaalsmeer.nl.
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Zondag 10u. samenkomst.
Spreker: Arleen Westerhof. Info:
www.leg.nl.
RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.

Zaterdag in Kloosterhof 17u.
woordcommunieviering. Voorganger: B. Dullens. Zondag in
Karmelkerk 9.30u. woordcommunieviering m.m.v.
Karmelkoor. Voorganger: Rob
Mascini. Om 14u. Poolse dienst
met pastoor Krzysztof Kicka.
Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag
16u. dienst. Voorganger: pastoor
Martina Liebler. Organist: Bram
Biersteker. Cantor: Gertjan
Arentsen.
Roemeens-orthodoxe Parochie
- Oosteinderweg 394. Zondag 9u.
Utrenia en 10.30u. Heilige
Liturgie. Voorganger: Father Ion.
Diaken: Mihai.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat.
Zondag 10u. dienst met ds. B.H.
Steenwijk uit Nijkerk (HA). Info:
www.kerkdienstgemist.nl.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat. Zondag 10u.
dienst met mw. drs. A.A.
Geudeke uit Wilnis. Info: https://
sow-kudelstaart.nl.
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg.
Zondag 11u. Viering. Reserveren
verplicht: sjangeboortesecretariaat@live.nl of bel 0297-324735.
Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maandag
om 20u. in gebouw Irene,
Kanaalstraat. Op 31 januari met
ds. Coen van Hoogstraten. Info:
www.begraaalsmeer.nl.
Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag
vanaf 20u. om de twee weken in
Ontmoetingskerk, Werf 2, Rijsenhout. Op 8 februari met Peter
Slagter over ‘Het Bijbelboek
Openbaring’. Info: 0297-323736.
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten
verzorgen voor Radio Aalsmeer
wekelijks uitzendingen. Dinsdag
van 20 tot 24u. Kabel 99.0 en
ether 105.9.

Info gedragsveranderingen bij
dementie in gebouw Irene
Aalsmeer - Vier keer per jaar organiseert het Ontmoetingscentrum voor
mensen met dementie samen met
Mantelzorg en Meer informatiebijeenkomsten voor naasten. De
informatiebijeenkomsten zijn informeel. Contact met anderen en sfeer
zijn vooral ook belangrijk. Op
dinsdag 8 februari is dokter Huub
Klein Jans, specialist ouderengeneeskunde, gastspreker bij de informatiebijeenkomst over gedragsvereanderingen bij dementie. Dokter Klein
Jans is zeer betrokken bij zijn patienten met dementie en weet door
zijn brede ervaring de gevolgen van
dementie over te brengen op groter
publiek. Hoe vanzelfsprekend is het
dat het gedrag veranderd wanneer er
sprake is van dementie, is gedrag te
beïnvloeden, worden emoties zichtbaarder als iemand dementie heeft
en wat kun je doen als mantelzorger,
zijn vragen die aan bod komen.
Iedereen die mantelzorg verleend
aan iemand met dementie is van
harte uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen. Vaak is niet
duidelijk welke en hoeveel impact
deze ziekte heeft, dus ook voor
professionals en vrijwilligers in de
dementiezorg kan deze bijeenkomst

bijdrage tot meer begrip. De locatie
van de informatiebijeenkomst is in
gebouw Irene in de Kanaalstraat 12.
Als aansluiting op deze bijeenkomst
organiseert het Ontmoetingscentrum op 15 februari een themagesprek voor naasten. Voor beide
bijeenkomsten wordt het advies van
de RIVM met betrekking tot het coronavirus opgevolgd. Dit kan betekenen dat om uw Qr code wordt
gevraagd. Tevens kunnen maximaal
25 aanmeldingen toegelaten worden
op de eerste avond en maximaal 12
op de tweede bijeenkomst. Voor
informatie en aanmelding kan
contact opgenomen worden met
Ellen Carels, coördinator van het
Ontmoetingscentrum via mail:
ontmoetingscentrum@zorgcentrumaelsmeer.nl of telefonisch: 0622468574. De zaal is open om 19.00
uur, de bijeenkomst duurt tot 21.00
uur. De volgende informatiebijeenkomsten dementie vinden plaats op:
Dinsdag 10 mei over keuzes bij
dementie met een casemanager als
gastspreker. Dinsdag 4 oktober over
de diagnose met een arts van het
Vumc als gastspreker. En dinsdag 13
december over het levenstestament
met notaris Kienhuis
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Officiële Mededelingen
GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575, fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale tel.nr: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
AANGEPASTE DIENSTVERLENING
I.V.M. HET CORONAVIRUS COVID-19
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een
afspraak maken op tel. 0297-387575. Dit doen wij om het
bezoek aan het raadhuis zo veel mogelijk te spreiden zodat
wij u nu en in de komende periode goed van dienst kunnen
zijn. Regel dringende zaken zoveel mogelijk digitaal. Als dat
om wat voor reden niet kan, overleg dan telefonisch met één
van onze medewerkers of stel uw vraag bij de receptie. Wij
proberen dan samen met u tot een passende oplossing te
komen. Wij doen er alles aan om u goed en snel te woord te
staan. De wachttijden zijn mogelijk wat langer dan normaal.
Wij vragen daarvoor uw begrip.
INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen
gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen
er geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen.
Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijdelijk alleen via de website van de gemeente inzien. Mocht u
niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te zien, kunt
u telefonisch contact opnemen met het algemene tel. van
de gemeente 0297-387575. U kunt dan aangeven om welk
stuk het gaat zodat het u per post kan worden toegezonden.
Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen stukken
uiteraard weer op het gemeentehuis in te zien zijn.
AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil
gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier
gerecycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening
gehouden met de coronamaatregelen en bij grote drukte
wordt de toegang gereguleerd.
U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout
maandag t/m vrijdag:
08.00-16.30 uur
zaterdag:
09.00-16.00 uur
Meer informatie: www.meerlanden.nl
SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen
naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar:
servicelijn@aalsmeer.nl .
WILT U EEN MELDING MAKEN VAN IETS IN DE OPENBARE
RUIMTE DAT GEMAAKT OF OPGERUIMD MOET WORDEN?
U kunt een melding maken via de website aalsmeer.nl/fixi of
de Fixi-app. Fixi is het systeem waarmee de gemeente Aalsmeer meldingen over de openbare ruimte behandelt en oplost. U geeft de locatie aan van de melding, geeft een korte
beschrijving en voegt eventueel een foto toe.
CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend via het
hoofdnummer: 0297-381777.
SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen:
tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl
WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze
wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen www.wijkoverlegaalsmeer.nl
AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u
bellen naar tel. 0297-387511. Voor een afspraak met een van
de wethouders: tel. 0297-387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.
INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken
over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van
een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De
inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds
ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker
bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt
op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer
worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.
nl, onderdeel van www.overheid.nl.
- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie
over bekendmakingen per email.
- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor
Android-smartphones via Google Play.
- De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog
op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.
VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij
een verhuizing heeft de bewoner(s) de wettelijke plicht binnen
een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting. Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe
adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om
de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel
het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt
dit v.a. 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan
heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep
te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan
men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen
zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.
SOCIAAL LOKET AALSMEER OPEN OP AFSPRAAK
De balie van het Sociaal Loket Aalsmeer is, op afspraak, weer
geopend. Bij het Sociaal loket kunt u terecht met vragen over
wonen, welzijn, zorg, inkomensondersteuning, schuldhulpverlening en jeugdhulp. Heeft u hulp of ondersteuning nodig?
Dan voeren wij met u een gesprek en kijken we samen welke
hulp u nodig heeft. We werken hierin samen met verschillende
welzijn- en vrijwilligersorganisaties in Aalsmeer. De afgelopen
maanden kon u wegens de coronamaatregelen alleen telefonisch bij het loket terecht. Nu kunt u ook weer een afspraak
maken voor een één op één gesprek. Neemt u telefonisch contact met ons op voor het maken van een afspraak, via 0297387575. Het is mogelijk om een afspraak te maken binnen de
volgende tijden:
Ma-/di-/do-/vrijdag
Woensdag

08.30-12.00 uur
13.00-16.30 uur

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJ HOUDING
PERSOONSLIJST
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bij houding
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
Gilewska
Gilewski
Niemiec
Papatsonis
Tyrka
Tyrka
Witek

Voorletters

Geboortedatum

Datum
voornemen

A.
S.
M.T.
G.
G.M.
E.M.
M.

18-03-1955
06-04-1955
22-10-1982
10-12-1965
20-10-2001
30-06-1980
28-05-2001

18-01-2022
18-01-2022
21-01-2022
18-01-2022
21-01-2022
21-01-2022
21-01-2022

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

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis.
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Hornweg 91, 1432 GE, (Z22-005802), het renoveren van de
schuur
- Uiterweg 127 ws19, 1431 AD, (Z22-005307), het wijzigen
van de gevelbekleding en het gedeeltelijk uitbreiden van
de woonboot aan de rechterzijde
- Dreef 7A, 1431 WC, (Z22-005202), het gedeeltelijk wijzigen
van het gebruik van het pand van BSO naar KDV
- Hoofdweg 76, 1433 JW, (Z22-004793), het plaatsen van een
fietsenberging in het voorerfgebied
- Beethovenlaan nabij nr. 98 gas (kad. perc. C nr. 3074), (Z22004646), het bouwkundig, mechanisch en elektrotechnisch renoveren van het gemaal
VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE
De beslistermijn is verlengd met zes weken. De beslissing op
de volgende aanvragen zijn met toepassing van artikel 3.9, lid
2 van de Wabo verlengd:
- Marktstraat 16, 1431 BE, (Z21-086028), het plaatsen van
een overkapping achter in de tuin. Verzonden: 21 januari
2022
- Oosteinderweg 563, 1432 BL, (Z21-084091), het maken van
een aanbouw met een kap en een dakkapel aan de achterzijde en het plaatsen van twee dakkapellen en een nieuwe
entreedeur aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 21
januari 2022
- Zuid-Afrikaweg (kad. perc. B 10375), (Z21-085793), het
bouwen van drie bedrijfsverzamelgebouwen, het aanbrengen van handelsreclame en het aanleggen van in- en
uitritten. Verzonden: 18 januari 2022
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN,
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie:
- Snoekbaarsstraat 136, 1432 PG, (Z21-060508), het plaatsen
van een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 24 januari 2022
- Witteweg 53, 1431 GZ, (Z21-061803), het afwijken van het
bestemmingsplan t.b.v. het vestigen van een personal training studio/sportzaal. Verzonden: 21 januari 2022
- Ophelialaan 107, 1431 HC, (Z21-077819), het uitbreiden
van de winkelruimte met bestemming daarvan tot één
winkel (Etos). Verzonden: 17 januari 2022
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN,
UITGEBREIDE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.10 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:
- Hortensialaan 55a en Gloxiniastraat 29, 1431 VA, (Z21061544), brandveilig gebruik voor woonvoorziening met
dagopvang Ons Tweede Thuis. Verzonden: 18 januari 2022
EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.
COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.
LOTERIJVERGUNNING (AANVRAGEN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3 van de Wet op de Kansspelen de
volgende loterijvergunning is aangevraagd:
- Schoolstraat 5A (Z22-004739) Loterij op 31 maart 2022,
ontvangen 18 januari 2022

VERKEERSBESLUITEN
Op 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties (Wep) in
werking getreden. Vanaf die datum worden verkeersbesluiten niet meer in de Staatscourant gepubliceerd, maar in het
Gemeenteblad bekendgemaakt. Hieronder vindt u een attendering van verkeersbesluiten die recent in het Gemeenteblad
zijn gepubliceerd. U kunt deze verkeersbesluiten raadplegen
op www.overheid.nl via de link “Berichten over uw buurt”. Informatie over de mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift en de termijn waarbinnen dat mogelijk is vindt u
in het verkeersbesluit.
- Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Archimedeslaan (zuidwestelijk deel)
TER INZAGE
t/m 27-01-22
t/m 27-01-22

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

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

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

#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s.
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een
wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die
voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de
plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen
ook vinden op www.aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending
ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00
uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 0297387575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag
van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en
donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken
voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker
van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen
en vergunningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken,
na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een
gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van
Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit
naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente
Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die
buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die
mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en
Handhaving via tel. 020-5404911.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL
Gevraagd:
Accordeon oud of defect haal
ik bij u op voor onze hobby. Tel.
06-38094349
Gevraagd:
Verzamel al 27 jr medailles stempelkaarten ijs- en routekaarten van
toertochten op de schaats. Tel. 0346241819
Gezocht:
Oud aambeeld. Tel. 06-20930822

Gevraagd:
Antieke stoommachine trein ea oud
blikken speelgoed. Verzamelaar
biedt prima prijs. Tel. 06-20893486
Gevraagd:
Verzamelaar vraagt postzegels
en lege lucifersdoosjes. Tel.
06-18933287 (na 17 u.)
*Gevraagd:
Oude meubels uit de jaren 50, 60 & 70.
Tel. 06-36194314

Gezocht:
Verzamelaar zoekt grammofoonplaten van pop beat en rockmuziek
uit de jaren 50-60-70 geef een goede
prijs. Tel. 06-12946730
Te koop: 4 Lampenkappen kleur
taupe: 1 rond €35,-. 2 ovaal €40,. 1 van €25,- . Tel. 06-12104146
Te koop:
Mutsy safe2go carseat baby, niet
gebruikt €50,-. Tel. 0297-341878

Gezocht:
Ik zoek voor mijn hobby oude en
defecte led en lcd tv stereo apparatuur platenspeler bandrecorder . Tel.
06-48344508
Te koop:
Schrijfmachine in koffer merk Brother
de luxe €10,-. Tel. 0297-563993
Te koop:
Boch haakse slijpmachine weinig
gebruikt €20,-. Tel. 0297-321942

Gevraagd:
Alles uit de 2e wereldoorlog, zoals
helmen, medailles, bajonetten, documenten etc. (tegen vergoeding) . Tel.
06-25384205
Gratis afhalen:
Gebruikte voor- en schuurdeur, hardhout. 82x200cm. Tel. 0297-344489
Te koop:
Doos met 2 puzzels, elk 1000 st. €4,-.
Tel. 06-19493012

Gevraagd:
Defecte/werkende audio spullen,
versterker, cd sp, cass deck, tuner,
comp sp, ook accu’s koper, rvs, alu,
haal ik op. Tel. 0297-521651
Te koop:
Senseo-app. +2 voorraad bus(jes)
€10,-. Tel. 06-15564339
Te koop:
2 Antieke koperen pianokandelaars
€50,-. Tel. 0297-264071
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zich verjongd hebben in de persoon
van Sander de Vries. Dick op zang,
gitaar en banjo en Leen op viool en
mandoline brengen swingende
countrypop samen met Jan Erik
Hoeve op steelgitaar en banjo, Peter
van Soest op basgitaar, Tristan Hupe
op drums en percussie en Sander op
gitaar.

Voorheen Akoestische Avond
zaterdag via livestream
Aalsmeer - Zaterdagavond 29
januari kan via livestream gekeken
worden naar de Bacchus Voorheen
Akoestische Avonden. Terug naar
januari 2020 voor de laatste Voorheen Akoestische Avonden in
Bacchus. Corona lag al op de loer,
maar dat was toen nog niet bekend.
Inmiddels twee jaar verder en lijkt
het erop dat januari weer zonder
muziek eindigt. Deze teleurstelling
was ook voor het Bacchus bestuur te
groot en ter elfder uren is besloten
om een streaming versie van de illustere avonden te houden. Er wordt
nog volop gestoeid met de techniek,
maar het bestuur gaat er vanuit dat
alles op tijd klaar is. Drie Aalsmeerse

acts van naam hebben geen last van
zenuwen en riepen enthousiast dat
zij zaterdag 29 januari het podium
zullen betreden. Met grote vreugde
kondigt het Bacchus bestuur aan:
Hein Meijer met special guest Justus
Meijer, de Hobo String Band en The
Rem Band.
Blues en countrypop
Blues man Hein Meijer behoeft geen
aankondiging en zal dit concert
sfeervol openen. Zoon Justus zal ook
zijn bijdrage gaan leveren.
Dick Kuin en Leen Mulder zijn ruim
50 jaar geleden begonnen met de
Hobo String Band en Aalsmeers
Glorie is more alive than ever sinds ze

Helden uit jaren zeventig
Ook de Rem Band behoeft allang
geen introductie meer. Het hart van
de Hucksters uitgebreid met twee
ervaren Aalsmeerse muzikanten.
The Rem Band is Hans Millenaar en
Remco Millenaar op gitaar en zang,
Ron Schalkwijk op drums, Ab Hansen
op bas en zang en Remco de Hundt
op toesten en de heren laten luisteraars genieten van hun muzikale
helden uit de jaren zeventig, waarin
de piano/hammond centraal staan.
Denk aan tijdloze nummers van
Procol Harum, The Doors en Joe
Cocker.
Youtube
De Streaming Voorheen Akoestische
Avond begint zaterdag 29 november
om 19.30 uur en is op Youtube te
volgen. Gebruik op Youtube 1 van de
volgende zoektermen: Bacchus
Akoestische Avonden 2022,
Bacchus Livestream, Bacchus Livefeed of gebruik onderstaand adres:
www.youtube.com/
watch?v=ng9F9aiRd-c

AGENDA
DONDERDAG 27 JANUARI:

* Kabouterbos Absoluut Aalsmeer in
Hornmeerpark (tot 31 januari).
* Vergadering gemeenteraad vanaf
20u. via www.aalsmeer.nl
VANAF 28 JANUARI:

* Expositie Beestenboel in Oude
Raadhuis, Dorpsstraat. Open
vrijdag t/m zondag 14-17u.
ZATERDAG 29 JANUARI:

Extra lange ‘Aalsmeer by Night’
Presentator Meindert van der Zwaard
neemt luisteraars donderdagavond
27 januari, in een extra lange uitzending van ‘Aalsmeer by Night’ vanaf
20.00 uur nog één keer mee naar de
muziek uit de jaren 10. De leukste en
opmerkelijkste muziek uit het tijdperk 2010 tot 2019 komt voorbij. De
uitzending duurt tot midernacht.
‘Door de Mangel’ over duiken

Maandag nam fotograaf Kick Spaargaren plaats achter de microfoon bij
‘Door de Mangel’. Hij sprak over zijn
werk op een kwekerij, maar vooral
over fotografie. “Ik heb geen opleiding in fotografie gevolgd, maar heb
het me allemaal zelf aangeleerd.” Hij
fotografeert onder andere voor de
Nieuwe Meerbode. Daarnaast heeft
hij ook nog tijd om te schaatsen. Kick
vond Marc Eveleens als de volgende
schakel. Tot voorkort was hij kok,
maar door corona is hij noodgedwongen de bouw ingegaan. “Als
duikbuddy heeft mij gemotiveerd
om mijn duikopleiding af te maken.
Hij verdient het om eens lekker zijn
duikverhalen te vertellen.” Dat en
meer aanstaande maandag 31
januari vanaf 19.00 uur.
Mozart in ‘Intermezzo’
Op deze laatste dag van januari is
verder het programma ‘Intermezzo’
geheel gewijd aan de heilige mis.
Mozarts Grand Mass (Grote Mis) zal
bijna geheel te horen zijn. Daarnaast

Soundsation gaat weer zingen!

1 TOT EN MET 6 FEBRUARI:

* Kinderboerderij Boerenvreugd,
Hornmeer open iedere dinsdag
t/m vrijdag van 9.30 tot 16.30u.
Zaterdag en zondag van 10 tot
16.30u.
ZATERDAG 5 FEBRUARI:

* Streaming Akoestische Avond
vanuit Bacchus via Youtube.
Aanvang: 19.30u.
VANAF 29 JANUARI:

* KCA Jazzconcert door Rembrandt
Frerichs en Jasper Staps in Bacchus,
Gerberastraat vanaf 20.30u.
T/M 27 FEBRUARI:

* Crash Museum in Fort Aalsmeer,
Aalsmeerderbrug open van 10.30
tot 16.30u.
MAANDAG 31 JANUARI:

* Webinar Interactief voorlezen aan
kinderen 0-6jr. van 19.30 tot
20.30u. via www.debibliotheekamstelland.nl
TOT 1 FEBRUARI:

* Expositie ‘Wij doorbreken de

* Tentoonstelling Floribunda met
werk van Dennis A-Tjak, Rob de
Heer en Inge Becka in Flower Art
Museum, Kudelstaartseweg 1.
Open donderdag t/m zondag van
13 tot 17u.
TOT APRIL:

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

STAGE
MUSIC SHOP

Bloemen, schrijven, schilderen:
Bob te gast bij ‘Echt Esther’
Aalsmeer - Bob van den Heuvel,
vooral bekend als bloembinder,
wordt 27 januari om 19.00 uur geïnterviewd in ‘Echt Esther’. In de afgelopen tien jaar ben is hij drie nieuwe
wegen ingeslagen. Schilderen, met
Bob & Gon is hij een theaterkant
opgegaan en hij is columnist vanuit
De Bovenlanden geworden bij de
Nieuwe Meerbode onder pseudoniem ‘Bob in de Bovenlanden’. Uiteindelijk heeft dat geresulteerd in een
mooi boek waarover hij komt
vertellen bij Esther Sparnaaij.

cirkel van geweld’ op wandelboulevard tussen het Surfeiland en de
Watertoren.

Dé vioolspecialist

Uitgebreid
en divers
aanbod
gitaren,
ukelele’s
en violen
Schoolstraat 7 | Aalsmeer | 0297-328044 | www.stagemusic.nl

laat programmamaker Sem van Hest
vanaf 21.00 uur ook delen uit de
missen van onder andere Bach en
Händel horen.
Radio en televisie!
Radio Aalsmeer is te beluisteren via
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de
kabel, DAB+ kanaal 5A, digitaal radiokanaal 868 (Caiway) en via de website
www.radioaalsmeer.nl. Elke dag
brengt Radio Aalsmeer informatieve
en interessante programma’s. In de
nacht en doordeweeks overdag kan
genoten worden van fijne non-stop
muziek. Op televisie is Radio Aalsmeer TV te bekijken via kanaal 12 van
Caiway, kanaal 1389 van KPN/
XS4ALL/Telfort of radioaalsmeer.nl/tv.

Aalsmeer - Op dinsdag 1 februari gaan
de leden van Popkoor Soundsation
weer samen zingen en daar hebben ze
heel veel zin in. Fijn om elkaar weer te
zien, te spreken en natuurlijk samen te
zingen! Wat zijn de plannen? Waar
werkt Soundsation naar toe? Komen er
nieuwe nummers? Zijn jullie net zo
nieuwsgierig en willen jullie een
toontje mee zingen? De leden van
Popkoor Soundsation nodigen belangstellenden uit om eens te komen kijken
en mee te zingen. Popkoor Soundsation repeteert elke dinsdag van 20.0022.00 uur in The Beach aan de Oosteinderweg 247a. Voor meer informatie:
www.soundsationaalsmeer.nl.

Kunst op de werkvloer: Bob bij
Desiree Bloemen en Planten
Door Janna van Zon
Aalsmeer - Het Huiskamermuseum en
Sylt Support maken zich samen sterk
om kunst op de werkvloer te realiseren. Inmiddels weet een aantal
ondernemers wat de toegevoegde
waarde is van kunst binnen hun
bedrijf. Zowel medewerkers als
cliënten reageren positief. “Ik had mij
dat nooit zo gerealiseerd”, bekend
Kirsten Verhoef van Sylt Support.
“Maar de gesprekken die ontstaan en
de aandacht voor kunst is verrassend.”
Een aanwinst
Wanneer Desiree Groeneveld over het
platform Kunst op de werkvloer hoort,
is zij direct enthousiast. Zij is vast van
plan om haar bloemen- en plantenzaak tot een succes te maken. Kunst
ziet zij daarbij als een mooie aanvulling. De winkel aan de Beethovenlaan
wordt door de wijk als een aanwinst
gezien. “Voor mij is het een leuke
wandeling geworden, er valt iets te
beleven”, is de reactie van een omwonende. In de kinderwagen ligt haar
nog piepjonge tweede zoon tevreden
te slapen. De gekochte bossen
bloemen liggen op het dekbedje. Om
haar heen speelt haar bijna drie jarige
zoon dat hij een stoere motorrijder is.
Het is druk bij de bloemenstal.
(vanwege corona is de verkoop
buiten). Iedereen lijkt elkaar te
kennen.

Extra cachet
Het ligt bijna voor de hand dat kunstenaar-bloemenarrangeur Bob van den
Heuvel met zijn bloementaferelen de
muren een extra cachet gaat geven.
Vooraf wordt gekeken hoeveel schilderijen en waar de kunstwerken
kunnen hangen. Hij krijgt geheel de
vrije hand en dat is altijd fijn voor een
kunstenaar. Uit zijn fiat 500 ‘tovert’
Bob een paar flink formaat kunstwerken tevoorschijn en ook wat
kleiner werk. Het lijkt wel alsof er een
comité van ontvangst op hem wacht.
Men is nieuwsgierig wat er komen
gaat. Binnen worden er wat planten
verschoven, een spiegel van de muur
gehaald en snel hebben de schilderijen zich gevoegd tussen de bloemen.
Buiten worden er aanwijzingen en
complimenten gegeven: “Mooi Bob.”
Ondertussen gaat de verkoop gewoon
door. Nog even een bloemetje voor
het weekend in huis halen. Een mooi
gezicht al die armen vol bloemen.
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Expositie ‘Beestenboel’ weer te
zien in het Oude Raadhuis
Aalsmeer - Het Oude Raadhuis gaat,
met inachtneming van de coronaregels, weer open vanaf aanstaande
vrijdag 28 januari. Eindelijk mag ook
de expositieruimte in de Dorpsstraat
de deuren weer openen voor het
publiek. En dat is goed, want er
hangt nu een bijzonder leuke
tentoonstelling: Beestenboel. Een
tentoonstelling met een hoge
aaibaarheidsfactor, want te zien is
dierenkunst. KCA nodigde kunstenaars uit die hun passie voor dieren

én kunst graag met u delen. Met
vertederende schilderijen, kleurrijke
tekeningen, magnifieke foto’s en
indrukwekkende beelden. Dit
leverde een boeiende tentoonstelling op die iedereen zal aanspreken,
van kunstliefhebber tot
dierenliefhebber.
Onderdeel van leven
Dieren hebben al van oudsher een
bijzondere plaats in de beeldende
kunst, vanaf de prehistorie, denk

Het kan weer: KCA jazzconcert
op 5 februari in Bacchus
Aalsmeer - Een uur vroeger dan
aanvankelijk de bedoeling was, maar
wel op dezelfde avond een KCA Jazzconcert in cultureel café Bacchus in
de Gerberastraat. Op zaterdag 5
februari kan vanaf 19.30 uur genoten
worden van ‘A Tribute to Dave

Brubeck en Paul Desmond’ door
Rembrandt Frerichs (piano), Jasper
Staps (altsax), Matheus Nicolaiewski
(contrabas) en Mitchell Damen
(drums). Het kleurenpalet van Paul
Desmond en Dave Brubeck springt
uit de fluwelen altsax van Jasper

Rally Club Aalsmeer organiseert
weer de Ladies Rally
Aalsmeer - Na twee jaar in de
corona-dip te hebben gezeten, is de
organisatie van de Ladies Rally het
zat en gaat weer vol gas. In navolging
van de geslaagde edities van 2017 en
2018 organiseert Rally Club Aalsmeer
in samenwerking met Handelsbanken dit jaar weer een damesrit
en wel op zondag 24 april. Vanaf 9.30
uur worden deze dag deelnemers
door het organisatieteam welkom
geheten bij The Beach aan de Oost-

einderweg 247 met koffie en wat
lekkers . Na het in ontvangst nemen
van het routeboek en een goodiebag
gaat de rally tussen 10.00 en 10.45
uur van start. Onderweg krijgen de
deelnemers een heerlijke uitgebreide
lunch op een landelijke locatie. Aan
het einde van de dag is de finish
weer bij startlocatie The Beach, waar
familie en vrienden natuurlijk weer
van harte welkom zijn. Als alle
equipes gefinisht zijn, worden prijzen

maar aan grottekeningen, in de
19e-eeuwse schilderkunst, wanneer
dierenschilders zich Animaliers gaan
noemen, en zeker ook in de hedendaagse kunst. Niet zo gek als je
bedenkt dat dieren een belangrijk
onderdeel vormen van het leven en
de omgeving van de mens: als huisdier, als voedselbron of hulpmiddel,
in het wild. Op portretten, in stillevens, landschappen, stadsgezichten,
in de natuur, in de openbare ruimte,
overal kom je dierenkunst tegen. Het
Rijksmuseum heeft een aparte afdeling voor dierenkunst en er is zelfs
een digitaal Dierenmuseum. De
exposanten in het Oude Raadhuis
zijn: Jennifer Bergkamp met pastel,
Wessel Bezemer (postuum) met
bronzen beelden, Nicolette
Oosterhof-Heemskerk met airbrush,
Erik de Rijk met foto’s, Petra Smits
met kleurpotlood-werk en Ellis
Sprengers met acryl en pastel.
Het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat
in het Centrum is iedere vrijdag,
zaterdag en zondag open van 14.00
tot 17.00 uur. De expositie ‘Beestenboel’ is nog te zien tot en met zondag
13 februari. Denk aan het coronatoegangsbewijs en mondkapje!
Toegang: uw gift.

Staps. De veelbesproken vindingrijkheid van pianist Rembrandt zorgt
voor een voortstuwend melodisch
avontuur.
Na veel artistieke invloeden verwerkt
te hebben op zijn tours wereldwijd,
waarbij hij twee jaar geleden nog
60.000 enthousiaste jazzliefhebbers
bereikte, neemt pianist Rembrandt
Frerichs dit seizoen luisteraars mee
op een intieme muzikale expeditie
naar de jaren zestig, het hoogtepunt
van de Cool Jazz. Saxofonist Jasper
Staps en Rembrandt kennen elkaar al
tientallen jaren, ze zijn muzikaal thuis
bij elkaar. Een samenspel gerijpt door
een langdurende muzikale vriendschap van deze twee muzikale grootmeesters. Bij dit concert klinkt het
beste van The Great American Songbook! Koop nu kaarten via de KCA
Ticketshop: www.skca.nl. Wees er
snel bij, want door de coronamaatregelen is het aantal zitplaatsen
beperkt. Toegang: 15 euro. Jazzclubleden en jongeren tot en met 25 jaar
betalen 10 euro entree.

uitgereikt aan de beste equipes.
Natuurlijk is er ook dit jaar een prachtige prijs voor de meest originele
equipe. Het is een rally waar ontspanning en gezelligheid voor op staat,
maar waar onderweg wel diverse
vragen gesteld worden en
opdrachten uitgevoerd moeten
worden. Een route die voor iedereen
te rijden is, geen hoge moeilijkheidsgraad. Mooie onbekende stukjes
Nederland ontdekken, een dagje uit
op de weg, met mooie stops op
prachtige plekjes.
Dus dames, rij gezellig mee met je
vriendin, moeder, collega, sportmaatje, buurvrouw, dochter, medestudente of wie dan ook! Iedereen is
welkom: het maakt niet uit in wat
voor auto je mee rijdt. Je gaat lekker
mee in je vrijetijdskleding, je kleedt
je chique aan of je gaat gek verkleed,
alles mag. Gezelligheid onderweg
staat voorop! Prijs voor deelname is
per persoon 45 euro. De inschrijving
is geopend. Schrijf je nu in via de site
van Rally Club Aalsmeer: www.rallyclubaalsmeer.nl

Welkom in Flower Art Museum!
Aalsmeer - De lockdown voor de
cultuursector is eindelijk voorbij en dit
betekent dat het Flower Art Museum
vanaf donderdag 27 januari weer te
bezoeken is. De tentoonstelling Floribunda is verlengd en nog tot eind
februari te zien. Floribunda is een overzichtstentoonstelling met het werk
van kunstfotograaf Dennis A-Tjak
(1961, Paramaribo). Ruim honderd
bloemportretten geven een impressie
van zijn veertigjarige loopbaan waarin
bloemen altijd het hoofdonderwerp
zijn geweest. In het oog springende
series als ‘Royal Flowers of the Netherlands’ en ‘Indische Pracht’ behoren tot
de hoogtepunten in zijn werk.

de Heer maakte hij een reeks magischrealistische fotocollages. Met kunstenaar/designer Inge Bečka componeerde A-Tjak in de studio stillevens
van bloemen en keramiek. Hier maakte
hij abstracte afbeeldingen van. Ook
wordt er solowerk van Rob de Heer en
Inge Bečka getoond. Het Flower Art
Museum is gevestigd aan Kudelstaartseweg 1 en is iedere donderdag
tot en met zondag geopend van 13.00
tot 17.00 uur. De entree is 6 euro,
museumkaarthouders krijgen 50%
korting en kinderen tot en met 12 jaar
hebben gratis toegang. Mondkapje en
coronabewijs zijn verplicht, vooraf
reserveren is niet nodig. Meer info:
www.flowerartmuseum.nl.

Coproducties
Op de tentoonstelling zijn ook coproducties te zien van A-Tjak met twee
andere kunstenaars. Samen met Rob

Foto: Dennis A-Tjak - Hoya Carnosa

Foto: Dennis A-Tjak
Cathleya Orchidacenae

Foto: Dennis A-Tjak - Keizerskroon

Crash Museum gaat weer open
Aalsmeerderbrug - Het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45
mag weer open. De vrijwilligers van
het museum popelen om vanaf
aanstaande zaterdag 29 januari weer
bezoekers in het museum te mogen
rondleiden. Evenals vorig jaar is het
museum iedere zaterdag en tweede
zondag van iedere maand geopend
van 10.30 tot 16.30 uur.
Collectie
De vaste collectie is verdeeld in de
thema’s: Meidagen met de gedeeltelijke reconstructie van de Fokker D.XXI,
de luchtoorlog met resten van
Mosquitos, een Mustang en een Spitfire, een Focke Wulf, bezetting, verzet
en onderduiken met een gedeelte
over geheime agenten en maquettes
van onderduik locaties. Communicatie
wordt belicht in de radiokamer met
werkende apparatuur uit de Tweede
Wereldoorlog. Daarnaast zijn de twee
tijdelijke exposities nog altijd te
bewonderen: ‘De Vergeten Oorlog’,
over de oorlog in Nederlands-Indië
van 1942 tot en met 1945, en ‘Kinderspeelgoed in de Tweede Wereldoorlog’

Toegang reserveren
Als gevolg van de beperkingen ingevolge de corona-richtlijnen moeten
bezoekers 1,5 meter afstand houden
en een mondkapje dragen.
Aanmelden voor een bezoek kan via
de website op www.crash40-45.nl/
kaarten-reserveren/. Het museum is
gevestigd in het Fort bij Aalsmeer aan
de Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeerderbrug (nabij Rijsenhout). Kijk voor
meer informatie op de website of raadpleeg instagram of de facebookpagina
van het Crash Museum.

Online jeugdschaken compleet
Aalsmeer - Alle acht spelers van de
AAS jeugdcompetitie schaken waren
dit keer online aanwezig en wilden
kennelijk met het hopelijk einde van
de lockdown inzicht nog een keer
voluit gaan. Geen remises dus. Luuk
V ging door met winnen aan staat nu
twee punten los van Merlijn, die ook
met zwart won van Robin. Christiaan
probeert weer terug te komen en
won, ook al met zwart, van Storm.
Tenslotte redde Rune de witte eer

door van Naksh te winnen. Luuk B
heeft zich helaas moeten terugtrekken uit de competitie.
De uitslagen van ronde vijf:
Brian-Luuk V: 0-1; Robin-Merlijn: 0-1;
Storm-Christiaan: 0-1; Rune-Naksh: 1-0
Stand:
1. Luuk V 5; 2. Merlijn 3; 3. Christiaan 2;
4. Luuk B 1; 5. Robin 1; 6. Brian 1;
7. Naksh 1; 8. Storm 1; 9. Rune 1
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website www.stichtingoudaalsmeer.
nl en deze is te bekijken via de knop
‘Film van de Maand’. De films zijn
afkomstig uit verschillende verzamelingen die zijn geschonken aan Oud
Aalsmeer. Aan het bekijken zijn geen
kosten verbonden.

DE SCHIJNWERPER OP...

Martin Ramp (89): “Ik kom
nog elke dag tijd tekort”
Door Truus Oudendijk

Historis e film van de maand
over sloop i en o enstraat
Aalsmeer - De film van de maand
februari op de website van stichting
Oud Aalsmeer en bij Radio Aalsmeer
op televisie is samengesteld uit twee
films. De eerste film is beschikbaar
gesteld door Wim Roodenburg en is
een kleurenfilm met beelden over de
sloop van de woonhuizen aan de
Rozenstraat rond 1980. De film is waarschijnlijk gemaakt door medewerkers
van woningbouwvereniging Volksbelang en wordt vooraf gegaan door een
aantal foto’s van dit gebied uit perioden vanaf de bouw tot aan de sloop.
100 jaar Nieuwe Meer
De tweede film gaat over jachthaven
de Nieuwe Meer die in 2012 het
100-jarig bestaan vierde. Allereerst
zijn beelden te zien van de viering

van het 100-jarig bestaan van de
jachthaven in de watertoren van
Aalsmeer. Ook worden fragmenten
getoond uit de jaren dertig en vijftig
van de vorige eeuw, deze zijn
gefilmd in de jachthaven en op de
Westeinderplassen. Tenslotte kan
genoten worden van het admiraalzeilen op de Grote Poel ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de
Nieuwe Meer. Bij dit evenement is
ook de koninklijke familie aanwezig
en neemt deel met ‘De Groene
Draeck’. Deze film is beschikbaar
gesteld door Dick Maarsen. Beide
films zijn door Dick P. van der Zwaard
bewerkt voor het beeldarchief van
Stichting Oud Aalsmeer. Stichting
Oud Aalsmeer vertoont iedere
maand een historisch film op de

Een ijdi on eval op de reef:
ietser aar e ond

Foto: Marco Carels

Benita Roetman: “Zaai is de
basis voor de toekomst
Door Janna van Zon
Aalsmeer - De geschreven promotie
van Thee&Kaart begint als volgt: ‘Hallo,
ik ben Benita, een echte theeleut. In
1991 ontmoette ik Arjan, mijn grote
liefde en een echte Aalsmeerder. Hij
liet mij Aalsmeer zien. En steeds zag ik
weer de Aalsmeerse vlag wapperen.’
Het was de vlag die haar inspireert om
de Aalsmeerse historie te vertalen
naar thee. Er ontstond de heerlijke
theemelange ‘Aalsmeerse Liefde’
waarin je de aarde, het blad en de
aardbei kunt terug vinden.
Kudelstaarts Geluk
In 1996 kwam Benita met haar grote
liefde in Kudelstaart wonen en hier
was het de oranje verlichting van de
kwekerijen die haar inspireerde om
ook voor Kudelstaart een eigen thee,
‘Kudelstaarts Geluk’, samen te stellen.
Nu koos zij voor verschillende soorten
bloemen die symbool staan voor het
prachtige dorp.
Theesommelier
Tijdens de coronatijd wilde Benita een
vriendin, werkend op de IC, een

ondersteunend kaartje sturen. Het
moest iets heel persoonlijks worden.
Het werd een handgemaakte en
geschreven kaart. Daarnaast plakte zij
er - als traditie - een theezakje bij. En
dát was het begin van het ondernemers avontuur. Door de vele positieve
en blije reacties maakte Benita een
gewaagde sprong. Het was voor haar
hét moment om na 26 jaar in de
gehandicaptenzorg te hebben
gewerkt het vak te verlaten. Januari
2021 schreef zij zich in bij de Kamer
van Koophandel. Leergierig als zij is,
koos zij voor de studie Theesommelier.
En inmiddels weet zij alles van thee.
Zij kan er uren over vertellen. “Thee is

Inleidend interview
De film wordt ook tweemaal op TV
Aalsmeer uitgezonden in de maand
februari. Vrijdag 11 februari is de
eerste vertoning vanaf 11.00 uur. Een
dag later, zaterdag 12 februari, is de
film nogmaals te zien vanaf 13.00
uur. De uitzendingen worden vooraf
gegaan door een inleidend interview
met een medewerker van Oud Aalsmeer op zaterdag 5 februari. Het
interview door presentator Jan van
Veen is te beluisteren op zowel Radio
als TV Aalsmeer tussen 12.00 en
13.00 uur. TV Aalsmeer is bij abonnees van Caiway te vinden op kanaal
12 en bij gebruikers van KPN/
XS4ALL/Telfort op kanaal 1389. Meer
informatie: www.radioaalsmeer.nl

Aalsmeer – Een fietser is in de nacht
van vrijdag 21 op zaterdag 22 januari
op de Dreef zwaar gewond geraakt bij
een eenzijdig ongeval. Een ambulance
en ook het traumateam zijn ter plaatse
gekomen voor het slachtoffer. Door nog
onbekende oorzaak raakte de fietser
met elektrische fiets ten val. Het slachtoffer is met zwaar letsel afgevoerd per
ambulance. De politie doet onderzoek
naar de oorzaak van het ongeval. Mogelijk zijn er getuigen. Bel met meer informatie naar 0900-8844 of neem
anomiem contact op via 0800-7000.

een wereld op zich met vele verrassende elementen.”
Thee verbindende factor
“Ik ben een zorgsector-mens en thee
zie ik als de verbindende factor.
Iedereen lust wel thee en thee wint
ook steeds meer terrein. Voor mij is
het heel belangrijk dat mensen met
elkaar in contact komen. Ik houd van
gezelligheid met veel vrienden om mij
heen. Het eerste kopje thee is lekker
kunnen ontspannen en bij het tweede
kopje thee gebeurt er iets magisch,
dan komen de persoonlijke verhalen
los. Iedereen die bij mij komt, gaat
weer blij en enthousiast de deur uit.”
Benita begon met zes soorten thee,
dat inmiddels al is uitgebreid in 36
verschillende smaken. Geen idee
welke thee bij jou past? Na een aantal
vragen kiest Benita de thee uit die het
beste bij jou smaakvoorkeur past.
Netwerk
Voor Benita is Zaai de basis voor de
toekomst van de ondernemer. “Zaai
stuurt je de goede kant op, mijn
netwerk is inmiddels zoveel meer
uitgebreid.” Voor meer informatie over
Zaai kan contact opgenomen worden
met Kirsten Verhoef (project-organisator) via 0297-366192 of per mail:
kirsten@syltsupport.nl

Aalsmeer - Een bijzondere man, Martin Ramp. 89 jaar jong en nog steeds
heel vitaal en betrokken. In 1932 is hij geboren aan de Oosteinderweg in de
woning waar jarenlang El Djem gevestigd was. Zijn ouders hadden er een
kruidenierszaak. Kleinzoon Sebastiaan heeft hem uitgenodigd en is ook bij
dit gesprek aanwezig.
Hoe was uw jeugd in Aalsmeer?
“Ik was acht jaar toen de oorlog uitbrak en op dat moment zat ik in het
boshuis in Nunspeet. Ik was een wat iel kereltje en zou daar drie maanden
blijven om aan te sterken. Door de inval van de Duitsers kon dat niet doorgaan en moesten we allemaal weer naar huis. Het was een hele uittocht,
mensen met kinderwagens en karren met spullen erop, dwars door de
waterlinie heen. Dat is iets wat je nooit meer vergeet. We waren thuis met
vier kinderen, maar een daarvan is als baby van drie maanden overleden, ik
was de oudste en bleef met een broer en een zus over in het gezin. Ik ging
naar school op de Oosteinderweg, in het gebouw waar nu hotel Chariot zit.
Ik zat bij meester Dam in de klas, dat weet ik nog goed.”
Wat deed u na de lagere school?
“Ik ben avondcursussen gaan volgen en bij mijn vader in de kruidenierszaak
gaan werken. In de Schoolstraat had Wouter Koster een boter- en kaas
winkel en toen die te koop stond zei ik tegen Marie - die ik al van de eerste
klas lagere school kende en met wie ik verkering had - ‘we moesten het
maar proberen’. We zijn getrouwd, ik heb de winkel overgenomen en ben er
een kruidenierszaak begonnen. Na vijf jaar ben ik er mee gestopt, de supermarkten kwamen op en ik zag in een kleine kruidenierswinkel weinig
toekomst. Ik ben bij de PTT gaan werken; het postkantoor was in de tijd
gevestigd in de Zijdstraat, waar nu het Boekhuis is. Ook daar heb ik vijf jaar
gewerkt en toen kwam mijn schoonvader vragen of ik bij hem wilde komen.
Hij begon Wilzo, een zaak in gereedschap en tuinbouwartikelen. Ik ben er
tien jaar gebleven, maar toen zijn kinderen groter werden en ook interesse
in de winkel hadden dacht ik: er moeten niet teveel kapiteins op een schip
komen. Ik ben naar iets anders op zoek gegaan, kwam Wim Uitenboogaard
tegen die voorstelde: ‘kom weer terug bij de post’. Dat heb ik gedaan en er
vervolgens nog twintig jaar gewerkt. Toen ik zestig werd kon ik in de VUT.”
U woont nog zelfstandig?
“Gelukkig wel. Mijn vrouw en ik zijn 62 jaar getrouwd geweest. Vijf jaar
geleden is zij overleden en sindsdien kook ik zelf en dat vind ik nog leuk
ook. De boodschappen worden voor me gedaan en ik zet mijn stoel
gewoon naast het fornuis. Ik ben wel wat kortademig, want mijn longen
hebben een optater gehad. Tot twee jaar terug ging alles prima, maar van
het ene moment op het andere werd ik ziek, een dubbele longontsteking. Ik
heb zes weken in het ziekenhuis gelegen en moest daarna vijf weken revalideren, maar ik ben er wonderwel bovenop gekomen.”
Hoe brengt u de dag door?
“Ik kom nog elke dag tijd tekort. Ik begin met het lezen van de krant en op
televisie mag ik graag de kamer debatten volgen. Verder houd ik van
puzzelen, vooral cryptogrammen. We maken er altijd een competitie van.
Familieleden krijgen in het najaar altijd een boekje, maar de oplossingen
knipten we eruit. Die krijgen ze pas met Kerstmis. Met oudjaar bellen ze
hoeveel fouten ze hebben.”
Een heel leven in Aalsmeer wonen, heeft u veel zien veranderen?
“Een hele hoop; er is ontzettend veel bijgebouwd. Omdat wij vroeger verder
van het dorp woonden hadden we in het Farregat een sterke gemeenschap.
Je kende elkaar, er was veel saamhorigheid, zeker in de oorlogstijd. Ik woon
nog steeds in de Schoolstraat, een buurtje met praktisch allemaal Aalsmeerders en dat is fijn. Ik heb hier altijd met veel plezier gewoond. Als postbesteller heb ik jaren op de Buurt gelopen. In die tijd waren al die grote villa’s
er niet. Wat dat betreft hebben ze de Buurt verpest. Ik vind dat ze de
Uiterweg als cultureel erfgoed hadden moeten bestemmen. Vroeger had je
huizen met een tuintje ervoor, nu staan er hoge hagen; mensen zijn veel
meer op zichzelf. Het gemoedelijke is weg.”
Wie wil u volgende week in de schijnwerper zetten?
“Eppo Kramer, hij komt nog regelmatig bij mij op bezoek. Mijn vrouw was
kleuterleidster en hij zat bij haar in de klas.”
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offie met Absol
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 22
januari werd er door de fractieleden
van Absoluut Aalsmeer vol enthou-
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t Aalsmeer
siasme contact gemaakt met inwoners die hun boodschappen deden
in het winkelcentrum in Kudelstaart.

Online speeddate VSBfonds voor
sociale en culturele activiteiten
Regio - Het VSBfonds heeft geld
beschikbaar voor mensen die ideeën
hebben voor sociale of culturele activiteiten in Noord-Holland. Adviseurs
van het fonds zitten op vrijdag 4
februari van 9.30 tot 14.00 uur klaar
om met initiatiefnemers in gesprek
te gaan over hun plannen.
Bijdrage aan gemeenschap
Het VSBfonds is op zoek naar
mensen met mooie ideeën waardoor
andere mensen mee kunnen doen
aan een sociale of culturele activiteit
die lokaal of regionaal impact heeft.
Of waardoor deze mensen anderen

ontmoeten of inspireren, zich verder
ontwikkelen of bijdragen aan de
lokale of regionale gemeenschap.
Initiatiefnemers kunnen contact
opnemen met de regio-adviseurs
van de provincie Noord-Holland. Zij
kunnen met hen bespreken of hun
project in aanmerking komt voor
een donatie.
Een idee?
Wie een idee heeft voor een sociale
of culturele activiteit in NoordHolland, kan een afspraak maken
voor een online speeddate op
vrijdag 4 februari via

Digitale brievenbus-sticker
biedt geen enkel voordeel
Aalsmeer - De Regio Media Groep,
uitgever van nieuwsbladen in diverse
gemeenten, waaronder ook deze
krant, is geen voorstander van de
digitale variant op de JA/NEE-sticker.
Volgens directeur Frits Raadsheer
kleven er te veel praktische nadelen
aan het systeem en is het voor bezorgers vrijwel onmogelijk om ermee uit
de voeten te kunnen. Het idee voor
de digitale NEE/JA-sticker komt van
Mail Distributie Bedrijven (MailDB),
de branchevereniging van de
verspreiders van reclamefolders.
Kerngedachte is dat inwoners online
registreren of ze wel of niet reclamefolders willen ontvangen. Bezorgers

moeten in dat geval tijdens hun
bezorgroute bij elk adres op hun
telefoon eerst checken wat de
bewoner geregistreerd heeft. Raadsheer: “Dit plan is voor bezorgers praktisch onhaalbaar. Het heeft ook geen
enkel voordeel voor wie dan ook,
hooguit voor de folderbranche zelf.
Voor de krantenbezorger is het
ondoenlijk om de bezorging zorgvuldig te doen als hij constant zijn
telefoon in de hand moet hebben
om te kijken wie er wel of geen
folders in de bus wil.’’
De introductie van het digitale registratiesysteem lijkt vooral een poging
van de folderverspreiders te zijn om

Inloopspreekuur Testament en
Uitvaart in de bibliotheek
Aalsmeer - Vroeg of laat krijgt
iedereen ermee te maken, het overlijden van een dierbare en het
regelen van een uitvaart. Dit kan veel

vragen oproepen. Wat kost een
uitvaart? Wie is er verantwoordelijk
voor de kosten? Wat mag er wettelijk
gezien wel en wat mag er niet? Kan ik

Onder het genot van een kop koffie
was er alle ruimte om een zorg of
wens in de directe leefomgeving of
andere zaken die inwoners bezig
houden te delen. Er natuurlijk ook
voldoende ruimte om te praten over
zaken waar men tevreden over is,
kennis te maken met de fractieleden
of om gewoon lekker te genieten
van een warme kop koffie of thee
met cake. Dit koffiemoment met
inwoners zorgde voor veel positieve
reacties van zowel inwoners, maar
zeker ook van de fractieleden. Super
leuk ook dat er door de initiatiefnemer van de actie ‘koffiepot vol’,
Gerard Zelen, een spontaan bezoek
werd gebracht. Aankomende
zaterdag 29 januari zal Absoluut
Aalsmeer vanaf 11.00 uur aanwezig
zijn in de Ophelialaan.

https://www.vsbfonds.nl/overvsbfonds/contact/noord-holland.
Men krijgt in het gesprek de gelegenheid om het initiatief via een
videoverbinding te presenteren. Na
afloop van het gesprek krijgt men
feedback, zodat men direct weet of
het idee of project mogelijk past bij
het donatiebeleid van het VSBfonds.
Het VSBfonds is één van de grootste
particuliere vermogensfondsen van
Nederland. Het fonds ondersteunt
graag projecten die bijdragen aan
een sociale, creatieve en inclusieve
samenleving. Het bestaat sinds 1990
en heeft elk jaar 26 miljoen euro
donatiebudget beschikbaar om te
investeren in de kwaliteit van de
Nederlandse samenleving. Meer
informatie op: www.vsbfonds.nl.

hun omzet te redden. Raadsheer
vervolgt: “Als krantenbedrijf willen wij
hier niet bij betrokken worden. Wij
brengen lokaal nieuws en zijn een
belangrijk onderdeel van de samenleving. Men heeft eerder met succes de
keuze gemaakt voor de JA/NEEsticker en wij vinden als krantenbedrijf dat je de mensen er niet
opnieuw mee moet lastigvallen. De
reclame in onze kranten zorgt ervoor
dat alle bewoners gratis nieuws
kunnen ontvangen en de lokale
ondernemers meer omzet kunnen
genereren. Dat is een heel andere
insteek dan de vaak landelijke ketenfolders hebben. Daarom willen wij bij
dit ondoordachte plan niet betrokken
raken. De enige overeenkomst is dat
het gratis in de bus valt en daarmee
houdt elke vergelijking op.’’

zelf een uitvaartverzorger kiezen en
hoe is het met eventuele verzekeringen geregeld? En hoe zit het met
erfrecht? Wat gebeurt er wanneer
iemand geen testament heeft. En
wat is nog meer belangrijk om rekening mee te houden? Voor veel
mensen is het een onbekend terrein
waar bovendien veel misvattingen
en misverstanden over bestaan.
Daarom houdt de bibliotheek in de
Marktstraat inhet Centrum op
donderdag 3 februari tussen 15.00 en
17.00 uur een gratis inloopspreekuur
over het onderwerp Testament en
Uitvaart. Notaris Geert Labordus en
uitvaartverzorger Saskia Driezen
geven antwoord op alle vragen. Voor
actuele informatie omtrent corona
maatregelen kan gekeken worden op
de website van de bibliotheek:
www.debibliotheekamstelland.nl.

BOB IN DE BOVENLANDEN
De reiger
Aalsmeer - Ik zit aan mijn schrijftafel voor het raam en staar naar het licht
kabbelend water. Het is stil, stil op het water, stil in de natuur. In deze
donkere januariweken lijkt de tijd te kruipen. De bomen zwaaien met hun
zwarte depressieve takken langzaam heen en weer, alsof ze geen zin
meer in het leven hebben. De oude dode rietkragen langs de oever
dragen troosteloos hun pluimen. Het is mistig, grijs en grauw.
Hé Bob!
Hé Bob! Wakker worden! Niet zo depri-negatief! Overnieuw!
Ik zit aan mijn schrijftafel voor het raam en kijk naar het rustig kabbelende
water. Het is stil, stil op het water, stil in de natuur. De tijd tikt langzaam
door. En, als je goed kijkt gebeurt er van alles. De eik met haar jonge
takken, waarvan de knoppen al zichtbaar zijn, speelt met de berk naast
haar, zwiepend en zwaaiend; het spel van de winter dat plaats maakt voor
de lente. De geel gouden rietkragen tonen trots hun winterpracht met de
afgestorven pluimen. Het winterzonnetje komt voorzichtig kijken en
geeft dit tafereel een hartverwarmende gloed. De sneeuwklokjes piepen
door het dikke herfstgebladerte in de tuin. Zij laten als eerste zien dat de
lente echt weer gaat komen, zelfs als er nog een ijzige winterperiode
komt in februari en maart.
Privégesprekken
Op twee meter afstand van mij landt met veel bravoure mijn vriend de
reiger op de sluisdeur. Hij komt iedere dag vissen naast de ark, maar niet
zonder mij te begroeten en daarna, via het domein van de kippen, trots
het schuine talud af te lopen tot onder de steiger, waar hij dan tijden
doodstil in het water kan staan tot de juiste vis langs zwemt.
Voor het gemak spreek ik altijd over ‘hij’ als ik het over mijn vriend de
reiger heb. Reigersvrouwtjes en -mannetjes hebben een identiek uiterlijk
en zelfs voor de reigers is het moeilijk om de andere sekse te herkennen.
De hofmakerij gaat daarom dan ook met veel ceremoniële gebaren. Uit
de reacties op zijn paringsspel kan de reiger opmaken of hij met een
mannetje of vrouwtje te maken heeft. De reiger komt al jaren, we kennen
elkaar inmiddels door en door. Wij voeren hele dialogen. Bij de eilanden
en slootjes van de Westeinderplassen is hij uit het ei gekropen. Een grof
rommelig nest van takken op een
paar meter boven de grond, in het
struikgewas van de Westeinderdijksloot, was de kraamkamer. Wat wij
samen bespreken houd ik privé,
maar hij maakt mijn liefde en passie
voor de natuur alleen maar sterker.
De reiger kijkt me nog even doordringend aan. Terwijl ik denk het
gesprek leuk af te ronden heeft
mijn vriend een vis te pakken en
vliegt weg.
Reageren?
bob.plaswijck@planet.nl

Weer stijging aantal positief op
corona geteste inwoners: +234
Aalsmeer - De coronacijfers rijzen de
pan uit, heel Nederland kleurt met
totaal ruim 350.000 besmettingen
met corona donkerrood. Naar schatting zijn in Nederland vorige week
60.000 mensen positief getest op
corona, gelukkig wel op de mildere
variant omikron. Ook in Aalsmeer en
omgeving slaat corona (nog steeds)
flink om zich heen. In één dag afgelopen zaterdag op zondag liefst 150
positief op corona geteste inwoners.
Toch is in Aalsmeer de stijging van 12
tot en met 25 januari het laagst ten
opzichte van de regio: 1.245 besmettingen en dat zijn er 234 meer dan de
vorige periode. In Uithoorn werden
1.225 (+ 359) inwoners positief
getest, in Haarlemmermeer moesten
6.818 (+ 1962) inwoners in isolatie en
in Amstelveen werd corona geconstateerd bij 4.134 (+ 988) inwoners.
De grootste stijging per 100.000
inwoners was in Amstelveen: 4.551,4,
gevolgd door Haarlemmermeer met
4.321,0, Uithoorn met 4.055,5 en
Aalsmeer (niet meer op één, maar op
vier) met 3.891,7.
Minder opnames ziekenhuizen
De omikron variant blijkt minder

ziekmakend te zijn, zo hebben
onderzoekers ontdekt en dit is te
merken aan de vermindering van
patiënten in ziekenhuizen. Vanuit
Aalsmeer 1 ziekenhuisopname,
Uithoorn 4, Haarlemmermeer 6 en
Amstelveen 3. Ook de sterftecijfers
laten een daling zien: Nul (geen)
overleden inwoners in Aalsmeer,
Uithoorn en Amstelveen (net als in
eerste twee weken van januari) en 1
inwoner in Haarlemmermeer overleden aan het virus.
Versoepelen
Ondanks de hoge besmettingscijfers
gaat Nederland versoepelen. De
horeca en de cultuursector mogen
weer aan de slag en zowel gasten als
uitbaters en cultuurmakers staan
(begrijpelijk) te trappelen. Belangrijk
daarbij is het wel dat alle bezoekers
zich aan de coronamaatregelen
houden, dus: Houd 1,5 meter afstand,
was regelmatig de handen, blijf thuis
bij een verkoudheid, ga testen bij
klachten en draag een mondkapje in
openbare gelegenheden.
Het gaat samen lukken om corona
onder controle te krijgen en te
houden!
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Helma Keesom met de nieuwe buurtverbinders Milena Luteijn en Dyane Stam.

Milena en Dyane nieuwe
buurtverbinders bij Participe
Aalsmeer - Buurtverbinder Helma
Keesom neemt per 31 januari
afscheid van Participe Amstelland

om te gaan genieten van welverdiend prepensioen. In opdracht van
de gemeente Aalsmeer was Helma

Jong en oud geniet van het
kabouterbos in Hornmeer
Aalsmeer - De fractieleden van Absoluut Aalsmeer hadden zin in een
ludieke actie voor de jonge inwoners.
Sinds enige weken hebben een 23 tal
kabouters zich gevestigd in het Hornmeerpark. Uit betrouwbare bron

heeft Absoluut Aalsmeer vernomen
dat de kabouters er nog slechts een
paar dagen staan. Tot uiterlijk 31
januari kan je jouw oplossing sturen
naar info@absoluutaalsmeer.nl.
Daarna zullen de prijswinnaars

Webinar ‘Interactief voorlezen’
bij Bibliotheek Amstelland
Amstelland – Tijdens de Nationale
Voorleesdagen van 26 januari tot en
met 5 februari organiseert de Bibliotheek Amstelland op maandag 31
januari een webinar over interactief
voorlezen aan kinderen van 0 tot 6

jaar. Voorlezen is niet alleen leuk, het
is ook nog eens heel goed voor de
taalontwikkeling van je kind. Voorlezen prikkelt de fantasie, verhoogt de
saamhorigheid en is een rustpunt in
de dagelijkse activiteiten. Als

Kudelstaarter omgekomen bij
aanrijding, getuigen gezocht
Boesingheliede/Kudelstaart - De politie zoekt getuigen die
donderdag 20 januari omstreeks 14.40 uur een bordeauxrode
Audi A2 hebben zien rijden over de rijksweg A5. De auto kwam

sinds januari 2017 actief als buurtverbinder in Aalsmeer en Kudelstaart.
Haar functie wordt vanaf 1 februari
ingevuld door Milena Luteijn en
Dyane Stam, beiden al enkele jaren
werkzaam voor het team in Aalsmeer.
Hoewel Helma’s vakkundigheid
gemist gaat worden, is er voor de
200% vertrouwen dat haar opvolgers
ook goede buurtverbinders zijn.
Hun taken zijn: Vinden, verbinden,
versterken, vraagbaak voor het
sociaal domein, ondersteuning
buurthuizen, Pools spreekuur, sociale
wijkagenda, buurtinitiatieven, lief en
leedstraten en verschillende
projecten. Milena en Dyane zijn
bereikbaar via het nieuwe emailadres: buurtverbinder.aalsmeer@
participe.nu of telefonisch op
maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag. Milena Luteijn: 06-53745267
en Dyane Stam: 06-13317626. Adres
van Participe Amstelland is Hadleystraat 55.

bekend worden gemaakt en leuke
prijzen worden uitgereikt. De fractieleden hadden bij het uitzetten van de
route al erg veel plezier. Extra leuk is
het dat zij veel kinderen, maar ook
volwassenen zien genieten van die
leuke gekleurde kabouters in het
park. Heel fijn om te zien dat er regelmatig kinderen enthousiast met de
speurtocht naar kabouters bezig zijn.
Iedere kabouter heeft een unieke
naam en een klein verhaaltje. Met de
QR-code kan je een uitgebreider
verhaal lezen. Een aantal kinderen kan
er geen genoeg van krijgen en zien
het zelfs wanneer een kabouter is
vervangen door een nieuw exemplaar. De ouders worden regelmatig
naar het Hornmeerpark getrokken om
samen met de kinderen naar de
vrolijk kijkende kabouters te zoeken.
Heeft u ze nog niet gespot? Wacht
niet langer, trek uw schoenen aan en
waan u in het kabouterbos waar de
kabouters hard aan het werk zijn om
er een mooi bos van te maken.

kinderen al heel jong op een prettige
manier kennismaken met (voor)lezen,
draagt dit bij aan een goede taalontwikkeling, verhaalbegrip én de woordenschat van het kind. Je kunt eigenlijk niet vroeg genoeg beginnen.
Verder is het bezig zijn met boeken
leuk én gezellig voor de kinderen en
voor jou! Bij interactief voorlezen ga
je nog een stapje verder: je gaat dan
een gesprek aan met het kind over
het verhaal. Dat maakt het voorlezen
nog leuker én waardevoller. Het
webinar zal worden gegeven via
Zoom. Wanneer je je hebt aangemeld,
ontvang je een ZOOM-link om online
deel te nemen aan het webinar.
Aanmelden kan tot 31 januari 12.00
uur. Het online webinar ‘Interactief
voorlezen aan kinderen van 0-6 jaar’
wordt maandag 31 januari gegeven
van 19.30 tot 20.30 uur. Kosten: gratis,
graag wel aanmelden. Meer informatie is te vinden op de website:
www.debibliotheekamstelland.nl

Zonnebloem-afdeling dringend
op zoek naar vrijwilligers
Aalsmeer - Wanneer iemand een
lichamelijke beperking heeft, ziet de
wereld er vaak anders uit. De deur uit
gaan is minder vanzelfsprekend.
Terwijl iedereen, jong en oud, wil
genieten van bijvoorbeeld een dagje
uit, even de stad in, naar de bioscoop
of gezellig thuis met een vrijwilliger
een kopje koffie drinken? De Zonnebloemafdeling Aalsmeer/Rijsenhout
wil hier uitkomst in bieden. Een
groep van enthousiaste vrijwilligers
organiseert normaliter bezoeken aan
huis, dagjes uit en aangepaste vakanties voor mensen met een lichamelijke beperking. Helaas wordt de
Zonnebloem hier nu door de
pandemie ernstig in beperkt, maar
uiteraard staan vrijwilligers nog
steeds klaar om het de Zonnebloemgasten zo aangenaam mogelijk te
maken. De vrijwilligers hebben het
afgelopen jaar ingezet op kleinschalige activiteiten en een-op-een
contacten en zijn er daarmee in
geslaagd toch veel gasten een leuke
activiteit aan te bieden. Ook heeft de
Zonnebloem het afgelopen jaar met
grote dankbaarheid weer gebruik
mogen maken van de sponsoring
van de RIKI-stichting. Voor dit
komende jaar heeft de Zonnebloem
een flink aantal leuke activiteiten
voor haar gasten in de planning
staan en alle vrijwiligers hopen van
harte dat deze ook daadwerkelijk
door kunnen gaan. Uiteraard blijven
vrijwilligers mensen thuis bezoeken

voor een gezamenlijke bezigheid of
gewoon een kopje koffie.
Tijd en interesse
Om de Zonnebloem gasten ook in de
komende tijd optimaal van dienst te
kunnen zijn, is de afdeling Aalsmeer/
Rijsenhout dringend op zoek naar
vrijwilligers. Als vrijwilliger bepaal je
zelf, hoeveel tijd je investeert en waar
je interesse ligt. Geef je naam en
adres door aan Els Brunt, bestuurslid
Intake en Bemiddeling, via het telefoonnummer 06-40173691 of mail
naar els.zonnebloem@gmail.com. Er
komt dan iemand vrijblijvend iets
meer vertellen over vrijwilligerswerk
bij de Zonnebloem Aalsmeer/Rijsenhout en besproken wordt wat de
nieuwe vrijwilligers voor de gasten
kunnen en willen betekenen.
Nieuwe gasten welkom
Ook mensen die onder de doelgroep
van de Zonnebloem vallen en die
interesse hebben om kennis te
maken met de Zonnebloem in hun
buurt, kunnen contact opnemen via
bovenstaand telefoonnummer of
e-mailadres. De Zonnebloemvrijwilligers van Aalsmeer/Rijsenhout
komen eerst langs voor een kennismakingsgesprek. De wensen en
behoeften komen in dat gesprek aan
bod. De één wil gebruik maken van
het regelmatig huisbezoek. De ander
gaat ook graag mee met een activiteit of dagje uit.

Kinderboerderij Boerenvreugd
is weer (deels) open!
Aalsmeer - Bij de kinderboerderij in
de Hornmeer zijn ze superblij. Afgelopen donderdag 20 januari is
Boerenvreugd weer open gegaan
voor publiek. De gebouwen blijven
nog wel gesloten, evenals de (zand)
weide vanwege de nog steeds
gelden maatregelen in verband met
de vogelgriep. Kinderen kunnen wel
weer gezellig komen spelen en een
kijkje nemen bij de dieren vanaf het
grote plein met de tractor. De kinderboerderij aan de Beethovenlaan is
iedere dinsdag tot en met vrijdag
geopend van 9.30 tot 16.30 uur
(winkel open vanaf 13.30 uur) en
zaterdag en zondag is publiek
welkom tussen 10.00 en 16.30 uur

uit de richting Amsterdam en ging richting Hoofddorp. De auto
kreeg een aanrijding nabij knooppunt Raasdorp, de bestuurder
reed achterop een vrachtwagen die daar reed. Bij de aanrijding
is de bestuurder van de Audi, een 24-jarige inwoner van Kudelstaart, om het leven gekomen. Drie andere inzittenden zijn met
variërend letsel overgebracht naar omliggende ziekenhuizen.
Eén van hen mocht na onderzoek weer naar huis.

(winkel hele dag open). Op maandag
is de kinderboerderij gesloten. Het
toilet aan de buitenkant van Boerenvreugd is open. Mensen met een
lichamelijke beperking en ouders
met een baby mogen gebruik maken
van het toilet/verschoningstableau
binnen in de Stolp. Bij een bezoek
aan de kinderboerderij zijn de landelijke coronamaatregelen van kracht.
Houd 1,5 meter afstand, gebruik de
aparte in- en uitgang (beide aan de
speeltuinzijde), gebruik de desinfectie gel bij binnenkomst, draag in
de binnenruimtes een mondkapje en
blijf thuis bij klachten. Alle boeren en
boerinnen van Boerenvreugd hopen
u/jou snel te mogen begroeten.

Naast ambulances werd ook hulp verleend door de brandweer,
de traumahelikopter en de afdeling verkeersongevallen
analyse van de politie Noord-Holland. De politie onderzoekt de
toedracht van de aanrijding en wil graag in contact komen met
getuigen die de auto hebben zien rijden. Ook dashcambeelden
zijn nadrukkelijk welkom. De politie is bereikbaar via
0900-8844.
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VVD-fractie op bezoek bij Van
Vliet Containers
Aalsmeer – Vorige week was de VVD
fractie op bezoek bij Van Vliet Containers. Van Vliet Containers is marktleider in, zoals zij dat zelf
omschrijven, ‘ladingdragers’ en logistieke vraagstukken in de Horti sector.
Daarnaast wordt Van Vliet steeds
vaker betrokken bij de logistiek
processen binnen de grotere Retail
bedrijven. De VVD fractie werd gastvrij ontvangen door Martien Klaver,
die al vanaf de oprichting van het
bedrijf betrokken is bij de opbouw
en uitbouw van dit innovatieve

bedrijf. Hoewel oprichter Kees van
Vliet het bedrijf inmiddels heeft over
gedaan aan investeringsmaatschappij Scheybeek, is de betrokkenheid van Martien Klaver nog onveranderd. Enthousiast vertelt Martien
over de opbouw van het bedrijf, de
innovatieve producten en
toekomstvisie.
Van Vliet Containers is gevestigd aan
de Rietwijkeroordweg in de Schinkelpolder, in een modern en ruim pand.
Door de constante groei is er inmiddels alweer behoefte aan meer

Studiekeuzestress? Rooskleurig
Coaching biedt hulp
Regio - De eerste toetsweken in
aanloop naar het eindexamen zitten
er al weer op. Nu nog een leuke
studie vinden en je bent klaar voor je
volgende stap naar een MBO, HBO of
de Universiteit. Helaas is dat makkelijker gezegd dan gedaan voor een
gemiddelde scholier. Er is zoveel
aanbod en dit kan de nodige studiekeuzestress opleveren. Ondertussen
begint ook de tijd te dringen, omdat
aanmelden voor een studie vóór 1
april of 1 mei gedaan moet worden.
Ook nog geen idee wat je wilt
studeren of twijfel je nog? Begrijpelijk, vindt ook Studiekeuzecoach
Rose-Marie Lucas van Rooskleurig
Coaching: “Het is best moeilijk om
op jeugdige leeftijd te kiezen voor
een studie en te bedenken wat voor
werk je later wilt gaan doen, iets
waarmee veel scholieren worstelen.
Een studiekeuze maken is iets heel

persoonlijks en een belangrijke
beslissing. Je studie is het begin van
je loopbaan.”
Weloverwogen en gemotiveerd
Hoe weet je en hoe ga je uitzoeken
welke studie er het beste bij jou past?
Hoe kies je? Rooskleurig Coaching
helpt jou daar graag bij en biedt
daarvoor een persoonlijk en intensief
studiekeuzetraject van circa 6 tot 8
weken aan. Bedoeld voor scholieren
die een MBO, HBO en WO studie gaan
kiezen. Rose-Marie: “Om te weten
welke studie het beste bij jou past, is
het belangrijk om te weten wie je
bent, wat je kunt, motiveert en wat je
nou echt wilt, nu en in de toekomst.
Samen kijken we welke studies
hierop aansluiten, zodat je verzekerd
bent van een bewuste, weloverwogen studiekeuze en gemotiveerd
bent om te gaan studeren.”

ruimte en is die zeer nabij ook al
gevonden. De sleutel van het succes,
zo vertelt Martien, is constant blijven
innoveren, steeds nieuwe soorten
containers ontwikkelen, de productie
en reparatie van de containers zelf in
de hand hebben en, heel belangrijk,
zo veel mogelijk samenwerking
tussen bedrijven, zodat zaken efficienter kunnen. In Nederland is van
Vliet al marktleider en heel gestaag
kunnen een aantal (grote) buitenlandse bedrijven ook niet meer om
de producten van van Vliet heen.
Martien Klaver is duidelijk trots op dit
‘wereldbedrijf uit Aalsmeer’. Ondanks
de coronacrisis heeft van Vliet een
prima jaar achter de rug en 2022 ziet
er al weer veelbelovend uit.
De VVD fractie heeft met veel interesse en vol verwondering geluisterd
en achter de schermen kunnen
kijken bij dit mooi Aalsmeers bedrijf.
Fractievoorzitter en lijsttrekker Dirk
van der Zwaag over van Vliet Containers “Dit is een wereldbedrijf op het
gebied van rolcontainers. Een
verbluffend staaltje van Aalsmeers
ondernemerschap en doorzettingsvermogen. De VVD fractie is heel blij
met dit soort bedrijven binnen onze
Aalsmeerse gemeente, het laat zien
dat we in vele sectoren marktleider
zijn.”

Stoppen of doorgaan?
Daarnaast zijn er - als gevolg van
corona - meer eerstejaarsstudenten
die stoppen met hun studie, aldus
diverse studentenorganisaties. Zij
maken zich grote zorgen over de
gevolgen van de noodgedwongen
invoering van online onderwijs en
het goed kunnen oriënteren op een
studie. Het studietraject is daarom
ook geschikt als je al studeert en twijfelt over je studie: stoppen of doorgaan? Hierbij wordt eerst gefocust op
vraag of je écht wilt stoppen met je
studie en wat er vervolgens nodig is
om je goed te heroriënteren op
nieuwe studies. Rose-Marie Lucas van
Rooskleurig Coaching is Noloc Gecertificeerd Register Loopbaan Professional en een begrip in de regio. Ze
geeft de studiekeuzecoaching online
of fysiek. Iets voor jou, je dochter of
zoon? Stuur dan een whatsapp/bel
met 06-53135015 of stuur een e-mail
aan info@rooskleurigcoaching.nl
Meer informatie is ook te vinden op
www.rooskleurigcoaching.nl.

GGD: Meer eenzaamheid door
coronacrisis in Aalsmeer
Aalsmeer – Elke vier jaar onderzoekt
de GGD hoe het staat met de
gezondheid van inwoners in de
Amstelland-gemeenten. De gezondheidsmonitor laat zien dat de
mentale gezondheid afgelopen jaren
achteruit is gegaan en dat de coronacrisis hier een grote impact op heeft.
Maar er is ook goed nieuws; Inwoners
van Aalsmeer hebben gemiddeld
genomen een betere lichamelijke
gezondheid dan de rest van Nederland en zijn minder gaan roken en
drinken.
In gemeente Aalsmeer ervaren meer
inwoners hun eigen gezondheid als
(zeer) goed dan gemiddeld in Nederland (83% ten opzichte van 79%).
Ook rapporteren zij minder vaak een

langdurige ziekte of aandoening of
ernstige beperkingen in het dagelijks
leven door gezondheidsproblemen.
Binnen de gemeente zijn er wel
verschillen: ouderen en inwoners
met een kwetsbare sociaaleconomische positie rapporteren vaker
gezondheidsproblemen.
Mentale gezondheid
Uit de GGD Gezondheidsmonitor
2020 bleek dat 35% van de inwoners
van Aalsmeer en Kudelstaart matige
psychische klachten heeft en 4%
ernstige psychische klachten. Bijna
een vijfde (18%) van de inwoners van
Aalsmeer gaf eind 2020 aan zich door
de coronacrisis angstiger te voelen,
12% voelde zich hierdoor depressiever en 24% ervaarde meer stress.

Een zesde van de inwoners van de
gemeente Aalsmeer voelt zich
eenzamer door de coronacrisis. Eind
2020 voelde 32% van de inwoners
zich matig eenzaam en 9% ernstig
eenzaam. Dat is minder dan landelijk
en ook minder dan gemiddeld in de
regio.
Discriminatie
Dertien procent van de inwoners van
Aalsmeer en Kudelstaart voelde zich
weleens gediscrimineerd, ten
opzichte van 8% in 2016. Discriminatie vanwege huidskleur komt het
vaakst voor, gevolgd door leeftijdsdiscriminatie. Inwoners met nietNederlandse herkomst voelen zich
vaker gediscrimineerd dan inwoners
van Nederlandse herkomst: 33%
versus 8%.

COLUMN TRUUS
Machtsmisbruik
Aalsmeer - Als je ‘s morgens, als het nog een beetje nevelig is, richting de
Westeinderboulevard loopt is het net of er een hele groep mensen langs
het water wandelt. Zo levensecht is de expositie ‘doorbreek de cirkel van
huiselijk geweld’. Door het vroege ochtendlicht vallen de contouren van
de fotopilaren weg en blijven alleen de personages over. De expositie is
niet alleen levensecht, maar ook indrukwekkend en confronterend. Ik
vond dat ik het aan de organisatoren en de leden van de stichting
verplicht was om alle verhalen van de betrokken personen te lezen. Ik
ben ze allemaal langs gegaan, met mijn anti-geweld-sjaal om. Als statement. En dan wordt het al snel een ochtend vullend programma. Het is
geen expositie om vrolijk van te worden, al die verhalen over incest,
misbruik, geweld, mishandeling, verwaarlozing. Verhalen waarvan ik bij
sommige denk: waarom heb je je dit laten gebeuren? Waarom ging je niet
weg? Maar ik weet dat dat niet makkelijk is. Ook ik kwam het tegen, er
werd mij een schokkend verhaal verteld en ik deed er niks mee en daar
heb ik altijd spijt van gehad. Maar ik was negentien en durfde het niet
openbaar te maken of verder te vertellen. Bang voor de gevolgen, de
impact die het zou hebben in de familie. Jaren later, ik was zelf al moeder
van volwassen kinderen, kwam ik het weer tegen en toen greep ik wel in
en nam het kind in kwestie in huis. Gesteund en gestimuleerd door mijn
echtgenoot, want over pietluttigheden kunnen wij oeverloos zeuren, wat
betreft de belangrijke dingen in het leven hebben we maar een half
woord nodig. Ik verkeer zelf in de gelukkige omstandigheid dat ik in een
gelijkwaardige relatie zit, altijd zo geweest, bewust voor gekozen en ook
bewust aan gewerkt. Tegen mijn kinderen heb ik, toen ze nog jong waren,
gezegd: als jou op seksgebied iets overkomt dat je niet wil, wat of wie het
ook is, je komt het vertellen en ik geloof je. Altijd! Het is een toevalstreffer
dat tegelijkertijd met de expositie over huiselijk geweld de verhalen rond
The Voice onze huiskamers binnen stromen. Grensoverschrijdend gedrag.
Mooi woord, dat eigenlijk weinig zegt, want waar die grenzen liggen is
blijkbaar voor niemand duidelijk. Of ik er over verbaasd ben? Eerlijk
gezegd helemaal niet. Het is een machtscultuur en macht maakt niemand
leuker, dat levert alleen maar ego-trippers op die maar één doelstelling
hebben: ik wil en jij moet. Dat de vermeende daders zich in onschuld
wentelen verbaast mij ook niks. Natuurlijk zijn ze in eigen ogen
onschuldig. Machtige mannen in het algemeen en Marokkaanse mannen
in het bijzonder (laat ik gelijk maar even discrimineren dan hebben we
dat ook gehad) zijn prinsjes; ijdeltuiten. Dat is hun door hun moeders in
de wieg al duidelijk gemaakt. Dat soort mannen vindt zichzelf het leukste
cadeautje wat een meisje maar krijgen kan. Of ze het wil hebben of niet.
Dat laatste is van ondergeschikt belang, want: ik wil en jij doet mee. Daar
tegenin gaan is niet eenvoudig, dan moet je van goeden huize komen.
Dus moeders, maak je dochters weerbaar en leer je zonen respect voor
vrouwen te hebben. Want wat mij wel verbaast is het gedrag van de
ouders. Waarom breng je je kinderen bij dat beroemd worden belangrijk
is? En waarom in vredesnaam stuur je ze naar zo’n programma?
Reageren? Truusoudendijk@gmail.com

Thuis voelen in Aalsmeer
Wethouder Zorg Wilma Alink: “We
kregen deze signalen al van verschillende kanten. Nu zien we de signalen
ook terug in de cijfers. We zijn een
dorp waar mensen elkaar kennen en
naar elkaar om kijken. Toch voelen
best veel inwoners zich eenzaam of
onprettig. Als gemeente helpen we
waar mogelijk. En welzijnsorganisaties, vrijwilligers, kerken, sportverenigingen en culturele instellingen
doen hun uiterste best om er te zijn
voor wie dat nodig heeft. Ik wil daarnaast graag al onze andere inwoners
oproepen om te helpen zorgen dat
iedereen zich thuis voelt in Aalsmeer
en Kudelstaart. Ook u kunt het
verschil voor iemand maken.”
Minder rokers en minder alcohol
Tussen 2016 en 2020 daalde het
percentage rokers in Aalsmeer van
21 naar 13%. Aalsmeer loopt
daarmee voor op de landelijke
dalende trend in het aantal rokers.

Ook het overmatig alcoholgebruik is
afgenomen. Dat is gedeeltelijk te
verklaren door de coronacrisis, die
maakte dat mensen minder uit
konden gaan. Het drugsgebruik laat
geen duidelijke veranderingen zien.
De hoogste cijfers voor tabaksgebruik, zwaar drinken en drugsgebruik
is te zien bij 18 tot en met 34-jarigen.
Over de monitor
Iedere vier jaar wordt het onderzoek
in het kader van de Gezondheidsmonitor door de GGD uitgevoerd onder
zelfstandig wonende Amstellandinwoners van 18 jaar en ouder. De
monitor 2020 is uitgevoerd tijdens
de tweede coronagolf (periode 10
september tot en met 16 december
2020). In het onderzoek is dan ook
specifiek gevraagd wat de invloed
was van de coronacrisis op een groot
aantal gezondheidsthema’s. De factsheet met de resultaten van Aalsmeer
is terug te vinden op de website van
de GGD.

22 SPORT

inderegio.nl • 27 januari 2022

De bal uit een 19-1 hoekschop komt hoog voor het 17-1 doel waar keeper Stan mis
tast en de hoog opspringende aanvaller Tijn de bal schitterend in het 17-1 doel kopt.

Oefenwedstrijd voetbal bij FCA:
JO19-1 te sterk voor JO17-1
Door Ruud Meijer
Aalsmeer - Zaterdag 22 januari
stonden er een aantal oefenwedstrijden op het programma bij FC
Aalsmeer aan de Beethovenlaan. Op
veld 1 begon om 10.15 uur de
wedstrijd JO19-1 tegen de boys 17-1.
Fanatiek en met veel aanvalsdrift
begonnen de boys aan de wedstrijd,
dit moest wel resulteren in een
vroege openingstreffer en dat
gebeurde ook. In de 5e minuut was
het 19-1 spits Jelle die uit een fraaie
aanval 1-0 scoorde. In de 12e minuut
kreeg 19-1 een hoekschop, de bal
kwam hoog voor het 17-1 doel waar

keeper Stan net niet bij de bal kon,
maar de hoog opspringende 19-1
aanvaller Tijn wel en die kopte schitterend de bal in het 17-1 doel: 2-0,
een beauty goal. Tot de 38e minuut
golfde het spel heen en weer, 19-1
had wel een licht overwicht, maar
ging slordig met de kansen om. Bij
een snelle 17-1 counter over diverse
spelers kwam de bal bij 17-1
aanvaller Jean Paul en met een knallend schot verschalkte hij de 19-1
keeper Sem: 2-1. De 17-1 boys
gingen op jacht om nog voor de rust
de gelijkmaker te forceren, hun
gretigheid werd echter door de 19-1
boys met nog twee treffers voor rust

Samir Benghanem, twee wedstrijden gespeeld, nu in isolatie vanwege corona.

Vijf spelers Greenpark Aalsmeer
op EK Handbal in Boedapest
Aalsmeer – In navolging van de
eerdere besmettingen bij de TeamNL
Handbalheren op het EK in Hongarije
heeft ook keeper Bart Ravensbergen
positief getest op het coronavirus.
Donderdagavond 20 januari heeft het
team een PCR-test afgelegd. Op vrijdagochtend 21 januari kwamen de
uitslagen binnen en bleek Ravensbergen positief te zijn. Hij is direct in
isolatie gegaan. Doordat tweede
keeper Dennis Schellekens een dag
eerder positief testte zat keeperstrainer Gerrie Eijlers tijdens de
wedstrijd tegen Frankrijk bij de
wedstrijdselectie. René de Knegt, de
doelman van Greenpark Aalsmeer, is
opgeroepen voor het EK, is vrijdag 21
januari in Boedapest aangekomen en
stond de volgende dag, zaterdag 22
januari, een helft in het doel tijdens de
wedstrijd tegen Montenegro. De
tweede helft werd het doel verdedigd
door Thijs van Leeuwen.
Inbreng Greenpark op EK
Voorzitter Mike van der Laarse van
Greenpark Aalsmeer is er trots op dat

nu al vijf handballers, die spelen bij
Greenpark of hun roots bij handbalvereniging Aalsmeer hebben, deel uit
maken van TeamNL. Aanvoerder Samir
Benghanem van Greenpark is vanaf de
aanvang opgenomen in Oranje,
evenals Jeffrey Boomhouwer. Hij
speelt nu in Duitsland, maar is zijn
handbalcarrière gestart in Aalsmeer.
Vanwege de corona-besmettingen
binnen het team heeft coach
Richardsson eerder al Lars Kooij en
Niko Blaauw gevraagd naar Boedapest
te komen. Beide spelers zijn opgeleid
bij Greenpark Aalsmeer. Uit Aalsmeer
komt verder ook de vaste fysiotherapeut van Team NL, Robert Baardse.
Veel positieve testen
Op 20 januari speelden de TeamNL
Handbalheren hun eerste wedstrijd in
de Main Round op het EK. Er werd
flink van Olympisch kampioen Frankrijk verloren: 34-24 (rust 15-12). Samir
Benghanem maakte het eerste doelpunt voor Oranje en zorgde in de
tweede helft met een mooi schot voor
22-18. Lars Kooij wist drie maal de

afgestraft, Jelle 3-1 en Ties 4-1. In de
tweede helft was het 19-1 spits Jelle
die alle aandacht op eiste. In de
eerste helft had Jelle al tweemaal
gescoord en in de tweede helft liet
Jelle zijn scoringsdrift nogmaals zien
door nog driemaal te scoren, hij
tekende voor de 5-1, 6-1 en 7-1, dat
betekende niet alleen vijf goals maar
ook een hattrick, klasse Jelle! In de
slotfase was het 19-1 vleugelspeler
Daan die de moe gestreden 17-1
defensie nog tweemaal zijn hielen
liet zien en keeper Stan geen schijn
van kans gaf: 8-1 en 9-1. Dit was
meteen de eindstand. Een compliment aan beide keepers is wel op zijn
plaats. 19-1 keeper Sem die met
prachtige reddingen meer doelpunten van 17-1 voorkwam en 17-1
keeper Stan die veel 19-1 schoten
onschadelijk maakte en zo een nog
grotere nederlaag voorkwam.

Lars blokt met lijf en leden 19-1
vleugelspeler Daan, Ryan kijkt toe.
Foto’s: Ruud Meijer

Franse doelman te passeren. De
wedstrijd tegen Montenegro, twee
dagen later, wist Team NL te winnen
met 30-34 (rust 16-18). Samir scoorde
liefst vijf maal, waarvan twee keer een
gelijkmaker. In isolatie vanwege positieve testen zaten tijdens deze
wedstrijd vijf spelers van Oranje. En de
groep is helaas ‘gegroeid’. Bij coach
Richardsson en fysiotherapeut Robert
Baardse is corona vastgesteld. Invalcoach Edwin Kippers moet het tegen
wereldkampioen Denemarken op
maandag 24 januari ook doen zonder
Kay Smits, Samir Benghanem en
Jasper Adams, alledrie eveneens positief. De wedstrijd tegen Denemarken
was voor het gehavende Oranje (elf
positief getesten) een zware dobber.
Er werd met 35-23 (rust 21-12)
verloren. Maar, met opgeheven hoofd
het veld af. Team NL heeft flink
geknokt en laten zien een geduchte
tegenstander te zijn. De Greenparkpupillen Lars Kooij en Niko Blaauw
hebben elk een keer gescoord.
Gisteren, woensdag 26 januari, was
vanaf 18.00 uur de laatste wedstrijd
voor Oranje. Tegenstander was
Kroatië. Voor TeamNL is het EK nu
voorbij, maar er zal hierover vast nog
lang nagepraat worden. En terecht, de
Nederlandse handballers behoren wel
bij de beste twaalf van Europa!

René de Knegt, doelman van
Greenpark Aalsmeer, opgeroepen
voor EK Handbal.

Foto’s: www.kicksfotos.nl

Eredivisie Handbal: Greenpark
Heren 2 speelt gelijk: 28-28
Aalsmeer - In de Eredivisie Handbal
speelde Heren 2 van Greenpark Aalsmeer afgelopen zondag 23 januari
opnieuw een thuiswedstrijd. In
sporthal De Bloemhof kwam Havas
op bezoek. De handballers uit
Almere staan in de competitie op
plaats elf, terwijl Aalsmeer bij de top
vier behoort. Toch waren de teams
aan elkaar gewaagd en maakten er
een spannende ‘pot’ van. Qua doelpunten bleven beide teams elkaar in
evenwicht houden. De rust gingen
Greenpark en Havas in met 13-13 en
ook de eindstand was gelijk: 28-28.
Bij Aalsmeer maakte Bart Lambregts
zijn debuut en geheel niet onverdienstelijk. De Eredivisie wordt
aangevoerd door Tachos uit Waalwijk
met 27 punten, Houten volgt met 25
punten en een opmars heeft BFC uit

Beek gemaakt, met 24 punten op
plaats drie. Door het gelijke spel is
Greenpark Aalsmeer een plek gezakt
en bezet nu plaats vier met 22
punten, op de hielen gevolgd door
Emmen met eveneens 22 punten.
Aanstaande zaterdag 29 januari
wacht Heren 2 van Greenpark een
uitwedstrijd in het Noord-Brabantse
Heesch tegen Dynamico. De
wedstrijd begint om 21.00 uur en is
te volgen via livestream. Een week
later, op zondag 6 februari is De
Bloemhof weer het ‘thuis’ strijdtoneel
voor de Greenpark Heren 2. Hellas uit
Den Haag komt op bezoek. De
wedstrijd begint om 13.15 uur en
mag weer met (beperkt) publiek
gespeeld worden. Kijk voor kaarten
op de website of facebook-pagina
van Greenpark Aalsmeer.

Bewegen door hardlopen voor
fitte senioren bij AVA
Aalsmeer - Het thema bewegen - in
wat voor vorm dan ook - staat vooral
de laatste jaren meer en meer in de
belangstelling. Stevig wandelen tot
hardlopen dragen bij aan een goed
gevoel op zowel fysiek als mentaal
gebied. Voor jonge en oudere senioren is er bij de Aalsmeerse atletiekvereniging AVA een enthousiaste
groep lopers, die iedere woensdagochtend van 9.00 tot 10.00 uur op de
atletiekbaan present is om hun loopconditie op peil te houden. Het voordeel van op de atletiekbaan te lopen
is, dat de ondergrond flexibeler is in
vergelijking met op asfalt lopen.
Zeker voor de beginnende loper is dit
een prettige ervaring en dit stimuleert
meestal om met het hardlopen door
te gaan. Voordeel van het trainen met
een groep op de atletiekbaan is ook
dat iedereen zijn/haar eigen tempo’s
kan lopen en dat de groep uiteindelijk
steeds weer bij elkaar kan komen
voor een volgende opdracht. Hardlopen kan beginnen met stevig
wandelen en langzaam aan opbouwend naar dribbelen en een eerste
tempo van hardlopen. Uiteraard

wordt er aandacht gegeven aan een
goede warming up en voor de starters zullen de trainers tips geven op
het gebied van de techniek van hardlopen. Ook worden de ervaren lopers
nog regelmatig geattendeerd op de
uitvoering van diverse elementen, die
bij het hardlopen van toepassing zijn.
Naast het lopen wordt er iedere
maand door de liefhebbers een keer
koffie gedronken met elkaar in de
luxe kantine van AVA. Er is momenteel
weer plaats binnen deze sportieve en
gezellige loopgroep, die de luxe heeft
in het bezit te zijn van vier trainers,
die elkaar afwisselen per weektraining. Men kan gewoon een paar keer
meetrainen om te ervaren of het
geschikt is en als het bevalt kan met
lid worden van A.V.A. Advies is wel
geschikte sportschoenen te dragen
en gemakkelijk zittende kleding.
Dus, altijd al gedacht: “Ik zou toch
eens met hardlopen moeten
beginnen’’ of ‘’Als hardloper lijkt het
me een leuke variatie om op de atletiekbaan te lopen’’: woensdagochtend
om 09.00 uur bent U welkom op de
baan in de Sportlaan.

