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We Want More-kop:
Trakteren én doneren aan
het goede doel

Speuren naar ‘Happy Stones’
in Aalsmeer en Kudelstaart

Groei & Bloeiwinterfotoactie: Maak kans op een
groenbon
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Inwoners van Aalsmeer krijgen
‘sleutel’ van de bibliotheek
De bibliotheek in De Oude Veiling is
straks zeven dagen per week van
7.00 tot 23.00 uur open. Als er geen
medewerker aanwezig is, doe je de
deur open met je biebpas.
Nieuwe techniek van Open+ maakt
de extra openingsuren mogelijk. ’s
Ochtends, ’s avonds en op zondag
kan de bibliotheek zelfstandig
gebruikt worden om een boek te
halen, om aan activiteiten deel te
nemen of deze zelf te organiseren.
Leden kunnen zich hiervoor
aanmelden en krijgen toegang tot de
bibliotheek met hun pas en persoonlijke pincode. Bij binnenkomst gaan
alle systemen aan: de verlichting,
verwarming, koffie, computers en de
uitleenapparatuur. Voor persoonlijke
hulp en advies kun je tijdens de
normale openingstijden terecht bij
een medewerker.
Huiskamer van Aalsmeer
Bibliotheek Aalsmeer is de tweede

bibliotheek in Nederland die met
deze techniek gaat werken. Lizet van
Zegveld is projectleider bij de bieb
en vertelt over deze stap: “Wij zoeken
naar manieren om inwoners van
Aalsmeer zo goed mogelijk te
bedienen. Onze bezoekers vragen al
langere tijd om ruimere openingstijden. Samen met de andere partners in De Oude Veiling willen we de
Huiskamer van Aalsmeer zijn. En een
huiskamer, daar moet je altijd
naartoe kunnen, toch?”
Zuinig op de bieb
Haar collega Corrie werkt veel in
Aalsmeer en is enthousiast: “Een
bezoek past straks makkelijk in je
dag: voor je werk, nadat je je
kinderen naar school hebt gebracht,
na het eten of op een rustige
zondagmiddag.” Bang voor vervelende situaties is ze niet. “We kennen
de mensen die we toegang verlenen.
Bij andere bibliotheken zien we dat

‘Beroemde’ boom naar laatste
rustplaats gebracht
Aalsmeer - Woensdag 27 januari is in
de vroege ochtend de ‘beroemde’
boom bij de watertoren omgehaald.
De solitaire wilg kon niet behouden
blijven en moest wijken voor het
nieuwe Waterfront. De nieuwe
wandelboulevard gaat qua groen
onder andere opgevrolijkt worden
met zeventien bomen. Toch gaat
menigeen het verdwijnen van de
boom, die volgens de gemeente in
slechte staat verkeerde en niet sterk
genoeg was om te verplaatsen, aan
het hart. Goed nieuws is daarom dat
de wilg een tweede leven krijgt.

Gelijk na het kappen is de boom naar
zijn laatste rustplaats gebracht, naar
het tegenover gelegen Flower Art
Museum. De waarschijnlijk meest
gefotografeerde boom in Aalsmeer
krijgt een ludiek eerbetoon. Beeldhouwer en museumcurator Karina
Tan gaat van de oude wilg een sculptuur maken, die in de tuin van het
museum komt te staan. Daarnaast
gaat het Flower Art Museum de wilg
stekken om vanuit de oude boom
een nieuwe te laten groeien. Een
beetje een bijdrage aan de bewustwording van de noodzaak om bomen
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Bibliotheek-medewerkster Corrie de Boer bij het Open+ systeem.

Aalsmeer - Boek uitgelezen en direct een nieuwe halen? Met een forse
verruiming van de openingstijden wordt de Bibliotheek Aalsmeer
toegankelijker dan ooit.
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het goed gaat. Klanten zijn er superblij mee. Ze maken er geen misbruik
van, ze zijn juist zuinig op hun bieb.
De bieb was al van iedereen en nu
krijg je zelfs een sleutel.”
Activiteiten
Een ander doel van de bibliotheek is
het uitbreiden van de activiteiten,
het liefst samen met inwoners,
verenigingen en organisaties uit
Aalsmeer. Met de verruimde
openingstijden zijn daarvoor veel
meer mogelijkheden. Heb je een
goed idee voor een activiteit en zoek
je een toegankelijke plek? Neem
contact op met de bibliotheek voor
de mogelijkheden.
Aanmelden
Zodra de coronamaatregelen het
toelaten, gaat de bibliotheek het
systeem testen met een groep leden
en stap voor stap uitbreiden. Wil je
ook toegang krijgen tot de onbemande bibliotheek, dan kun je je
aanmelden op www.debibliotheekamstelland.nl/openplus of telefonisch via 020-5455599.
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en bossen zoveel mogelijk te
behouden.
Dezelfde middag is een deel van de
boom geplant door medewerkers van
het museum. De wilg blijft uitzicht
houden op de watertoren. De kleinere versie van de boom staat namelijk direct achter de hekken van het
Flower Art Museum, zichtbaar voor
iedereen!
Creatief behouden
De gemeente is blij met het initiatief
van het Flower Art Museum. “De
boom wordt nu heel creatief op
kunstzinnige wijze behouden. Dat
steunen we van harte”, aldus
wethouder Bart Kabout van Ruimtelijke Ordening.

De ‘beroemde’ boom (kleinere versie ervan) houdt zicht op de watertoren.
Foto: www.kicksfotos.nl
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Kerkdiensten
VERSCHIJNT DONDERDAG

ZONDAG 7 FEBRUARI

AALSMEER, KUDELSTAART,
AALSMEERDERBRUG,
RIJSENHOUT
Advertenties, redactie en
centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Openingstijden
ma. t/m wo. van 08.30-17.00 uur
donderdag van 8.30-16.00 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
Oplage: 17.600
Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient
ondertekend te zijn en voorzien van
naam, adres, telefoonnummer en/of
e-mailadres. Anoniem ingezonden
brieven worden niet in behandeling
genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.
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.MEERBODE.NL

Spaarpunten voor
kankeronderzoek
Regio - Aan alle inwoners van Nederland wordt massaal gevraagd om
hun Douwe Egberts of AH Perla
spaarpunten in te leveren bij het
Daniel den Hoed Fonds. Met deze
spaarpunten worden gratis
producten verkregen, welke verkocht
zullen worden. De opbrengst van de
verkochte producten komt voor de
volle 100% ten goede aan het Daniel
den Hoed Fonds, waarmee baanbrekend kankeronderzoek in het
Erasmus MC gesteund wordt. Doneer
ze dan aan het Daniel den Hoed
Fonds (een van de elf fondsen van de
Erasmus MC Foundation). De punten
mogen gratis opgestuurd worden
naar: Daniel den Hoed Fonds,
Antwoordnr 80133-GK212, 3080 VB
in Rotterdam. Info: 06-41035872 of
010-7034802. “Samen maken we
kanker kansloos”, besluiten de initiatiefnemers hun oproep.

Joop de Vries van OSA (links) reikt cheque van 2.300 euro uit aan Mark van Leeuwen
van de stichting Hart4onderwijsNepal.

Cheque van OSA voor Stichting
Hart4onderwijsNepal
Aalsmeer - Onlangs is een subsidiecheque uitgereikt van 2.300 euro
door penningmeester Joop de Vries
van OSA aan Mark van Leeuwen van
de Stichting Hart4onderwijsNepal.
Door de stichting is in de Gemeente
Aalsmeer een bedrag van 2297,24
euro ingezameld. Dit bedrag mocht
(afgerond) verdubbeld worden.
Het ingezamelde en het subsidiebedrag zijn bestemd voor de aanschaf
van boekenkasten en 600 leesboeken bestemd voor meerdere
scholen in Nepal. De boeken gaan
jaarlijks tussen de scholen rouleren.

Hierdoor ontstaat er een mobiele
bibliotheek. De eerste boeken zijn
afgelopen week geleverd en de
contactpersoon in Nepal laat weten
dat leerkrachten, ouders en vooral de
kinderen bijzonder enthousiast en
blij waren. Meer informatie over de
boekenactie in Nepal is te vinden op
www.hart4onderwijsnepal.nl
Meer weten over de stichting
Ontwikkelings Samenwerking Aalsmeer (OSA) en/of de mogelijkheden
om een subsidiebijdrage te krijgen
voor een project? Kijk dan op de
website: www.osa-aalsmeer.nl

Ziekenhuis Amstelland benoemt
tweede bestuurder
Amstelveen - Paul Rotering treedt op
1 maart aan als lid Raad van Bestuur
van Ziekenhuis Amstelland. Met de
benoeming van Rotering is de Raad
van Bestuur, onder voorzitterschap van
Sophia de Rooij die eveneens start per
1 maart, compleet.
Loopbaan
Paul Rotering heeft een brede bedrijfsmatige achtergrond met een financieel
accent. Vanaf 2016 is hij Directeur van
MSB Alrijne, de coöperatie van vrijgevestigde medisch specialisten
verbonden aan de Alrijne ziekenhuizen. Daarvoor heeft Paul Rotering
ruim 20 jaar in het bedrijfsleven
gewerkt in verschillende advies- en
managementfuncties, onder andere bij
Ernst & Young en bij Shell. Tot 2016 was
hij Vice President Supply Chain bij
Stork. Begin 2016 heeft hij bewust de
overstap gemaakt naar de zorgsector.
Hij is afgestudeerd in bedrijfskunde en
in financieel management.

Over zijn benoeming bij Ziekenhuis
Amstelland zegt Paul Rotering: “Ik ben
verheugd over mijn benoeming, omdat
ik geloof in het bestaansrecht en de
toegevoegde waarde van een relatief
kleinschalig ziekenhuis zoals Ziekenhuis Amstelland. Ik kijk ernaar uit om
samen met Sophia de Rooij en met alle
betrokkenen en medewerkers een
bijdrage te leveren aan de toekomst
van het ziekenhuis en aan de gezondheidszorg in de regio.”
Nieuwe fase
Voorzitter Raad van Toezicht Paul
Steman over de aanstelling van Rotering: “Met de komst van Paul is de Raad
van Bestuur met alle gewenste en
vereiste ervaring, expertise en competenties goed uitgerust om de in de
afgelopen jaren gerealiseerde verbetering van de marktpositionering, de
bedrijfsvoering en financiële prestaties
op een duurzame wijze te bestendigen
en verder uit te bouwen.”

Sparkel2Doen: Talenten en
motivatie ontdekken
Regio - Bij Sparkel2Doen krijg je de
mogelijkheid om je talenten en motivatie te ontdekken. Volg gratis workshops op het gebied van fotografie,
film, theater, creatieve techniek of
creatieve workshops met muziek,
dans en media. Na het behalen van
de cursus ontvang je een certificaat.
Een mooie aanvulling voor op je CV.
Meedoen? Doe mee, als je tussen de
14 en 27 jaar oud bent, je eenzaam
voelt in deze corona pandemie, je
een ziekte of beperking hebt, je
school niet hebt afgemaakt, je
zonder werk zit, je nieuwkomer bent
en je plek nog moet vinden

Inschrijven kan op de website www.
sparkel2doen.nl Ook kun je daar
meer informatie vinden over de
verschillende gratis workshops. Als je
je inschrijft voor een cursus, dan
neemt de cursusleider contact met je
op. Er volgt een intakegesprek,
waarin je meer hoort over de cursus
en nader kennismaakt. De cursussen
starten vanaf 1 april. Sparkel2Doen is
een initiatief van de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland binnen
de Maatschappelijke Diensttijd
(MDT), dat jou de kans geeft meer
over jezelf te leren en iets goeds
terug te doen voor andere mensen.

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Diensten in Oosterkerk, Oosteinderweg 269. Zondag 16u. Dienst
met Rob Kool. Info: www.camaaalsmeer.nl.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zondag
10u. Dienst.
Chr. Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag
diensten om 10u. met ds. D. Visser
en 16.30u. met kand. M.W. van der
Veen.
Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg
751, Rijsenhout. Zondag dienst om
10u. met ds. J.A.C. Weij.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. Dienst
via dgaalsmeer.nl met ds. Paul F.
Thimm. Collecte: Stichting Hart 4
onderwijs Nepal.
Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag diensten om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Aalsmeer
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.
Zondag 10u. ZWO-dienst met ds.
Teus Prins. Online via http://pgaalsmeer.nl/kerkdienstgemist/
Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag
10u. dienst met ds. M.J. Zandbergen, Aalsmeer. Organist: Rogier
Postma. Om 17u. Kamptrainingsdienst. Aanmelden via hervormdaalsmeer.nl.
- Oosterkerk, Oosteinderweg 269.
Zondag om 10u. Dienst ds. G. de
Ruiter (kanselruil met Dorp). Organist: Theo Griekspoor. Aanmelden:
www.hervormdaalsmeer.nl.
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Zondag 10.30u. Samenkomst via
livestream. Spreker: Christiaan van
der Wolf. Info: www.leg.nl.
RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. Reserveren verplicht. Zaterdag 17u.
Woordcommunieviering in Kloosterhof. Voorganger: B. Dullens.
Karmelkerk: Zondag 9.30u. Eucharistieviering m.m.v. cantoren. Om
14u. Poolse dienst met Andrzej.

Maximaal 30 kerkplaatsen.
Reserveren voor vieringen via
www.rkkerkaalsmeer.nl.
Reserveren Poolse dienst verloopt
via de Poolse Parochie.
Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag Geen
dienst. Online: YouTube OKKN
vieringen.
Roemeens-orthodoxe Parochie
- Zondag 9u. Utrenia en 10.30u.
Heilige Liturgie. Voorganger:
Father Ion.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat.
Zondag 10u. Online dienst via
www.kerkdienstgemist.nl. Voorganger: proponent J. Speksnijder
uit Gouda (Werelddiakonaat).
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. Dienst met ds. N.J.M.
Goedhart uit Utrecht. Te volgen via
https://sow-kudelstaart.nl.
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag
11u. Viering m.m.v. cantors. Maximaal 30 kerkplaatsen. Vooraf reserveren via sjangeboortesecretariaat@live.nl of bel 0297-324735.
Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maandag in
gebouw Irene, Kanaalstraat,
Centrum. Eerstvolgende vooralsnog gepland op 15 februari.
Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag in
om de twee weken in Ontmoetingsruimte Ons Tweede Thuis,
Jasmijnstraat 33. Eerstvolgende
vooralsnog gepland op 16 februari
met Hoite Slagter over ‘Het Bijbelboek Openbaring’.
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten
verzorgen voor Radio Aalsmeer
wekelijks uitzendingen. Dinsdag
van 20 tot 24u. Kabel 99.0 en ether
105.9.
Een aantal kerken houdt diensten
waarbij publiek aanwezig mag
zijn. Vooraf aanmelden is wel een
vereiste en er gelden diverse
RIVM-regels, onder andere is het
dragen van een mondkapje
verplicht. Kijk voor meer info op de
websites van de kerken.

Ophalen oud papier start door
avondklok eerder!
Kudelstaart - Aanstaande vrijdagavond 5 februari begint het ophalen
van het oude papier in Kudelstaart
om 18.45 uur, dit in verband met de
ingestelde avondklok. Dus zet uw
container op tijd aan de weg deze
avond. Mocht het niet lukken om
voor half negen ‘s avonds al het
papier op te halen gaan vrijwilligers
op zaterdagochtend verder met het
inzamelen, dus laat uw container dan
gewoon staan. Korfbalvereniging
VZOD haalt met zes grote kraakwagens van de firma Nijssen uit NieuwVennep het oude papier op. Gaarne
de papiercontainers of dozen papier
op tijd neerzetten op de plaats waar
ook de vuilcontainers verzameld
dienen te worden. Met de opbrengst
van het oude papier steunt de Stichting Supporting Kudelstaart financieel alle Kudelstaartse verenigingen
en instellingen. Dus verzamel het
papier (geen melk- en frisdrankpakken) voor de eerste vrijdagavond
van de maand. Kijk voor alle datums,
nieuws of een aanvraag voor een

financiële bijdrage op www.stichtingsupportingkudelstaart.nl
Milieustraat
Oud papier kan ook altijd bij de milieustraat in Rijsenhout ingeleverd
worden, op de Aarbergerweg 41. De
milieustraat is van maandag tot en
met vrijdag geopend van 8.00 tot
16.30 uur en op zaterdag van 9.00 tot
16.00 uur. Hier kunnen behalve grofvuil ook andere afvalsoorten
gescheiden aangeboden worden.
Materialen worden op die manier
gerecycled en blijven zo in de
kringloop.
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Officiële Mededelingen
GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575, fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale tel.nr: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
AANGEPASTE DIENSTVERLENING
I.V.M. HET CORONAVIRUS COVID19
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een
afspraak maken op tel. 0297-387575. Dit doen wij om het
bezoek aan het raadhuis zo veel mogelijk te spreiden zodat
wij u nu en in de komende periode goed van dienst kunnen
zijn.Regel dringende zaken zoveel mogelijk digitaal. Als dat
om wat voor reden niet kan, overleg dan telefonisch met één
van onze medewerkers of stel uw vraag bij de receptie. Wij
proberen dan samen met u tot een passende oplossing te
komen.Wij doen er alles aan om u goed en snel te woord te
staan. De wachttijden zijn mogelijk wat langer dan normaal.
Wij vragen daarvoor uw begrip.
INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen
gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen
er geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen.
Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijdelijk alleen via de website van de gemeente inzien. Mocht u
niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te zien, kunt
u telefonisch contact opnemen met het algemene tel. van
de gemeente 0297-387575. U kunt dan aangeven om welk
stuk het gaat zodat het u per post kan worden toegezonden.
Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen stukken
uiteraard weer op het gemeentehuis in te zien zijn.
AFVAL
Vanaf dinsdag 24 maart worden maximaal vier klanten tegelijkertijd toegelaten op de milieustraat. Meerlanden vraagt
mensen alleen met volle vrachten te komen, rekening te
houden met extra wachttijden en de instructies van hun medewerkers op te volgen. Medewerkers zullen bezoekers attenderen voldoende afstand te houden. Voor alle informatie
over de dienstverlening van Meerlanden, kunt u terecht op:
www.meerlanden.nl/coronavirus.
SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen
naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar:
servicelijn@aalsmeer.nl .
CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het
weekend via het hoofdnummer: 0297-381777.
SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen:
tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl
WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze
wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen www.wijkoverlegaalsmeer.nl
AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u
bellen naar tel. 0297-387511. Voor een afspraak met een van
de wethouders: tel. 0297-387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.
INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken
over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van
een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De
inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds
ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker
bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297387584/387660 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt
op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer
worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.
nl, onderdeel van www.overheid.nl.
- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie
over bekendmakingen per email.
- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor
Android-smartphones via Google Play.
- De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog
op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.
VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij
een verhuizing heeft de bewoner(s) de wettelijke plicht binnen
een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting. Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe
adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om
de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel
het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt
dit v.a. 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan
heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep
te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan
men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen
zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.
BEWAAR OUDE KLEDING THUIS
Omdat er door het coronavirus wereldwijd geen afzet is, moet
al het ingezamelde textiel door de verwerker worden opgeslagen. Deze opslagruimte is niet oneindig en de kwaliteit van het
textiel wordt slechter als het opgeslagen wordt. Daarom doet
de gemeente Aalsmeer een beroep op u:
- Bewaar uw kleding voorlopig thuis;
- Leg geen zakken naast een overvolle container;
- Gooi geen textiel bij het restafval.
Hartelijk dank voor uw medewerking en begrip.
SOCIAAL LOKET AALSMEER OPEN OP AFSPRAAK
De balie van het Sociaal Loket Aalsmeer is, op afspraak, weer
geopend. Bij het Sociaal loket kunt u terecht met vragen over
wonen, welzijn, zorg, inkomensondersteuning, schuldhulpverlening en jeugdhulp. Heeft u hulp of ondersteuning nodig?
Dan voeren wij met u een gesprek en kijken we samen welke
hulp u nodig heeft. We werken hierin samen met verschillende
welzijn- en vrijwilligersorganisaties in Aalsmeer. De afgelopen
maanden kon u wegens de coronamaatregelen alleen telefonisch bij het loket terecht. Nu kunt u ook weer een afspraak
maken voor een één op één gesprek. Neemt u telefonisch contact met ons op voor het maken van een afspraak, via (0297)
387575. Het is mogelijk om een afspraak te maken binnen de
volgende tijden:
Ma-/di-/do-/vrijdag
Woensdag

08.30-12.00 uur
13.00-16.30 uur

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

Voorletters
J.

GeboorteDatum
datum beschikking
28-01-1998

27-01-2021

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

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

#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s.

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

Wilt u liever digitaal bezwaar maken?
Dan kan dit via www.aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor
moet u wel over een elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl, de
folder “Bezwaarschrift indienen?” De folder is ook verkrijgbaar
in de publiekshal van het gemeentehuis.
VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING
PERSOONSLIJST
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding
van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen
ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat
betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar
hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente
Aalsmeer staat/staan ingeschreven.
Geslachtsnaam

Voorletters

Geboortedatum

Datum
voornemen

D.A.
V.
M.A.
K.M.
M.A.
M.A.

26-02-2012
25-06-1989
27-12-1992
10-03-1979
18-10-1994
20-08-1990

26-01-2021
26-01-2021
26-01-2021
28-01-2021
26-01-2021
26-01-2021

Dragoman
Dragoman
Haidu
Kouamelan
Pereira da Silva
Vidami

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.
CORONA TESTBUS
De corona testbus staat nog t/m 7 februari achter het Dorpshuis Kudelstaart (Kudelstaartseweg 239). Inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart kunnen zich hier dagelijks van 9.00-16.00
uur gratis en zonder afspraak laten testen op corona. Dringend
verzoek is om daarna thuis te blijven tot u de uitslag van de
test heeft ontvangen.
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING AALSMEER
De gemeente Aalsmeer stelt jaarlijks 1 euro
per inwoner beschikbaar voor ontwikkelings-samenwerking. De Stichting Ontwikkelings-Samenwerking Aalsmeer (OSA) mag
dit geld namens de gemeente toekennen
aan projecten. Particulieren en instellingen
in Aalsmeer kunnen bij OSA een aanvraag
indienen om een ontwikkelingsproject te ondersteunen. Meer
informatie: www.osa-aalsmeer.nl.
VERGADERING DINSDAG 9 FEBRUARI 2021
Agenda voor de vergadering van de Commissie Ruimte en
Economie op dinsdag 9 februari 2021, 20.00 uur. Deze vergadering vindt digitaal plaats. U kunt de vergadering volgen via
de livestream op de website van de gemeente.
Tijd

Agenda- Onderwerp
punt

20.00

1.

20.02
20.05

2.
3.
4.

20.45

5.

21.25

6.

21.55

7.

22.15
22.40
22.45
23.00

8.

Opening door de voorzitter van de
Commissie Ruimte en Economie,
de heer D. van Willegen
Vaststelling van de agenda
Mededelingen van het college
Agenda en actieplan Klimaatadaptatie
Aalsmeer 2021-2026
Vaststellen bestemmingsplan
‘Oosteinderweg 2020’
Vaststellen bestemmingsplan Parkmeer,
aanvullende welstandscriteria
Borgstelling leningen Eigen Haard
middels het Waarborgfonds Sociale
Woningbouw
Koersdocument Mobiliteit Aalsmeer
Regionale samenwerking
Vragenkwartier
Sluiting

VERGADERING DONDERDAG 11 FEBRUARI 2021
Agenda voor de vergadering van de Commissie Maatschappij
en Bestuur op donderdag 11 februari 2021, 20.00 uur. Deze
vergadering vindt digitaal plaats. U kunt de vergadering volgen via de livestream op de website van de gemeente.
Tijd

Agenda- Onderwerp
punt

20.00

1.

20.02

2.
3.
4.

20.05

Opening door de voorzitter van de
Commissie Maatschappij en Bestuur,
de heer R.P. Fransen
Vaststelling van de agenda
Mededelingen van het college
Jaarverslag Complimenten en
Klachten 2019

20.35
21.05
21.35
22.05

5.
6.
7.
8.

22.35
22.50

9.

Stand van zaken Herstelfonds Corona
Uitvoering motie RAP Raad
Evaluatie project Waterveiligheid
Wijzigingen Algemene Plaatselijke
Verordening (APV) Aalsmeer
Vragenkwartier
Sluiting

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING VERLENGDE
MOLENVLIETWEG AALSMEER EN ONTWERPBESLUIT
HOGERE GRENSWAARDEN GELUID
AALSMEERDERWEG 8,10 EN 14 Z20  002569
Het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer
maakt, ingevolge artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wabo,
bekend dat zij voornemens is de aanvraag om omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan Green Park
Aalsmeer Middenweg en deelgebieden 3,5 en 7 te verlenen.
De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z20-002569. De
huidige Molenvlietweg zal worden verlengd tot de aansluiting
met de Aalsmeerderweg. Omdat de ontwikkeling niet past
binnen de voor het plangebied geldende bestemmingsplan,
wordt door middel van een uitgebreide procedure voor de
omgevingsvergunning afgeweken.
Ontwerpbesluit hogere grenswaarden
Akoestisch onderzoek heeft uitgewezen dat de voorkeursgrenswaarde voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting
zal worden overschreden vanwege het wegverkeerslawaai
van de Verlengde Molenvlietweg en de wegreconstructie
aan de Aalsmeerderweg. Uit het onderzoek blijkt tevens dat
geluidreducerende maatregelen onvoldoende mogelijk zijn.
In samenhang met de ontwerpomgevingsvergunning wordt
daarom tevens de vaststelling van hogere grenswaarden voor
de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting voorbereid voor
Aalsmeerderweg 8, 10 en 14.
Ter inzage
Met ingang van 5 februari 2021 ligt de ontwerp omgevingsvergunning inclusief het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid gedurende 6 weken met de daarbij behorende
stukken, op de volgende wijzen ter inzage:
• Digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl
onder planidentificatiecode:
NL.IMRO.0358.OIAVHB05xAC-OW01;
• Gemeentelijke website, link: http://0358.ropubliceer.nl;
• Balie van de receptie in het gemeentehuis van Aalsmeer,
Raadhuisplein 1. In verband met maatregelen in het kader
van corona (Covid-19) dient hiervoor eerst een afspraak te
worden gemaakt via tel. 0297-387575;
• Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1, In verband met maatregelen
in het kader van corona (Covid-19) dient hiervoor eerst een
afspraak te worden gemaakt via tel. 020-5404911.
Zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn kan eenieder een zienswijze betreffende de ontwerpbeschikking inzake de omgevingsvergunning (bij voorkeur) schriftelijk bij het college van
burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG AalsVervolg op volgende blz.
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een
wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze
rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen
die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u
de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt
indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en
Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.3012.00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het
gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via
tel. 0297-387575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken,
na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending
ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag
en donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak
maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over
bouwen en vergunningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes
weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk
een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank
van Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt
ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene
die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene
die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan
contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen
en Handhaving via tel. 020-5404911.
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Officiële Mededelingen
meer) kenbaar maken of digitaal via fu-so@amstelveen.nl
onder vermelding van “zienswijze ontwerp omgevingsvergunning Verlengde Molenvlietweg, Z20 - 002569”. Belanghebbenden kunnen gedurende de voornoemde termijn een schriftelijke zienswijze tegen het voornemen hogere grenswaarden
vast te stellen naar voren brengen. Schriftelijke reacties worden gericht aan Burgemeester en wethouders (postbus 253,
1430 AG Aalsmeer) onder vermelding van “zienswijze ontwerpbesluit hogere grenswaarden Verlengde Molenvlietweg,
Z20 - 002569” of digitaal via fu-so@amstelveen.nl.
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis.
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze,
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Clantstraat 30, 1433 NV, (Z21-009226), het vergroten van
bestaand dakterras
- Zuid-Afrikaweg, Greenpark deelgebied 3 (kad. perc.
B6729), (Z21-008845), het bouwen van bedrijfsverzamelgebouwen, het aanleggen van 3 in- en uitritten, het plaatsen van een erfafscheiding en handelsreclame
- Dreef 10, 1431 WD, (Z21-008830), het vergroten van de
woning d.m.v. een uitbouw
- Saturnusstraat 16, 1431 XM, (Z21-008819), het plaatsen
van een dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning
- Ampèrestraat 74, 1433 LA, (Z21-008812), het afwijken van
het bestemmingsplan t.b.v. kamergewijze verhuur
- Hornweg 316a (kad.perc. B 9528), 1432 GT, (Z21-008458),
het legaliseren van een reeds aangelegde paardenbak
- Oosteinderweg 540 (kad.perc. B 10209), 1432 BS, (Z21008447), het vervangen/verplaatsen van de toegangsbrug
en het aanleggen van een toegangspad naar de nieuw te
plaatsen brug
- Oosteinderweg achter nr. 303 (kad.perc. G3686), (Z21008425), het bouwen van een zomerhuis
- Dorpsstraat 41 en 43, 1431 CA, (Z21-008099), het maken
van een doorgang tussen de woning en de praktijkruimte
- Ophelialaan 183, 1431 HE, (Z21-007960), het plaatsen van
een bouwcontainer op een parkeerplaats van 29 januari
t/m 19 februari 2021
- Ophelialaan 70, 1431 HK, (Z21-007852), het vervangen van

-

een houten schuur bij een rijksmonument
Aalsmeerderweg 182, 1432 CV, (Z21-007665), het plaatsen
van een smeedijzeren poort tussen twee gestucte penanten op de damwand
Hadleystraat 46, 1431 SN, (Z21-007163), het legaliseren
van het reeds aangelegde dakterras en de splitsing van de
woning in 2 woningen en een kapperszaak

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:
- Japanlaan (kad. percelen B 9551,9126,9947,6549,9553 en
6551), (Z20-089798), het oprichten van een warehouse
met kantoorfuncties en het aanleggen van 2 in- en uitritten. Verzonden: 29 januari 2021
- Wilgenlaan 14, 1431 HT, (Z20-062446), het herbouwen van
een reeds gesloopte schuur. Verzonden: 28 januari 2021
- Kas 22, 1431 LX, (Z20-084490), het vervangen van een houten kozijn aan de achterzijde door een aluminium kozijn,
het uitbreiden van bestaand dakterras en plaatsen van
hekwerk. Verzonden: 28 januari 2021
- Stationsweg 4e en 4f, 1431 EG, (Z20-084126), het intern
wijzigen van de indeling d.m.v. het samenvoegen van 2
kleine appartementen naar 1 grote op de 3e verdieping
van de reeds in aanbouw zijnde nieuwbouw. Verzonden:
27 januari 2021
BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten
behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de
onderkant van deze advertentie:
- Kudelstaartseweg 141, 1433 GC, (Z20-079249), het kappen
van een beeldbepalende boom (Abies) in de voortuin. Verzonden: 29 januari 2021
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN,
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie:

-

-

Ophelialaan 183, 1431 HE, (Z21-007960), het plaatsen van
een bouwcontainer op een parkeerplaats voor de woning
van 29 januari t/m 19 februari 2021. Verzonden: 29 januari
2021
Kerkweg 25, 1432 EH, (Z20-068015), het uitbreiden aan de
achterzijde van de woning over twee bouwlagen en het
plaatsen van een erker aan de voorzijde. Verzonden: 28 januari 2021

GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN,
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te weigeren. Tegen dit besluit kunt
u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene
kader aan de onderkant van deze advertentie:
- Thailandlaan (kad.perc. B10016), (Z21-000657), het tijdelijk
plaatsen van een reclamebord en schep ten behoeve van
het bedrijventerrein Green Park Aalsmeer. Verzonden: 29
januari 2021
- Lakenblekerstraat 64, 1431 GG, (Z20-074370), het afwijken
van het bestemmingsplan t.b.v. tijdelijke huisvesting van
arbeidsmigranten. Verzonden: 29 januari 2021
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.

Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
• Zijdstraat 6 (Z20-082964) Polo Smak Aalsmeer 1 B.V., verzonden 1 februari 2021
GELUIDHINDER ONTHEFFING***
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening de volgende ontheffing is aangevraagd. In het kader
van spoedreparaties en het maken van een mantelbuis onder
de rijbaan op 16 februari tot 19 februari 2021, op het perceel
de Kruising van de Kasteleinweg met de van Cleeffkade, onder
de kruising van Kasteleinweg met Dorpsstraat
Dit verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
gedurende 6 weken, tijdens de openingstijden, ter inzage op
het gemeentehuis bij de afdeling Veiligheid en Handhaving.
Als u tevens een mondelinge toelichting wenst, dient u eerst
een afspraak te maken met een medewerker van de afdeling. Afspraken kunnen worden gemaakt op dinsdagen en
donderdagen tussen 8.30-12.00 uur. Een afspraak maken kan
via tel. 0297-387 575. Een ieder kan met betrekking tot deze
verzoeken, binnen zes weken, mondeling of schriftelijk een
zienswijze indienen bij het betreffende bestuursorgaan. Hoe
u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant
van deze advertentie.
TER INZAGE
t/m 04-02-21
t/m 26-02-21

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.
EXPLOITATIEVERGUNNING MET TERRAS
(AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel
2:28 van de APV de volgende exploitatievergunning is aangevraagd:
• Stationsweg 3 (Z21-008227) Rembrandt meesterlijk ijs,
ontvangen 26 januari 2021
BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN*

t/m 05-03-21

t/m 11-03-21
t/m 12-03-21
t/m 19-03-21

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag buiten behandeling is gesteld. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken.

Concept Strategie werklocaties Aalsmeer ter
inzage (Z20-002116)
Bestemmingsplan Fort Kudelstaart met
daarop betrekking hebbende stukken (Z20029892)
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de
bijbehorende stukken m.b.t. brandveilig gebruik van Flower Tower, Japanlaan 9, 1432 DK
(Z20-078270)
Het ontwerpwijzigingsplan ‘Schinkelpolder Oosteinderweg naast 519’ met de daarop betrekking hebbende stukken (Z20-069090)
Ontwerpomgevingsvergunning Andorraweg 1 Aalsmeer (Z20-029478) met de daarbij behorende stukken
Ontwerp omgevingsvergunning Verlengde Molenvlietweg Aalsmeer en ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid Aalsmeerderweg 8,10 en 14 met de daarbij behorende
stukken (Z20 - 002569)

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL
gesloten, maar toch open. Ze doen er
alles aan om jou als klant te helpen
en te adviseren en zijn dankbaar dat
jij ze trouw blijft. Neem contact op
met je winkelier of horecaondernemer via telefoon, mail, social
media of via de website. Ze zijn creatief genoeg om jou te helpen en
hebben verschillende leuke Valentijnsuggesties. Laat Valentijnsdag
2021 niet zomaar voorbij gaan!

Afscheid Brandweer Aalsmeer
van Wim Gortzak
Aalsmeer - Op 20 januari is de heer Wim Gortzak op 81-jarige leeftijd
overleden. De heer Gortzak heeft zich zestig jaar ingezet als vrijwilliger bij
de Aalsmeerse Brandweer Vereniging, waarvan geruime tijd als voorzitter.
Dertig jaar is hij actief geweest als brandweerman. Voor zijn vrijwillige
inzet is Wim Gortzak beloond met de eremedaille verbonden aan de orde
van Oranje Nassau in goud en benoemd tot erelid van de Brandweer
Vereniging. Als eerbetoon aan deze brandweerman in hart en nieren is hij
naar zijn laatste rustplaats gebracht door collega’s van de Aalsmeerse
Brandweer. De rouwauto werd vanaf het woonadres van Wim Gortzak in
Uithoorn naar het crematorium begeleid door de oude nostalgische
wagen van het korps Aalsmeer, waar Wim Gortzak zelf nog meegereden
heeft, en een moderne brandweerwagen waarmee nu uitgerukt wordt bij
calamiteiten. “Hij blijft in onze herinnering als een oprechte en loyale
vriend die we zullen missen”, aldus oud-brandweerman Ton Smit.

Crash Museum nog langer dicht
Aalsmeerderbrug - Conform de op 2
februari door de regering uitgevaardigde regels blijft het Crash Lucht-

oorlog en Verzetsmuseum ’40-’45 in
het Fort bij Aalsmeer gesloten tot en
met 5 maart. Crash verwelkomt

Aalsmeer – Pak dit jaar extra uit met
het verrassen van jouw Valentijn!
Geef hem of haar in deze bizarre
tijden extra aandacht met een lief,
origineel of mooi cadeau. Van een
bloemetje, luchtje, chocolade of
ingelijste foto van jullie twee tot sexy
lingerie, nieuwe kleding, mooi
sieraad, liefdevol boek of flesje drank.
Bestel een lekker ontbijtje, lunch of

diner bij één van de restaurants in
Aalsmeer Centrum en maak het
romantisch thuis. Heb je een
geheime liefde of wil je een speciaal
iemand verrassen? Net nu kun je van
je laten horen met bijvoorbeeld een
kaartje met een kleine verrassing.
Gesloten, maar open
De meeste winkels en horeca zijn

Win dagelijks shoptegoed
Vanaf 16 januari konden klanten
dagelijks een shoptegoedbon
winnen. De ondernemers hebben tot
nu toe al 16 klanten blij kunnen
maken met bij elkaar 560 euro aan
shoptegoed. Dit mogen ze heel het
jaar uitgeven bij de nu ‘gesloten’
ondernemers in Aalsmeer Centrum.
En goed nieuws: Deze actie wordt
verlengd! Om klanten te bedanken
en iets extra’s te geven voor Valentijn,
verlengen de ondernemers de shoptegoedactie tot 14 februari. Koop of
bestel bij de ‘gesloten’ winkels en
horeca, laat je naam en telefoonnummer achter en maak kans op een
bon van 20 of zelfs 100 euro. Kijk
voor de actievoorwaarden op www.
meeraalsmeer.nl.

bezoekers graag weer in haar
museum naar verwachting op 6
maart om 11.00 uur. Uiteraard
houden zowel de vrijwilligers als
bezoekers zich aan de regels van het
RIVM. Dat betekent een mond- en

neuskap dragen, 1,5 meter afstand
houden en regelmatig de handen
desinfecteren. Op de dag van de
heropening kan als extraatje de
lezing ‘Bombardement op de Fokker
fabrieken in de Tweede Weldoorlog’

bijgewoond worden. Kijk voor meer
informatie over het museum en het
werk van het Crash Luchtoorlog en
Verzetsmuseum ’40- ‘45 op
www.crash40-45.nl of raadpleeg
instagram of facebook.

Pak extra uit: Vier Valentijnsdag
met Aalsmeer Centrum
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Voorbij 2020

‘Poëzie-route’ in het Centrum
Aalsmeer - Sinds afgelopen
donderdag 28 januari en tot en met
14 februari zijn in de etalages van
winkels in het Centrum gedichten te
lezen. Omdat de jaarlijkse gedichtendag in cultureel café Bacchus
geen doorgang kan vinden vanwege
het coronavirus heeft de werkgroep
Literatuur van de Stichting Kunst en
Cultuur Aalsmeer (KCA) dit leuke idee
gelanceerd. De ondernemers van
Meer Aalsmeer waren enthousiast

over dit initiatief en gezamenlijk is
deze ‘poëzie-route’ door de Zijdstraat,
Dorpsstraat, Schoolstraat en Raadhuisplein opgezet. Cultureel én sportief vermaak.
Veel plezier tijdens de wandeling
langs de etalages. PS: Hou rekening
met andere lezers (1,5 meter afstand)
en ga voor negen uur ‘s avonds
(avondklok) op pad.
Tip: Knip de gedichten uit en maak je
eigen gedichtenbundel.

Passie
Kijkend naar de ondergaande zon
door passie ingesmeerd met lust
Ontheemde woorden vol tederheid
die zij mijn lijf in kust
Het gapende gat tussen denken
en voelen weeft zij dicht
door gedachten van onze zielen
te versmelten in avondlicht
Ton Houtman
Gedicht in etalage van
Eye Wish opticien in de Zijdstraat.

Medium bij ‘Echt Esther’
Mercedes Sharrocks is op donderdag
4 februari om 19.00 uur te gast bij
‘Echt Esther’. Ze is medium, intuïtief
coach, geeft les in intuïtieve ontwikkeling en mediumschap en is schrijfster. Vorig is haar boek: ‘Boodschappen van kinderen uit de spirituele wereld’ uitgekomen en deze
zomer komt ‘Tekens vanuit het
Universum’ uit. Programmamaakster
Esther Sparnaaij is benieuwd hoe
deze positieve duizendpoot dit allemaal combineert met haar gezin.

Brand in bossages
aan de Hoofdweg
Kudelstaart - Afgelopen zondag 31
januari rond kwart voor acht in de

Jetty Dijkema
Gedicht in etalage van de
Wereldwinkel in de Zijdstraat

Liefste
Mijn ster, mijn maan, mijn lentetak.
Ik zal terug dicht bij jou komen,
dicht bij jou zal ik komen
op een ochtend.
Mijn liefste, mijn liefde,
de nacht zal ons nemen,
de sterren en de hemel,
de koude maan.
Samen zullen we leven in het lied.
Je zal van me houden,
je zal leven zoals de vogels.
Ik zal van je houden,
wij zullen één lied worden.
wij zullen vogels worden.
Lucie Putzeijs (België)
Gedicht in etalage van
Eye Wish opticien in de Zijdstraat

Bord op schoot bij ‘Mark en Eric
Show’ op Radio Aalsmeer TV
Aalsmeer - Radio Aalsmeer heeft
zichzelf helemaal in het nieuw
gestoken! Vanaf maandag 1 februari
is een compleet nieuwe vormgeving
live gegaan op de lokale zender. De
nieuwe jingles hebben een ander
geluid dan voorheen: een geluid dat
beter aansluit bij 2021. Sinds het
begin van de coronacrisis is de
muziekredactie al bezig met het
vernieuwen en updaten van de nonstop muziekmix die overdag en ’s
nachts op de zender te horen is. Nu
komt daar dus ook nog een nieuwe
vormgeving bij, waardoor het geluid
van Radio Aalsmeer helemaal
vernieuwd is. Een prettige
muziekmix voor thuis of tijdens het
werk.

De schaal van saamhorigheid
is in duigen gevallen.
Angstig overkijken de scherven
de anderhalve meter naar elkaar
en bedekken de zwarte aanslag
van hun binnenkant.
Hoop gloort als Aquariuslicht
teder haar hand over hun hart strijkt
en de breuken en barsten voegt.
Liefde lijmt ze tenslotte
met grote welwillendheid tezamen.
De schaal schittert als een graal.
Een nieuwe Samenheid is ontstaan...

Heb jij ook een vraag voor
Mercedes? Mail deze naar
esther@radioaalsmeer.nl
‘Mark en Eric (dinner)show’
Wegens de avondklok is de ‘Mark en
Eric Show’ aanstaande vrijdag
eenmalig op de ongebruikelijke tijd
van 18.00 tot 20.00 uur. Dat betekent
met het bord op schoot luisteren
naar de quarantaine tunes van de
radioshow. De show volgen kan ook
via de TV (Caiway kanaal 12) waardoor je een kijkje krijgt in de studio
en mee kan kijken met de videocalls
die gepland staan. Met wethouder
Robert van Rijn wordt het tekort aan
starterswoningen besproken en
Buurtwerk laat zich uit over jongeren
in Aalsmeer tijdens de coronapandemie. Hoe gaat men om met de
avondklok? Er wordt live contact
gezocht met de dienstdoende
hoofdagent en met Café Vleghaar
om iedereen via de radio tóch nog
even het kroeggevoel te kunnen
geven. Iedereen verlangt naar een
feestje en zo ook de Carnavallers in
de regio. Heeft Ronald Stolwijk van
de Pretpeurders aanstaande vrijdag
verlossend nieuws? Ga voor meer
informatie naar de Instagram van de
‘Mark en Eric Show’; @markeneric, of
naar www.markeneric.nl.

avond werd de Brandweer van Aalsmeer gealarmeerd voor een buitenbrand aan de Hoofdweg. Ter plaatse
bleek dat er bossages vlam hadden
gevat. Voor de brandweermannen

Herhaling ‘Door de Mangel’
De coronamaatregelen zorgen er
nog steeds voor dat de programmamakers van de Aalsmeerse talkshow
‘Door de Mangel’ gedwongen zijn
uitzendingen te herhalen. Komende
maandag 8 februari zal de 278e aflevering, die eerder is uitgezonden op
23 december 2019, te beluisteren
zijn. In die uitzending was Marjanne
Roodenburg te gast. Zij werkt als
coach voor jongeren en ouders.
Martine Kroon nodigde haar uit en
ziet haar als een mooi gewetensvol
persoon en is gewoon benieuwd wat
zij te vertellen heeft. Dit en nog veel
meer aanstaande maandag 8
februari te horen vanaf 19.00 uur.
Radio Aalsmeer is te beluisteren via
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de
kabel, digitaal radiokanaal 868
(Caiway) en via de website www.
radioaalsmeer.nl. En te bekijken via
kanaal 12 van Caiway, kanaal 1389
van KPN/XS4ALL/Telfort of
radioaalsmeer.nl/tv.

Medium Mercedes Sharrocks te gast
bij ‘Echt Esther’ op Radio Aalsmeer.

een ‘makkelijk klusje’. Met een HD
straal is het vuur snel uitgespoten. Er
bestaat een groot vermoeden dat de
brand is aangestoken. Er wordt
onderzoek naar gedaan.

AGENDA
EIND FEBRUARI:

* Aalsmeerse verhalen van toen en
expositie over Aalsmeerse Hobo
String Band in de bibliotheek,
Marktstraat.
T/M 14 FEBRUARI:

* Poëzie in etalages van winkels in
het Centrum. Zijdstraat, Raadhuisplein, Dorpsstraat en
Schoolstraat.
8 T/M 13 FEBRUARI:

* Müller’s Multi Morekop actie voor
Kika. Zorgpersoneel trakteren op
moorkoppen.
DINSDAG 9 FEBRUARI:

* Digitale vergadering commissie
Ruimte & Economie vanaf 20u. Te
volgen via livestream op www.
aalsmeer.nl

VANAF EIND FEBRUARI:

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

* Digitale vergadering commissie
Maatschappij & Bestuur vanaf 20u.
Te volgen via livestream op www.
aalsmeer.nl
ZATERDAG 13 FEBRUARI:

* Poelgilderdamse Carnavalsquiz
met de Pretpeurders. Start in
huiskamers om 20.11 uur.
ZONDAG 14 FEBRUARI:

* Carnavalsmuziekbingo met de
Pretpeurders in samenwerking
met café Op de Hoek. Start in huiskamers om 16u.

STAGE
MUSIC SHOP

Dé vioolspecialist

Groot assortiment
mondharmonica’s

Lessenaar
‘Boston’
met hoes

€19,95
De winkel is gesloten, maar ‘OPEN’ voor bestellingen, afhalen, reparaties
en onderhoud. Bel 06-10035173 of mail naar info@stagemusic.nl

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

Gedrukte media blijven voor
iedereen essentieel!
Door Bart Jonker
Aalsmeer - De onlinezucht en internetdwang die steeds meer worden
opgelegd door overheidsinstanties,
banken en bedrijven, zijn een blok
aan het been voor een meerderheid
van ouderen. Dit concludeert seniorenorganisatie KBO-PCOB, naar
aanleiding van de resultaten uit een
grootschalig onderzoek. 98 procent
van de respondenten wenst niet alles
online te willen regelen.
Een deel verwerpt zelfs volledig het
internet. Ze voelen dat het digitale
mes op hun keel wordt gezet en
roepen om alternatieven.
Grote hobbel
Essentiële informatievoorziening
over bijvoorbeeld corona, overheidsinformatie, belastingen, aanvraag
van toeslagen, online facturen, bankzaken, afspraken met zorgverleners
en dergelijke, er wordt maar van
iedereen verwacht dit allemaal
online via het internet te regelen.
Instanties en organisatie zijn ongevraagd massaal tot het internet overgegaan, mede ook uit kostenbesparingen en milieubelasting.
Voor de meeste ouderen is deze digitalisering echter een grote hobbel.
Vele redenen liggen hier ten grondslag, zoals het niet hebben van een
computer en de angst voor de onveiligheid van het internet (onder meer
door hacking en phishingmails van
oplichters).
Maar liefst 48 procent van ouderen
wil niet aan het internet vanwege
oplichtingspraktijken. Bankzaken
worden door deze groep veelal nog
met de oude acceptgiro geregeld.

Huis-aan-huisblad
Tevens achten veel ouderen het
online zaken regelen als te ingewikkeld of zijn ze vaak beperkt of totaal
niet vaardig om met de computer te
werken. Dit resulteert dat ouderen
verstoken blijven van noodzakelijke
informatie of ze zijn niet meer in staat
om hun zaken te regelen. De roep om
papieren formulieren of gedrukte
informatiebronnen, zoals de Nieuwe
Meerbode, blijft daarom enorm groot,
zodat de noodzakelijke informatievoorziening gewaarborgd blijft. Zoals
informatie over corona, waarin vaak
alleen verwezen wordt naar internetsites, waardoor (digibete) ouderen
van essentiële informatie verstoken
dreigen te blijven. Deze rol van informatievoorziening wordt gelukkig
door de gedrukte lokale huis-aanhuisbladen adequaat ingevuld.
Dwangmatig
Niet alleen ouderen hebben moeite
met de internetdwang, ook achten
veel mensen de sociale mediakanalen als tamelijk dwangmatig in
hun benadering. Hoe vaak gebeurt
het niet dat je telkenmale aan een
verjaardag, tagging of uitnodiging
voor een bepaalde groep wordt
herinnerd? Ook aangemaakte
whatsapp-groepen, waaraan je
account ongevraagd wordt toegevoegd door iemand uit je kennissenkring zijn vaak ongewenst. Dit leidt
vaak tot ergernis en een gevoel dat je
geleefd wordt bij velen. Nochtans
blijven bovengenoemde zaken een
aandachtspunt en uitdaging om hier
een gefundeerde gebruiksvriendelijke en veilige oplossing voor te
vinden.
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MmMorekoppen, dus de lat ligt hoog
en elke verkochte MmMorekop telt.
Hoe werkt het?
In de week van 8 tot en met 13
februari doneert Banketbakkerij
Müller van iedere verkochte MmMorekop 50 eurocent aan Stichting KiKa.
Koop je in deze week dus zo’n
lekkernij, voor jezelf of iemand anders,
dan draag je bij aan een mooie
donatie. Een betere gelegenheid om
je goede voornemens tijdelijk over
boord te gooien, is er niet!

Sven Müller (links) en Mike van der Laarse met (anderhalve) meter MmMorekoppen.

We Want More-kop: Trakteren
én doneren aan het goede doel
Aalsmeer - In de week van maandag
8 tot en met zaterdag 13 februari
draait het ook dit jaar weer om
Müller’s Multi Morekoppen! Zes
dagen lang zoveel mogelijk MmMorekoppen verkopen, waarbij er van
iedere MmMorekop 50 eurocent
gedoneerd wordt aan Stichting KiKa
(Kinderen Kankervrij).
Juist nu!
“We hebben best even getwijfeld of
het gepast zou zijn om in deze gekke
periode, wederom onze jaarlijkse
actie voor KiKa op poten te zetten”,
vertellen Sven Müller en Mike van der
Laarse, initiatiefnemers van de actie.
“Maar niet alleen iedereen individueel
en het bedrijfsleven wordt hard

geraakt door het coronavirus, ook
goede doelen hebben er last van.
Inkomsten lopen flink terug en bij
sommige organisaties zijn er acute
problemen. Collectes kunnen niet
meer doorgaan, de deur-tot-deur
acties zijn opgeschort en ook events
zijn gecanceld. Goede doelen, in ons
geval KiKa, kunnen onze steun dus,
juist nu, extra goed gebruiken.”
Negende editie
Dit jaar is alweer het negende jaar op
rij dat de actie plaats vindt. Uiteraard
is het streven om het aantal verkochte
MmMorekoppen jaarlijks te overtreffen en hiermee de donatie aan
KiKa te verhogen. De teller stond
vorig jaar op 13.010 verkochte

Trakteer de zorg en doneer!
Wil je nou wel bijdragen aan de actie,
maar je goede voornemens zelf nog
even volhouden? Trakteer dan
gewoon iemand anders! Vele
bedrijven en (groepen) particulieren
gingen je al voor en trakteerden gezamenlijk de medewerkers van het
Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis,
het Spaarne Gasthuis, Ziekenhuis
Amstelland, het Prinses Maxima
Centrum voor Kinderoncologie en de
bewoners van diverse zorgcentra in
Aalsmeer en Uithoorn en Ons Tweede
Thuis. Kijk op www.mullerbanket.nl en
draag op deze manier je steentje bij.
Waarom Müller’s Multi Morekop?
“Omdat de Morekop een multifunctioneel doel heeft; trakteren en doneren”,
aldus Sven en Mike tot slot.
De actie van banketbakkerij Müller
wordt ondersteund door Multi
Supplies B.V. door middel van het
verspreiden en beschikbaar stellen
van de flyers, banners en posters.

hoop op betere tijden. Hadden
anderen het - gelukkig - gewoon
heel druk. Van een paar werden helaas - zowel mentale als financiële
offers gevraagd. Toch zagen de
meesten deze periode als een goed
leermoment. “Ik sta niet stil; ik ga wel
door”, was er regelmatig te horen.

Dynamische online ontmoeting
voor de achttien Zaailingen
Door Janna van Zon
Aalsmeer - “Bedankt voor het
regelen”, was het dankwoord van de
Zaailingen na de digitale Zaai sessie
donderdag 28 januari. De Zaai editie
2020-2021 verloopt helaas totaal
anders dan voorgaande vier edities.
Het bij elkaar komen van de achttien
Zaailingen was de laatste maanden
niet meer mogelijk. De eerste
plenaire coachsessie kon nog net met de in achtneming van de anderhalve meter regeling - doorgaan en
dat telde wat later ook voor een
masterclass.
Maar waar de Zaailingen juist het
meest behoefte aan hebben; het
onderlinge contact en het
netwerken, dat lukte niet. De intervisie avonden - die naast de masterclasses en coach adviezen een
belangrijk onderdeel uitmaken van
het Zaai-traject - konden niet
gehouden worden. Kirsten Verhoef
(project organisator) nam het initiatief, in overleg met Dick Helsloot
(gemeente) en Anja de Die (personal
coach) om een tussentijdse ontmoe-

ting online te organiseren met het
doel de onderlinge band weer wat te
verstevigen en alle startende ondernemers een hart onder de riem te
steken. Vooraf was er bij alle deelnemers een flesje prosecco en een
heerlijk kaasplankje bezorgd. Het
was een welkome verrassing. De
Zaalingen zagen het als een online
feestje.
“Ik ga wel door”
Tijdens de digitale ontmoeting werd
wel duidelijk hoe het persoonlijke
contact wordt gemist. Aan de hand
van een aantal vragen, zoals: waar
loop je tegen aan en waar kunnen wij
je ondersteunen, kwam een gesprek
op afstand toch aardig van de grond.
Iedereen kreeg ruim de tijd om zijn
of haar ervaring van de afgelopen
maanden te ventileren. De reacties
verschilden nogal van elkaar en dat
maakte de bijeenkomst interessant.
Vooral veerkracht en creativiteit
kwam naar voren. Hoewel het voor
een aantal toch anders was gelopen
dan verwacht en plannen moesten
worden bijgesteld, was er ook de

Flexibiliteit
“Wie heeft er voor mij de gouden tip
hoe ik een balans kan vinden tussen
thuis en werk?” Contacten onderhouden en ook voor meester of juf
voor het kroost te moeten zijn,
vraagt wel heel veel flexibiliteit. “Nee
mam, zo doet de juf dat helemaal
niet!” Dat herkenden meerderen.
Iemand vroeg zich af wat je op social
media zet als je weinig te vertellen
hebt. De vraag leverde een aantal
aardige tips op. Nog geen nieuwe
klanten kunnen aantrekken maar
deze tijd gebruiken om een wekelijkse vlog op te starten; te werken
aan een website; opschrijven welke
doelen je jezelf stelt. Ook wordt er
met klanten gewandeld. “Dat werkt
heel goed.”
Masterclasses
De dynamische middag werd
ervaren als een ‘inhaalwedstrijd’, de
ideeën en tips over en weer waren
een stimulans om elkaar toch meer
te gaan contacten. Voor de komende
maanden zijn er weer een aantal
masterclasses - natuurlijk het liefst
live maar als het niet anders kan
anders online - gepland. Ook Zaai
gaat door! Van alle vragen, tips en
suggesties is een verslag gemaakt
waar zeker leer wordt uitgetrokken
en waar alle deelnemende Zaailingen dan weer hun voordeel mee
kunnen doen.
Voor meer informatie: Kirsten
Verhoef, telefoon 0297-366182 of
kirsten@syltsupport.nl

Nieuwe Dacia Sandero en Sandero
Stepway bij Auto Nieuwendijk
Aalsmeer - Bij Autobedrijf Nieuwendijk zijn ze heel blij. Ze hebben
namelijk niet één, maar twee nieuwe
modellen in hun showrooms staan.
Eén blik leert dat de nieuwe Dacia
Sandero en Sandero Stepway
opnieuw op en top Dacia zijn.
Want zoals van Dacia gewend,
bieden ze alles wat u verwacht van
een auto, voor een Dacia-prijs. De
nieuwe Dacia Sandero en Sandero
Stepway zijn per direct te bestellen
voor prijzen vanaf 13.490 euro of
tegen een vast maandbedrag. En
daarnaast nu ook leverbaar met
automaat!
Dynamisch en robuust
Beide nieuwkomers trekken de
aandacht met een stoer silhouet,
vloeiende lijnen en opvallende
Y-vormige LED-verlichting. De
nieuwe Dacia Sandero is een dynamische stadsauto met een ruim inte-

rieur en veel bagage- en opbergruimte. De nieuwe Dacia Sandero
Stepway is een veelzijdige crossover
waarin u hoog instapt en zit,
omringd door comfort en
functionaliteit.
Veilig en verantwoord
De nieuwe Sandero uitproberen? Dat
kan nog steeds met een proefrit aan
huis! De verkoopadviseurs van Nieuwendijk brengen de nieuwe Sandero
bij u voor de deur, zodat u veilig en
verantwoord een proefrit kunt
maken. Dat is het persoonlijke
contact wat u van Nieuwendijk
gewend bent, maar dan op afstand.
Benieuwd hoe ze bij Autobedrijf
Nieuwendijk met de huidige maatregelen u tóch nog kunnen helpen bij
het uitzoeken van een nieuwe auto?
Kijk dan snel even de video op hun
Youtube-kanaal gemaakt door de
collega’s uit Aalsmeer!

Eigen tulp ‘Heroes’ voor goed
doel: Stichting Sport Helpt
door zij hun bereik en netwerk
binnen de sport en de medische
wereld optimaal kunnen benutten.
Inmiddels zijn er ruim 350 (Olympische en Paralympische) topsporters
bij Stichting Sport Helpt aangesloten
en streven zij er naar zo veel mogelijk
ernstig zieke kinderen een onvergetelijke ervaring en dus een lach op
het gezicht te bezorgen!

Aalsmeer - Als eerste goede doel
ooit heeft Stichting Sport Helpt een
eigen, speciaal voor haar gekweekte
tulp met de toepasselijke naam
‘Heroes’. Hij is stoer, Hollands, sterk,
oranje en speciaal voor alle grote en
kleine helden van Nederland! Met de
verkoop van deze tulp wordt geld
ingezameld voor Stichting Sport
Helpt. Stichting Sport Helpt organiseert droomontmoetingen voor
ernstig zieke kinderen in het ziekenhuis met een (Olympische of Paralympische) topsporter van zijn of
haar favoriete sport. De zieke
kinderen zijn helden, de sporter is
een held en deze prachtige tulp is
een held. Vandaar de toepasselijke
naam ‘Heroes’. Stichting Sport Helpt
is na de Olympische Spelen van
Londen in 2013 opgericht door oudhockeyinternationals Rogier Hofman
en Tim Jenniskens. Als (oud)
topsporter heb je de mogelijkheid en
het netwerk om ernstig zieke
kinderen met heel weinig effort
enorm blij te maken. Ze even te laten
‘vergeten’ in wat voor een vreselijke
situatie zij verkeren en ze een glimlach te bezorgen. Want elke extra
lach is een overwinning! Stichting
Sport Helpt heeft een samenwerking
met het NOC NSF en de NVK waar-

Officieel gedoopt
De tulp is gekweekt door Borst
Bloembollen, een vooraanstaande
specialist in tulpen en pioenen.
Aanstaande donderdag 4 februari
om 11.00 uur wordt de tulp officieel
in Aalsmeer gedoopt door Inge de
Bruijn (oud-topzwemster), Manon
Flier (oud-volleybalinternational) en
Jorrit Croon (hockeyinternational).
Daarmee is de Heroes-tulp officieel
een feit. Een bos Heroes bestaat uit
10 tulpen. Voor iedere verkochte bos
komt een vast bedrag ten goede aan
Stichting Sport Helpt zodat zij, ook in
deze pittige tijden, droomontmoetingen voor ernstig zieke kinderen
kunnen blijven verwezenlijken, zij
het op een andere manier dan
normaal door bijvoorbeeld een
online ontmoeting op te zetten.
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Chantal Röling: ‘Door Zaai wil ik
naar buiten brengen wat ik doe’
Door Janna van Zon
Aalsmeer - De stage in Chili vanuit
Hotelschool Maastricht was een leerschool voor het leven van Chantal
Röling: “Zoveel verschillende
culturen en mensen, zij hebben niets,
maar zijn zo vrijgevig. Wat wij niet
meer zien of gewoon vinden, wordt
daar nog zo gewaardeerd. Ik hoop
onze kinderen later ook deze ervaring te kunnen meegeven.”
Nieuwe uitdagingen
“Oh, dat regelt Chantal wel.”
Uitzoeken en regelen; van relatiegeschenk tot grote projecten, het
maakt niet uit hoe ingewikkeld het is.
Zij staat bij haar vrienden - en inmiddels ook bij haar opdrachtgevers bekend om dát wat zij allemaal voor
elkaar krijgt. Haar bedrijf heet niet
voor niets Röling Regelt. In de vijftien
voorgaande jaren werkte Chantal
voor verschillende bedrijven. “Ik zag
aan mijn CV dat ik overal zo’n vijf jaar
was. Dan werd ik benaderd door
iemand mij vroeg: ‘Heb jij hier geen
belangstelling voor?’ Het ging altijd
om weer een nieuwe uitdaging
waarop ik enthousiast reageerde. Ik
kon met een gerust hart aan het
nieuwe beginnen, mijn collega’s
konden verder met dat wat ik had

Sterke daling passagiersvervoer
De in maart 2020 genomen maatregelen om het coronavirus te
bestrijden zijn in alle maanden
daarna duidelijk zichtbaar: op de vijf
nationale luchthavens daalde het
aantal vervoerde passagiers in 2020
sterk. Zo reisden er 17,5 duizend
passagiers via Groningen Airport, 90
procent minder dan in 2019. Op

Contact met mensen
“Door Corona kwamen mijn kinderen
thuis te zitten. Ik had in deze tijd
graag meer willen doen, maar het
bracht ook rust waardoor ik nog
beter heb kunnen nadenken en
uitzoeken wat ik het allerleukste vind
om te doen. Het is het contact met
mensen. De één op één gesprekken,
samen uitzoeken waar iemand’s
kwaliteit ligt en vervolgens alle
mogelijkheden bekijken waar deze
het beste tot uiting komen binnen
het bedrijf. Ik voel mij een coach die
structuur aanbrengt, het project
begeleidt waar zowel de werkgever
als de werknemer tevreden mee is. Ik
heb nu interessante uiteenlopende
opdrachten: van social media,
websites bijhouden, maandelijkse
administratie tot aan het werkproces
efficiënter en leuker maken. Binnenkort ga ik een opleiding reïntegratieen loopbaancoach volgen.”

Amsterdam Schiphol nam het aantal
passagiers met 70,9 procent af tot
20,9 miljoen passagiers. Op Eindhoven Airport, na Schiphol de
grootste luchthaven, nam het aantal
passagiers af met 68,9 procent tot 2,1
miljoen passagiers. Langs de terminal
van Rotterdam The Hague
passeerden 76,6 procent minder
reizigers dan in 2019, in Maastricht
Aachen was dit 81,4 procent. Door
een lagere bezettingsgraad per vliegtuig daalde het aantal vliegtuigpassagiers op alle vijf de nationale luchthavens sterker dan het aantal
vluchten. Ondanks de uitbraak van
de coronapandemie vlogen de
meeste passagiers in 2020 naar
dezelfde landen als in 2018 en 2019.
In 2020 werd er iets meer (1,5
procent) van en naar de landen
binnen de EU gereisd, waarbij de top
3 van populairste landen hetzelfde
bleef (het Verenigd Koninkrijk,
Spanje en Italië). Ook van de niet tot
de EU behorende Europese landen

Ruim 4.000 euro voor Wensen
Ambulance van Lions Ophelia
Aalsmeer - Op maandag 25 januari
heeft Lionsclub Aalsmeer Ophelia
tijdens een online bijeenkomst een
cheque van 4.074,46 euro virtueel

Nuancering

opgebouwd. In die jaren heb ik
geleerd wat ik leuk vond en minder
leuk. Daardoor groeide ik steeds
meer toe naar de vraag; wil ik weer
een nieuwe werkgever of liever zelfstandig? Ik heb voor het laatste
gekozen. Net voor de lockdown heb
ik mij ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel.”

In 2020 bijna 71 procent minder
luchtvaartpassagiers
Schiphol - In 2020 reisden 23,6
miljoen passagiers van en naar de vijf
nationale luchthavens in Nederland. In
2019 waren dat er 81,2 miljoen. In het
vierde kwartaal van 2020 vlogen er 3,6
miljoen reizigers, een afname van 81,4
procent ten opzichte van hetzelfde
kwartaal in 2019. De hoeveelheid
vervoerde goederen door de lucht
nam in 2020 af, terwijl het aantal
vrachtvluchten juist toenam. Het
totaal aantal vluchten in 2020 was met
258 duizend ruim de helft lager dan
een jaar eerder. Dit meldt het CBS op
basis van nieuwe cijfers.

COLUMN TRUUS OUDENDIJK

overhandigd aan vertegenwoordigers van de Stichting Wensen Ambulance Amsterdam. Dit geld is door de
Lions Ophelia ingezameld tijdens het

Waardevol
Chantal werkte mee aan het openen
van restaurant Zaai Kweek & Eet, nam
contact op met Kirsten Verhoef
(project-organisator van coach
traject Zaai) die het leuk vond om de
plenaire sessie te organiseren bij een
naamgenoot. Chantal zag bekende
gezichten en hoorde over de ervaringen van deelnemers, die haar
aanspraken en het was Kirsten die
haar het duwtje gaf dat zij nodig had
om zelf Zaailing te worden. “De Intervisie avonden (nu online) zijn interessant, met mijn coach Anja de Die had
ik een mooi gesprek en door het
contact met mijn buddy Henk Koole
komen wij - juist omdat wij allebei
totaal iets anders doen - op onverwachte wederzijdse adviezen. Zaai
levert waardevolle contacten op.”
Neem voor meer informatie over het
Zaai coachtraject contact op met
Kirsten Verhoef via 0297-366182 of
per mail: kirsten@syltsupport.nl.

bleef de top 3 in deze drie jaren gelijk
en vlogen de meeste passagiers naar
Turkije, Zwitserland en Noorwegen.
Minder vervoerde vracht
De coronamaatregelen hebben
minder effect gehad op de hoeveelheid vervoerde goederen dan op het
aantal passagiers. De hoeveelheid
door de lucht vervoerde goederen
nam in 2020 met 6,2 procent af tot
1,6 miljoen ton. In 2020 werd er via
Amsterdam ruim 1,4 miljoen ton
goederen vervoerd, een afname van
8,2 procent ten opzichte van 2019.
Op de luchthaven van Maastricht, de
enige andere luchthaven waar vracht
verwerkt wordt, nam de hoeveelheid
vervoerde goederen met 22 procent
toe tot 136 duizend ton. Terwijl de
hoeveelheid vracht afnam, nam het
aantal vrachtvluchten met 70,9
procent toe. Waar in 2018 en 2019
gemiddeld 59 procent van de
hoeveelheid vracht met vrachtvluchten werd vervoerd en 41
procent met passagiersvluchten, was
dit aandeel in 2020 respectievelijk 74
en 26 procent.
Bron: CBS

clubjaar 2019/2020 middels diverse
activiteiten, zoals een wijnactie en
een benefiet diner. De Stichting
Wensen Ambulance Amsterdam
verzorgt vervoer voor mensen in het
laatste stadium van hun leven, zodat
zij nog één keer een persoon of een
plek kunnen bezoeken die hen dierbaar is. Dat kan een bruiloft, hun
woning, de zee, een mooie tentoonstelling of iets anders zijn. Ook nu in
deze moeilijke corona- tijd weet de
Wensen Ambulance nog veel
mensen heel even weer intens
gelukkig te maken. Het geld is dus
enorm goed besteed. Lionsclub Aalsmeer Ophelia is alle mensen die een
bijdrage aan de acties hebben geleverd heel dankbaar voor hun steun!

Aalsmeer - Ik heb bepaald iets te weeg gebracht vorige week met mijn
opmerkingen aangaande de rellen in onze grote steden. Naast de vele
positieve reacties zijn ook de complottheorieën me om de oren gevlogen.
Er zijn serieus mensen die er van overtuigd zijn dat al dit geweld door de
overheid in scene is gezet. Dat Covid-19 een bedachte kwaal is, dat het
vaccin ons allemaal lam legt en dat binnenkort duidelijk zal worden hoe
wij bedrogen worden. Het bracht mij een déjà-vu over complotdenkers
uit mijn jeugd. Lou de Palingboer die zichzelf tot God uitriep en pretendeerde onsterfelijk te zijn. Dat is niet gelukt. Gert en Hermien die het
einde der tijden voorspelden, wat alleen maar bleek te gelden voor hun
eigen verknipte gezin. En wat te denken van de mensen die tijdens de
millenniumwisseling ergens op een berg in Zuid Amerika of Zuid Europa
(de details ben ik kwijt) gingen zitten, ervan overtuigd dat ze alleen op
die plek voor het komende onheil gespaard bleven. Met alle respect,
iedereen mag geloven wat hij of zij wil, maar aan mij zijn die denkbeelden
niet besteed. Minister of premier zijn in deze tijd is niet makkelijk, je kunt
het alleen maar verkeerd doen, maar ik ga er nog steeds van uit dat ze
van goede wil zijn en het beste met ons voor hebben. Mijn zwager tipte
me om voor nuancering nog even te kijken naar de uitzending van
Matthijs van Nieuwkerk. Daarin wees Jan Terlouw er ons op dat we ons af
moeten vragen wat de oorzaak is van al die onvrede. Hij pleitte er voor
vertrouwen te hebben in elkaar en in de jeugd. Verantwoording durven
geven. Wijze woorden waarmee je het in mijn optiek alleen maar eens
kunt zijn. Dat vertrouwen bracht mij gelijk op een zijsprong naar onze
lokale politiek. Wat moet ik nou met de mededeling dat Absoluut Aalsmeer geen onderdeel wil uitmaken van het raadsprogramma, maar wel in
de raad blijft zitten? Met dat raadsprogramma hebben toch alle fracties in
beginsel ingestemd? Hoe verhoudt dat zich in de praktijk? Wat doe je als
er onderwerpen ter sprake komen uit dat programma? Doe je dan niet
meer mee met het debat? En waar distantieer je je nog meer van? Ik vind
het nogal verwarrend, te meer omdat er al een raadslid opgestapt is uit
hun partij en een eenmansfractie is gaan vormen. Hoeveel gebrek aan
vertrouwen is er tussen de collega’s onderling? En hoeveel vertrouwen
moeten wij daar als burgers in hebben? Wordt Aalsmeer een soort bananenrepubliek in een notendop? Als je naar onze infrastructuur van het
moment kijkt lijkt het daar veel op. Maar dat is weer een heel ander
verhaal. De verkeerschaos in het dorp is compleet, maar gelukkig maar
tijdelijk. Dat komt wel weer goed.
Mijn huisvrouwenverstand had heel veel om over na te denken de afgelopen week. Op zulke momenten is het hoog tijd voor omdenken, het
hoofd leeg maken. En dus heb ik het advies van alle gezondheidsgoeroes
opgevolgd. Ik heb de wandelschoenen aan getrokken en ben op zoek
gegaan naar een voorbode van betere tijden; naar sneeuwklokjes.
Reageren? Truus@bente.net

Luxe maaltijden voor iedereen
bereikbaar via Uitgekookt
Regio - We zitten meer thuis dan
ooit, missen sociale contacten en
corona ligt op de loer. Het is daarom
extra belangrijk om goed voor jezelf
te zorgen. Zowel lichamelijk als
mentaal. Daarom biedt maaltijdservice Uitgekookt een nostalgische
winterspecial aan voor een klein
prijsje: hete bliksem met wildstoof en
rode kool. Voor iedereen die zichzelf
een verwenmomentje gunt en tegelijkertijd goed en gezond wil eten,
voor een betaalbare prijs. De filosofie
van Uitgekookt is dat iedereen altijd
lekker en gezond moet kunnen eten,
wat de omstandigheden ook zijn.
Dus ook als je thuis zit, de supermarkt wilt mijden of gewoonweg
even niet wilt koken. Daarom bezorgt
Uitgekookt koelverse maaltijden aan
huis, boordevol groenten en zonder
onnodige toevoegingen. Speciaal
voor de koude wintermaanden is er
nu een aanbieding om toch een klein
beetje verlichting te brengen in deze
lastige en mogelijk eenzame tijden.

Want iedereen verdient het in deze
tijd namelijk om te genieten van een
echte lekkernij. Het gaat om een
typisch winters gerecht op luxe wijze,
met zorg ontwikkelt door de chefkok van Uitgekookt: stamppot hete
bliksem met frisse appeltjes, lichtzoete rode kool en een kruidige wildstoof van hert. “Gezonde comfort
food: eten waar je blij van wordt met
dat nostalgische gevoel. Een gerecht
zoals oma hem zou maken, maar nu
gratis en gekoeld bij je thuisbezorgd.
Heerlijk om thuis bij de kachel van te
genieten en je betaalt er maar 5 euro
voor, in combinatie met vier andere
gerechten. Het is altijd, maar juist in
deze tijd, belangrijk om gezond en
gevarieerd te eten. Bij Uitgekookt
staan daarom alleen gezonde maaltijden op het menu. Alle maaltijden
worden met zorg samengesteld door
chefs en diëtisten en bevatten minimaal 200 gram verse groenten. Gun
uzelf ook wat lekkers, bestel via
uitgekookt.nl of bel 085-0406065.
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DE SCHIJNWERPER OP...

Nick Venneman: “Ik houd er van
om met mijn handen te werken”
Door Truus Oudendijk

Foto: VTF

Gasleiding geraakt in Dorpsstraat
bij graafwerkzaamheden
Aalsmeer - Op de kruising van de Burgemeester Kasteleinweg met de Dorpsstraat is woensdagmiddag 27 januari een
gaslekkage ontstaan. De brandweer
rukte hiervoor rond 16.15 uur met spoed
uit. Tijdens graafwerkzaamheden voor de

nieuwe inrichting van de weg was een
gasleiding geraakt. De brandweer heeft
de situatie provisorisch veilig gesteld,
waarna Stedin de reparatie van het
gasnet overgenomen heeft. De reparatie
heeft enkele uren in beslag genomen.

Stichting Living Memories zoekt
donateurs en ideeën
Aalsmeer – De Stichting Living
Memories heeft besloten om ook dit
jaar geen spinningactie te houden.
“Een lastige beslissing”, aldus de
Stichting, “maar wel een keuze waar
we helemaal achter staan.” De spinningactie stond gepland voor 10
april aanstaande, maar vanwege het
coronavirus is het lastig om te voorspellen hoe dit jaar, zeker de eerste
helft, zal verlopen. “Rekening
houdend met de onzekerheid,
vinden wij het niet verstandig om
voorbereidingen te treffen, want de
spinningactie kost veel tijd en inzet.”
Acties
Financieel gezien een lastige stap
voor de Stichting Living Memories.
“Acties, sponsoring en donaties
vallen voor een groot deel weg. Om
te voorkomen dat we opnieuw een
jaar in afwachting doorbrengen,
willen we ons vol in gaan zetten op
een andersoortige actie. Eén waarbij
fysiek bij elkaar komen in een ruimte
niet nodig is, want dat er geld binnen
moet komen, is iets wat zeker is.”
Waardevolle herinnering
Iedere week maakt de Stichting
Living Memories een video van een
kind dat gaat overlijden aan een

ziekte. Deze video’s maken het voor
ouders, broertjes en zusjes mogelijk
om even terug te keren naar wat was.
Een waardevolle en blijvende herinnering. En hiervoor is financiële steun
essentieel. De gezinnen krijgen deze
video’s namelijk gratis aangeboden.
“Een ernstige ziekte bij een kind,
zorgt binnen een gezin vrijwel altijd
voor inkomensverlies. Wij vinden dat
het maken en hebben van een video
niet afhankelijk mag zijn van je
portemonnee”, vervolgt de Stichting.
Hulp gevraagd
Om toch (gratis) video’s te kunnen
blijven maken, wordt hulp gevraagd
aan sponsors en donateurs. De Stichting bedenkt momenteel ideeën
voor acties en mogelijkheden om
geld op te halen. Ook wordt mensen
gevraagd donateur te worden en zo
dit waardevolle werk te steunen. Dat
kan al voor een klein bedrag per
maand. Zelf ideeën voor leuke acties?
De Stichting Living Memories hoort
het graag via www.herinneringenmaakjesamen.nl. Vaste donateur
worden? Ga dan naar www.stichtinglivingmemories.nl. “Samen
maken we de mooiste herinneringen”, besluit de Stichting haar
verhaal.

Aalsmeer - Nick Venneman is 20 jaar jong, maar heeft
op zijn 18e al besloten voor zichzelf te beginnen. Zijn
grootouders vormen zijn band met Aalsmeer, want
Jacques Mooy had graag gezien dat zijn kleinzoon hem
zou opvolgen in restaurant De Halve Maen. Maar Nick
wilde liever een sloopbedrijf beginnen. Waarom heeft
hij die keuze gemaakt?
“Ik heb een vriend die een sloopbedrijf heeft en die
vroeg mij om hem te komen helpen. Dat heb ik een
tijdje gedaan en toen dacht ik: dat kan ik zelf eigenlijk
ook wel. Ik heb mij ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel, ik was jong, woonde nog thuis en had
weinig kosten. Ik vond het de moeite waard om het in
ieder geval te proberen.”
En dat is gelukt? Werk je alleen? En wat doe je allemaal?
“Ik werk vaak alleen, maar ik huur af en toe een paar
jongens in. Mijn broer werkt ook veel bij me. Via een
website waar je je kunt inschrijven kom ik aan klanten.
En ook door mond tot mond reclame. Dat werkt altijd
heel goed. Er zijn nu een paar vaste aannemers die mij
bellen als ze een klusje hebben.
Ik sloop voornamelijk bedrijfspanden en huizen; ik haal
de plafonds en vloeren eruit, verwijder de badkamers.
Alles wordt kaal opgeleverd. Ik sloop niet complete
huizen, maar alleen het interieur”
Wat maakt dat werk leuk?
“Ik ben iedere keer ergens anders aan het werk. Dat
wisselt om de paar dagen. De ene dag zit ik in
Amsterdam, de andere dag in Den Haag of Arnhem, het
is heel afwisselend. Ik neem een klus aan, maak een
prijs en ga er dan met een paar jongens heen. We zijn
dan met elkaar een paar dagen bezig. Het is een uitdaging om eerder klaar te zijn dan gepland. En het is
gewoon leuk werk. Ik heb het echt naar mijn zin.”

Maar daar hoef jij je nou toch nog niet druk om te maken?
“Nee, dat is wel zo, maar ik wil dat gewoon niet. Ik wil ’s
morgens vroeg lekker beginnen met werken en aan het
einde van de middag klaar zijn en naar huis kunnen
gaan.”
En hoe besteed je dan de avonden. Sporten? Een leuke
hobby?
“Als ik de hele dag aan het werk ben geweest en van
alles gesloopt heb, ben ik er ’s avonds wel klaar mee. Ik
heb dan geen zin om nog iets te ondernemen. Ik vind
het heerlijk om lekker te eten als ik thuis ben en vervolgens ga ik heerlijk op de bank liggen om een film te
kijken.”
Ben je niet bang dat je een geweldige kans laat lopen door
niet in de horeca te gaan weken? De Halve Maen is niet het
eerste de beste restaurant.
“Misschien wel, opa heeft verschillende keren tegen mij
gezegd: je mag het restaurant overnemen. Dan houd je
nog een beetje last van mij, want dan kom ik je wel
helpen. Ik heb er serieus heel goed over nagedacht,
maar de horeca moet in je zitten, wil je plezier in dat
werk hebben en succesvol zijn.
Bij opa is dat zeker zo, maar die passie heb ik niet. Maar
als hij me ’s avonds belt of ik hem even kan komen
helpen als het druk is, dan doe ik dat met alle plezier.
Op het ogenblik is dat natuurlijk niet het geval, want
helaas ligt alles stil.”
Heb je nog toekomstplannen?
“Ik wil graag nog verder uitbreiden. Ik ben begonnen
met een klein busje en heb nu een nieuwe bus gekocht.
Ik hoop een paar jongens in dienst te kunnen nemen,
zodat ik in de toekomst wat grotere klussen aan kan
nemen.”
Op wie wil jij de schijnwerper richten?
“Mijn vriend Nick Vetter, hij is op de Uiterweg
begonnen met bloemen verkopen.”

Wat voor opleiding heb je gevolgd?
“Ik zat op de praktijkschool in Uithoorn, want ik houd er
van om met mijn handen te werken, iets uit boeken
leren is niks voor mij. Ik heb in eerste instantie voor de
horeca gekozen, dat vond mijn opa heel leuk. Ik ben
stage bij hem gaan lopen en toen ik zeventien was ben
ik gestopt met school en ben ik bij hem in het restaurant gaan werken. Ik heb in de bediening gestaan en
ook in de keuken de voorgerechten voorbereid. Daar
hield ik wel van, want het is heel leuk om mooie bordjes
op te maken.”
Maar dat vak is het toch niet geworden? Waarom niet?
“In een restaurant moet je altijd in de weekenden
werken, je bent nooit ’s avonds vrij. Als je vrouw en
kinderen hebt, zitten die alleen thuis en heb jij geen tijd
voor ze.”

Nick Venneman bij zijn nieuwe bedrijfsbus.

Meerbode in 1955: “Wie zal er ook nog in leven zijn?”
Aalsmeer - Wim Hennink was 14 jaar
toen hij bij de Nieuwe Meerbode
begon als leerling-handzetter.
Onlangs vond hij een foto van zichzelf en zijn collega’s, gemaakt in 1955.
“Omdat ik binnenkort 81 jaar hoop te
worden, ging mijn gedachten terug.
Wie zal er nu ook nog in leven zijn?”,
zo vraagt hij zich af.
“De foto is gemaakt aan de achterzijde van de drukkerij. Ik sta
achteraan links op de laatste rij tegen
de muur met naast mij Maarten
Eveleens, Janny Wessels, Thijs Piet en
Jan Schaap. De man met pet is Jan
Kaars. Voor van links naar rechts: Arie
Nieuwkoop, Frits van Ackooy, (?) v.d.
Wiel, Sjaan Eveleens, Gilles de Keizer
en Jaap v.d. Mey. Helemaal vooraan is
de olietank met slang te zien, want de
drukkerij werd in die tijd verwarmd

met olie. Ik moest als jongste
bediende daar de olie uit tanken.” De
tegenwoordig in Wageningen
wonende Hennink schrijft verder: “Ik
heb drie collega’s meegemaakt die 50
jaar in dienst waren van de drukkerij
en dat werd gevierd in aanwezigheid
van Mr. A.B. Roosjen. De toenmalige
directeur was de heer Wesselius en
mijn chef was Klaas Stork.” Hennink
herinnert zich ook nog goed dat de
sloot achter vol ratten zat en dat de
ratten ook het papiermagazijn in
kwamen. “Heb daar minder leuke
herinneringen aan”, besluit Hennink
zijn mail. Wie meer informatie heeft
over de foto en de collega’s van Wim
Hennink kunnen reageren via redactieaalsmeer@meerbode.nl. Uiteraard
houdt de redactie Wim Hennink op
de hoogte.
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Speuren naar ‘Happy Stones’
Kudelstaart - Een nieuwe landelijke
trend heeft ook in Kudelstaart zijn
opwachting gemaakt: Happy Stones.
Een Happy Stone is een steen die
beschilderd is met verf of met stiften

en door zomaar iemand ergers neergelegd wordt om de vinder blij te
maken. Een Happy Stone die je vindt,
mag je houden of ergers anders neerleggen om weer iemand anders blij te

maken. Het doel is dat de stenen ‘op
reis’ gaan. Zo worden steeds nieuwe
vinders blij gemaakt als ze een Happy
Stone vinden. In Kudelstaart is Brenda
Brouwer gestart met het beschilderen
van Happy Stones en inmiddels volgt
een groot aantal inwoners haar voorbeeld. Eerst gezellig, creatief aan de
slag met de kinderen en vervolgens
naar buiten met elkaar en verstopplekken zoeken. Op facebook is een
Happy Stones pagina aangemaakt
voor Kudelstaart. Doe ook mee. Maak
mooie, kleurige stenen en verstop ze
voor anderen. Hoe meer inwoners
meedoen, hoe meer kinderen zich
kunnen vermaken met het ‘speuren’
naar Happy Stones. Wie een beschilderde steen vindt, neemt deze
natuurlijk niet mee naar huis, maar
zoekt een nieuwe verstopplek voor
de steen. Zo blijven de Happy Stones
in de roulatie. Veel plezier!

‘Kei-leuke’ actie van juffen en
meester van de Jozefschool
Aalsmeer – De juffen Kim, Linda,
Dana en meester Dion van de Jozefschool hebben een ‘kei-leuke’ actie
bedacht om hun leerlingen spelenderwijs te laten leren en lekker actief
buiten te zijn. De leerlingen (en
andere kinderen) mogen op zoek
gaan naar versierde stenen. De
stenen zijn op verschillende locaties
rond de school in de Gerberastraat
neergelegd en op facebook wordt
een ‘hint’-foto gegeven over de
betreffende plek. De stenen zijn
voorzien van een letter en als alle
stenen van de juffen en meester
gevonden zijn, kan een zin gepuzzeld worden. Wie een steen van de
Jozefschool vindt, kan een foto van
dit ‘letter-juweel’ maken en deze
plaatsen met een reactie op de

speciale facebookpagina (Steengoed
Aalsmeer).
Doe ook mee!
Alle kinderen mogen ook zelf een
steentje bijdragen aan de speurtocht.
Zij mogen eveneens stenen
versieren, verstoppen en van deze
plek een foto maken en sturen naar
de Steengoed Aalsmeer facebookpagina. Zo wordt de speurtocht alleen
maar groter en ruimer qua locaties.
Tip: Zorg dat er op de foto goed
zichtbaar is waar jouw steen verstopt
ligt. Maak het niet te moeilijk, maar
ook niet te makkelijk. “Iedereen mag
meedoen, dus nodig al je vrienden
uit”, aldus meester Dion en de juffen
Kim, Linda en Dana. Ga zoeken bij en
rond de Jozefschool en andere basis-

Mooie combi’s in AAS online
jeugdschaakcompetitie
Door Ben de Leur
Tijdens de negentiende ronde van de
online jeugdschaakcompetitie bij AAS
leverde het treffen tussen Christiaan
en Luuk een zeer enerverende partij
op. Wit opende e4 en zwart c5, de Siciliaanse verdediging werd al snel een
Drakenvariant. Luuk won eerst een
pion en daarna een stuk. Over en uit
zou je denken, maar Christiaan verdedigde hardnekkig. Luuk dacht een
matcombi te hebben, maar wit had
nog een schitterende redding,
onderweg een toren meenemen.
Christiaan had herhaling van zetten
kunnen afdwingen, maar ging die uit
de weg. Zwart had daarna weer een
mooie combi, maar die was ook weer
lek, nu een toren achter. Maar het had

wit veel tijd gekost, veel te veel tijd.
Christiaan kreeg niet alle pionnen van
het bord en ging door zijn vlag met
een volle toren voor. Echter zwart had
nog drie pionnen en dan is het reglementair verloren als je door je klok
gaat. Konrad moest tegen ChiaChia en
had ongetwijfeld meegemaakt hoe
zijn broer vorige week van het bord
afgehakt werd. Konrad opende met d4
en ChiaChia maakte er een Tarrasch
verdediging van, maar speelde het
niet nauwkeurig en verloor een stuk.
Zwart zette een wanhoopsoffensief in
en wist het materiaalverlies terug te
brengen tot toren tegen twee stukken.
Jammer genoeg ging daarna de
andere toren verloren en had wit 3
lichte stukken tegen een toren een
aantal pionnen. Konrad speelde deze

scholen in het Centrum en de Hornmeer en ga zeker een rondje dorp
langs bekende gebouwen als het
gemeentehuis, de dorpspomp en
korenmolen De Leeuw…
Stenen met cijfers
De ‘letter’ zoekactie van de leerkrachten van de Jozefschool kan een
enorm succes genoemd worden. Her
en der worden in Aalsmeer groepjes
kinderen gezien die op zoek zijn naar
stenen. En ze kunnen hier nog wel
een tijdje mee doorgaan. Meester
Dion en de juffen Kim, Linda en Dana
hebben namelijk zelf ook de smaak
van het versieren en verstoppen te
pakken. Er worden weer dagelijks
gekleurde stenen gemaakt en ergens
in Aalsmeer neergelegd, nu met
cijfers erop. Uiteindelijk kan na het
maken van een som met de cijfers de
code van een schatkist gekraakt
worden. Volgende week mogen de
basisscholen weer open, dus ga
vooral nog de komende dagen en
aanstaand weekend uit speuren.
Succes en veel plezier!

technische fase erg sterk en ondanks
alles dat zwart probeerde liep ze toch
uiteindelijk mat. Marien tegen Pieter
was een rustige Italiaanse partij, die
opeens wat onrustiger werd toen
Marien aanviel en een kwaliteit en
stelling won. Wit benutte zijn voordeel
erg goed en daarna volgde een
bloedbad waarbij de zwarte helft
geheel kaalgeslagen werd en tenslotte
ook mat gezet. Broer Robbert moest
tegen Merlijn. Dit werd een zeer op en
neer gaande strijd, waarbij eerst wit
voordeel, dan zwart en dan weer wit.
Uiteindelijk zette Robbert erg mooi
mat, maar Merlijn had zeker ook
winstkansen in deze partij. David
tegen Bryan was een wat random
partij, met eigenaardige manoeuvres.
Uiteindelijk trok Bryan aan het langste
eind en zette hij David mat. Simon was
deze week uitgeloot. Kijk voor
uitslagen en de stand op
www.aas.leisb.nl

Nieuwe speeltuin Berkenlaan:
Nog even geduld...
Aalsmeer - Je zal maar in de Berkenlaan wonen of in de buurt ervan en
met plezier de bouw van de ‘stoere’
speeltuin gevolgd hebben. De
schommels, glijbanen en klautertoestellen vragen er om gebruikt te
worden. Maar, het duurt zo lang
voordat de hekken weggaan.
Wanneer is nou de opening? En dan
lees je in de krant in de derde week
van januari dat de speeltuin open is
voor gebruik. Helaas, de afwerking
had vertraging en dit bereikte de
redactie te laat. Met een hangend
kopje maar weer naar huis: Helemaal
nog niet open. Natuurlijk hoopt de
redactie nu wel goed nieuws te
kunnen brengen, maar er wordt toch
nog enig geduld gevraagd.
Afgelopen dinsdag 2 februari was dit
het antwoord van de gemeente:
“Volgens de huidige planning moet

de speeltuin eind volgende week
open gaan. Door een langere levertijd van de valondergrond en de
weersomstandigheden is vertraging
opgelopen. Inmiddels hebben we
begrepen dat de aannemer uiterlijk
begin aankomende week de valondergrond wil aanbrengen en de
speeltuin wil afronden. Dit is echter
wel afhankelijk van de weersomstandigheden.” Voor de kinderen zit er
dus nog even niets anders op dan
maar achter de hekken naar die
spannende speeltoestellen te kijken.
Maar als het eind volgende week dan
(eindelijk) zover is, gegarandeerd een
veilige speelplaats, want zo laat de
gemeente tot slot weten: “Inderdaad
jammer, maar de veiligheid van de
kinderen staat voorop. Als het goed
is, wordt hun geduld eind volgende
week beloond!”

Jeugdtrainingen gaan, ook in
coronatijd, bij SCW door!
Rijsenhout - Drie keer in de week
staan de jongens en meiden van
voetbalvereniging SCW op het veld.
Hoe fijn is het om te blijven sporten
en actief te zijn met je teamgenoten.
Behalve de trainingen gaat ook het
werk van de technische jeugd
commissie door en zij kijkt al weer
voorzichtig naar het volgende
seizoen (2021-2022). Een seizoen
waar naar verwachting de
wedstrijden weer gespeeld gaan
worden.
Nieuw meidenteam
Voor de meiden van SCW betekent
dit dat er ruimte is om een team te
gaan vormen voor onder 14 jaar
(MO14) of onder de 15 (MO15). Het
huidige MO13 team is daarom dan
ook op zoek naar nieuwe
teamgenoten.
Ben je geboren in 2007, 2008 of 2009
en ben je benieuwd of voetbal bij jou
past? Of heb je misschien vroeger
gevoetbald en wil je dit weer
oppakken? Of voetbal je nu ook en
wil je eens ervaren hoe het bij SCW
er aan toe gaat? SCW nodigt alle
meiden uit Aalsmeer en Haarlemmermeer uit om een aantal proeftrai-

ningen te komen doen.
Gratis meetrainen
Daarnaast is het voor alle leeftijden,
meiden en jongens (4 tot en met 17
jaar) mogelijk om tijdens de coronaperiode geheel gratis tot en met de
zomer bij SCW mee te trainen. De
jeugdafdeling van SCW blijft zich
onder leiding van de technische
jeugdcommissie en Johan Gomes,
Hoofd jeugd opleiding, ontwikkelen.
Een nieuw sportcomplex is in
wording en behalve de sportieve
doelen, blijft sociale maatschappelijke betrokkenheid een belangrijk
onderdeel van de Rijsenhoutse
voetbalvereniging.
Elke jeugdspelers van SCW krijgt een
wedstrijdtenue en trainingspak in
bruikleen. Het bestuur van SCW vindt
het namelijk belangrijk dat alle
jeugdspelers gelijk zijn, ongeacht het
niveau of hun achtergrond. Doordat
SCW een kleine vereniging is, is er
veel oog voor persoonlijke aandacht.
Vragen, aanmelden of een keer
meetrainen? Stuur dan een mail naar
jeugd@scwrijsenhout.nl of neem
contact op met Anneke de Lange via
06-13631978.
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PWN vervangt in Aalsmeer een
drinkwatertransportleiding
Aalsmeer - Een aantal drinkwatertransportleidingen zijn verouderd. Om
schade door lekkages te voorkomen
voert PWN op maandag 8 en dinsdag
9 februari werkzaamheden uit aan
deze leidingen. De werkzaamheden
vinden plaats tussen de Boeingavenue Schiphol-Rijk en de Legmeerdijk in Aalsmeer.

Rondvaartboot in het Westeinderplassengebied. Foto: Joyce Goverde

Villagedressing: Buitenruimte meer
aansluiten op water en bloemen
Aalsmeer - Dinsdag 2 februari heeft
het college van burgemeester en
wethouders het plan ‘Villagedressing
Aalsmeer’ vastgesteld. Met dit plan
wil de gemeente de buitenruimte
meer laten aansluiten op de pijlers
water en bloemen van Visit Aalsmeer.
Villagedressing is het aankleden van
een dorp in een bepaald thema om
sfeer te creëren en de beleving ervan
te versterken. Voor Aalsmeer wordt
aangesloten op de gekozen lijn van
de online kanalen van Visit Aalsmeer.
Hierdoor worden de digitale wereld
en de buitenruimte meer met elkaar
verbonden.
Water en bloemen
“Een aantal jaren geleden zijn we
gestart met Visit Aalsmeer om zo
Aalsmeer op de kaart te zetten als
aantrekkelijke bestemming voor de
lokale, regionale, nationale en internationale bezoekers. Dit is inmiddels
een succesvol platform geworden

met vele volgers”, aldus wethouder
recreatie en toerisme Robert van Rijn.
“Het is belangrijk dat bewoners en
bezoekers van Aalsmeer de thema’s
water, bloemen, fietsen en wandelen
fysiek terugzien. Met dit plan
vertalen we het water en bloemen
imago van Aalsmeer verder door in
de openbare ruimte.”
Kwaliteiten van Aalsmeer
Aalsmeer heeft veel kwaliteiten,
waaronder prachtig water, mooie
natuur, de trekheestercultuur, veel
jachthavens, een internationale bloemenveiling, molens en het Seringenpark. Daarnaast heeft Aalsmeer een
aantal regionaal en nationaal
bekende evenementen en festivals,
zoals het Flower Festival, de Westeinder Waterweek en de Feestweek
Aalsmeer. Aalsmeer ontwikkelt zich,
via Visit Aalsmeer, als aantrekkelijke
toeristisch-recreatieve bestemming.
Met de komst van FloriWorld heeft

Aalsmeer er een mooie trekpleister
bij gekregen.
Actieplan
Bij ‘Villagedressing Aalsmeer’ is ook
een actieplan gemaakt voor de
komende tijd. Zo staan bijvoorbeeld
de volgende acties in de planning:
Bewegwijzering toeristische attracties en bebording, inrichting van
rotondes, inrichten van de entrees
van Aalsmeer, kunst in de openbare
ruimte toevoegen met verwijzing
naar bloemen en planten en het
verfraaien van de bestaande groenvoorzieningen. In dit plan worden
vooral de kaders gegeven. Over de
uitvoering hiervan gaat de gemeente
nog in overleg met bewoners en
bedrijven.
Meer informatie
Het plan is vanaf 9 februari te downloaden op de website van de
gemeente: www.aalsmeer.nl

Naar de stembus in coronatijd
Aalsmeer - Op 17 maart is het weer
tijd om te stemmen: dan kiest Nederland de leden van de Tweede Kamer.
In maart heeft iedereen nog steeds
te maken met het coronavirus. De
gemeente neemt extra maatregelen
om ervoor te zorgen dat alle stembureaus volgens de coronarichtlijnen
zijn ingericht. Burgemeester Gido
Oude Kotte: “Verkiezingen zijn
belangrijk! Wij staan garant voor
veilige, betrouwbare en toegankelijke verkiezingen. In coronatijd
vraagt dat om extra maatregelen. Die
nemen wij, zodat niets in de weg
staat van een hoge opkomst.”
Veilig stemmen
De stemlokalen moeten op de
verkiezingsdag veilig zijn voor
kiezers en de leden van de stembureaus. Alle stembureaus worden zo
ingericht dat zij voldoen aan de richtlijnen van het RIVM, met kuchschermen tussen de stembu-

reauleden en kiezers, desinfectiezuilen en looproutes. Ook zijn op alle
stembureaus beschermende materialen aanwezig, zoals mondkapjes,
handschoenen en desinfectie- en
schoonmaakmiddelen. De stemhokjes worden schoongehouden en
na iedere kiezer wordt het rode
potlood schoongemaakt. In alle locaties is de ventilatie gecontroleerd.
Alternatieve manieren
Ondanks alle voorbereidingen zullen
er kiezers zijn die op 17 maart liever
niet naar een stembureau gaan. Zij
kunnen iemand machtigen of
wanneer zij ouder dan 70 jaar zijn via
briefstemmen hun stem uitbrengen.
Daarnaast zijn op maandag 15 en
dinsdag 16 maart vier stembureaus
open speciaal voor mensen met een
kwetsbare gezondheid.
Stembureau op loopafstand
De gemeente vindt het belangrijk

Inspreken tijdens vergaderingen
Aalsmeer - Uw stem laten horen
over onderwerpen die op de agenda
staan van de commissievergaderingen? Om de verspreiding van het
corona-virus terug te dringen vinden

alle vergaderingen digitaal plaats.
Het gemeentehuis is dan ook niet
toegankelijk voor publiek. Inspreken
behoort uiteraard wel tot de mogelijkheid. Het verzoek is om dat bij

dat er voor iedere kiezer een stembureau op loopafstand is en dat de
wachttijden op de stembureaus
beperkt zijn. Dat was nog niet zo
eenvoudig, want een aantal reguliere locaties viel af omdat ze niet
beschikbaar waren of niet
voldeden aan de RIVM-richtlijnen.
Het is gelukt om voldoende
nieuwe locaties te vinden. Alle 15
stembureaus in Aalsmeer kunnen
‘coronaproof’ worden ingericht en
zijn voor iedereen toegankelijk.
Betrouwbare verkiezing
Voor een betrouwbaar stem- en
telproces is het van groot belang
om over voldoende goed opgeleide medewerkers voor de stembureaus te beschikken. Er worden
extra mensen opgeleid die op
verkiezingsdag als reserve
beschikbaar zijn. Aalsmeer heeft
vooralsnog genoeg
stembureauleden.

voorkeur schriftelijk te doen. Wie
toch kiest voor inspreken wordt
gevraagd een mail te sturen aan
griffie@aalsmeer.nl of telefonisch aan
te melden via 0297 387584. De griffie
zal dan in overleg voor een passende
gelegenheid zorgen.

Twee fases
De werkzaamheden worden uitgevoerd in twee fases. Fase 1 is vanaf de
Boeingavenue tot aan het Bielzenpad
in Aalsmeer. Het tweede stuk van deze
boring gaat dwars door Aalsmeer van
het Bielzenpad tot aan de Zwarteweg.
De leidingen zijn al aan elkaar gelast
tussen de Zwarteweg en de Legmeerdijk en liggen klaar om getransporteerd te worden.
Omleidingen en afsluitingen
De buis wordt via het Spoorlijnpad
getransporteerd richting de boorlocatie. Om dit te realiseren worden de
kruisingen Zwarteweg en Ophelialaan
gedurende korte periode afgesloten
voor het verkeer. Tijdens de afsluiting
wordt het verkeer zoveel mogelijk
binnen de bestaande omleidingsroutes, die nu al gelden voor de
Burgemeester Kasteleinweg, omgeleid. Voor de nood- en hulpdiensten

worden voorzieningen getroffen
zodat zij in geval van nood er door
kunnen. Ook zijn er verkeersregelaars
bij de werkzaamheden betrokken. ‘
Planning en afsluitingen
De planning van de afsluitingen is als
volgt:
* Ophelialaan - Spoorlijnpad (afsluiting): Maandag 8 februari van 19.00
uur tot en met dinsdag 9 februari
19.00 uur. ‘Achter de Wilgen’ is
bereikbaar via rijplaten.
* Zwarteweg – Spoorlijnpad (afsluiting): Maandag 8 februari van 19.00
uur tot en met dinsdag 9 februari
05.00 uur. Om 05.00 uur is de Zwarteweg weer volledig open voor
verkeer.
* De Jac. P Thijsselaan is volledig
dicht tot en met half maart
vanwege rioolwerkzaamheden,
maar wordt 8 en 9 februari beschikbaar gemaakt voor nood- en hulpdiensten. Overig verkeer kan tot 12
maart géén gebruik maken van de
Thijsselaan.
Vragen?
Meer informatie is te vinden op de
website www.pwn.nl/geplandwerk.
Voor vragen over deze geplande werkzaamheden kan contact opgenomen
worden met www.pwn.nl/contact.

Corona-daling zet door in Aalsmeer
Aalsmeer - De coronacijfers zijn ook
afgelopen periode, van 20 januari tot
2 februari, weer gedaald in Aalsmeer.
Wel met een minimum verschil: Van
69 naar 65 nu. Lager is daardoor ook
het percentage besmettingen per
100.000: Was 216,6 nu 204,0. Eén
inwoner is ter behandeling tegen
corona opgenomen in het ziekenhuis en net als vorige periode zijn er
geen inwoners overleden. Ook in de
omliggende gemeenten zijn de
aantallen gedaald: Uithoorn van 86
naar 79 (268,0 per 100.000), Amstelveen van 230 naar 185 (201,8 per
100.000) en Haarlemmermeer van
451 naar 422 (270,5 per 100.000). In
Uithoorn is 1 inwoner in het ziekenhuis opgenomen, geen overleden
inwoners, en in Haarlemmermeer 3
opnames en 5 inwoners overleden.
In Amstelveen geen opnames en 0
overledenen. Positief nieuws dus, het
woord heeft overigens wel een heel
andere betekenis gekregen sinds de
uitbraak van de coronapandemie.

Liever negatief als positief als het om
de uitslag van een coronatest gaat...
Ondanks dat het landelijk de goede
kant lijkt op te gaan, worden de
versoepelingen nihil. De Britse
variant heeft haar intrede gedaan en
deze is heel wat besmettelijker. De
regering pakt het daarom voorzichtig aan. In ieder geval mogen
vanaf volgende week de basisscholen weer open en mogen de
winkels hun lichten aandoen om
vooraf bestelde goederen af te laten
halen. Hopelijk gaat na de nu trage
start, het vaccineren in sneltreinvaart
gebracht worden. Iedereen wil tot
slot graag weer naar het ‘oude
normaal’. Nog even volhouden en de
maatregelen in acht nemen: 1,5
meter afstand houden, regelmatig
de handen wassen, thuis blijven bij
verkoudheidsklachten, testen bij een
vermoeden besmet te zijn en een
mondkapje dragen in openbare
gelegenheden.
Samen tegen corona!

Eigen plantsoen voor A.P. Csizik
Aalsmeer - Door de commissie
naamgeving is voorgesteld het plantsoen bij de Hortensialaan te
vernoemen naar A.P. Csizik, in de
vorige eeuw (1928 tot 1971) een
toonaangevende bloemenarrangeur
in Aalsmeer. Het Flower Art Museum
heeft van het Bloemenbureau de
Csizik collectie gekregen, een unieke
verzameling van 170 historische affiches van bloemententoonstellingen.
Tijdens het samenstellen van de
tentoonstelling over de posters werd
de enorme rol die ir. A.P. Csizik heeft
gespeeld bij de ontwikkeling van de
Aalsmeerse én internationale sierteelt steeds duidelijker. Csizik was
onder meer hoofdarrangeur van
Aalsmeerse bloemen- en plantenten-

toonstellingen en leverde een grote
bijdrage aan Nederlandse inzendingen bij internationale tentoonstellingen. Het naambord ‘A.P. Csizikplantsoen’ is al in het bezit van
burgemeester Gido Oude Kotte. Deze
is aan hem overhandigd tijdens de
opening van de expositie ‘Zeg het
met bloemen’ afgelopen december
in het Flower Art Museum. Toen werd
gepleit om een straat of plantsoen
naar de arrangeur te vernoemen. Het
initiatief van het Flower Art Museum
werd ondersteund door de Stichting
Oud Aalsmeer, de Historische Tuin en
door de plaatselijke afdeling KMTP
Groei & Bloei en is nu dus officieel
een feit. Binnenkort wordt tot plaatsing van het naambord overgegaan.
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Traineeship voor jongeren: Er
zijn nog plaatsen beschikbaar
Aalsmeer - Haal jezelf uit de coronablues en laat je inspireren! Ben jij
tussen de 16 en 27 jaar en ben je het
zat om je te vervelen? Mis je mensen
om je heen en ben je op zoek naar
een zinvolle tijdbesteding? Dan heeft
Aalsmeer Voor Elkaar iets leuks voor

je: Het Vrijwillig Traineeship. Het Traineeship is een persoonlijk ontwikkeltraject van zes maanden, waarin je
ook anderen helpt. Je gaat aan de
slag bij drie maatschappelijke organisaties. Wat je kunt doen: Boodschappen doen, digitaal voorlezen,

Groei & Bloei winterfoto-actie:
Groenbon voor Heleen Baarse
Aalsmeer - Ook nu nog is iedereen
aangewezen op ontspanning in de
directe omgeving. Dat hoeft geen
straf te zijn, want wie naar buiten gaat
en om zich heen kijkt, ziet dan dat
ook in de winter van alles te bewonderen is! Ook al is het nog winter, er
zijn al volop tekenen van hoop! Heesters en bomen, maar ook de vroege
bolgewassen komen in bloei. Als het
heeft gevroren, is het nog mooier met
de rijpbegroeiing. Daar had mevrouw
Baarse aan de Oosteinderweg ook
oog voor en maakte een foto op het

goede moment. Hiervoor wordt de
inwoonster beloond met een
groenbon van Groei & Bloei. Ook kans
maken op een groenbon én publicatie in de Nieuwe Meerbode? Stuur
dan een recente winter(tuin)-foto van
hoge resolutie naar Groei & Bloei en
wie weet... Per deelnemer mogen drie
foto’s ingestuurd worden en gevraagd
wordt om toestemming voor publicatie. De foto kan van een bloeiende
plant of struik zijn. Ook de vogels in
de tuin kunnen daar deel van
uitmaken. Kortom, alles wat uitnodigt

Hartenhuis Award van ‘Vergeten
Kind’ voor Buurtgezinnen
Amstelland - Ieder jaar reikt Het
Vergeten Kind de Hartenhuis Award
uit aan een initiatief dat zich buitengewoon inzet voor kwetsbare
kinderen in Nederland. Dit jaar zijn er
drie initiatieven in het zonnetje gezet
die bewijzen dat het versterken en
betrekken van het sociale netwerk
écht kan zorgen voor stabiliteit en
continuïteit voor kwetsbare kinderen
in sociaal isolement. Onder andere is
aan Buurtgezinnen afgelopen vrijdag
29 januari de Hartenhuis Award
uitgereikt. Hoewel het zonnetje niet
scheen, werd Buurtgezinnen wel
figuurlijk in het zonnetje gezet!
Ambassadeur Natasja Froger en
Unforgettable Evi, lid van de jongerenraad van Het Vergeten Kind,
kwamen de Hartenhuis Award
persoonlijk aan initiatiefneemster
Leontine Bibo overhandigen. Buurtgezinnen kreeg de Award, omdat de

stichting het sociaal isolement van
veel kinderen (en ouders) opheft,
dankzij heel veel lieve fijne steungezinnen. De jury was heel positief over
het pleidooi van Buurtgezinnen voor
‘Opvoeden doen we samen’. Buurtgezinnen is blij met de erkenning die
natuurlijk vooral bedoeld is voor alle
deelnemende gezinnen.
Weer even kind laten zijn
Kinderen opvoeden is zo eenvoudig
nog niet. Zeker voor gezinnen die het
door omstandigheden als ziekte,
burn-out, scheiding of financiële
problemen extra zwaar hebben.
Buurtgezinnen koppelt een gezin dat
het moeilijk heeft aan een warm
stabiel gezin in de buurt, dat de
kinderen regelmatig opvangt. Ouders
kunnen zo even op adem komen en
kinderen kunnen even zorgeloos kind
zijn.

Van links naar rechts: Natasja Froger, Leontine Bibo en Unforgettable Evi.

een sportles geven, tuinen
opknappen, gamen, belmaatje zijn of
een project opzetten met andere trainees. Voor dit Traineeship dienen
deelnemers voor een periode van 6
maanden voor 4 uur per week
beschikbaar te zijn en er wordt om
een volle dosis enthousiasme
gevraagd. Aalsmeer Voor Elkaar biedt
toffe vrijwilligersklussen die bij je
passen, een unieke kans om te
ontdekken waar jij voldoening uit
haalt, trainingen, zoals krachtig
communiceren, professioneel presenteren, motivatie en wilskracht, een
enorme boost voor je CV en doorgroeimogelijkheden (coach worden
voor nieuwe trainees). Meedoen?
Stuur een motivatiebrief of motivatievideo naar jfatisis@vrijwilligerscentrale-amstelland.nl. Het Traineeship
start op 1 april. Aanmelden kan tot 15
februari. Er zijn enkele plaatsen vrij. Je
hoort rond 19 februari of je wordt
uitgenodigd voor een gesprek. Meer
weten? Check dan de website
www.aalsmeervoorelkaar.nl

om naar buiten te gaan en sierwaarde
heeft om te bewonderen.
De foto’s kunnen gestuurd worden
naar info@aalsmeer.groei.nl. Ook nietleden van Groei & Bloei kunnen
deelnemen.

Gratis cursus Eerste hulp bij
psychische problemen
Aalsmeer – Woon je in Aalsmeer of
Kudelstaart en wil je iemand in je
omgeving met psychische
problemen helpen? Dan kun je een
nieuwe, gratis cursus volgen. De
cursus ‘Eerste hulp bij psychische
problemen’ geeft informatie en biedt
handvatten om te kunnen handelen.
Bijna de helft van de volwassen
Nederlandse bevolking krijgt ooit in
het leven te maken met psychische
problemen. In de cursus ‘Eerste hulp
bij psychische problemen’ krijg je
informatie over psychische aandoeningen en leer je hoe je het gesprek
kunt aangaan met iemand die
(beginnende) psychische problemen
heeft. Ook leer je hoe je kunt
handelen wanneer iemand in een
crisis verkeert. Na deze cursus kun je
iemand de helpende hand reiken.
Wethouder Zorg Wilma Alink: “Wij
kunnen allemaal het verschil maken
voor iemand die bijvoorbeeld
angstig, somber of zelfs suïcidaal is.
Maar het is niet makkelijk om het
gesprek aan te gaan met iemand die
somber is. En niet iedereen weet wat
te doen als iemand psychotisch is. De
cursus Eerste hulp bij psychische
problemen helpt hier ontzettend bij.”

Ervaringen van deelnemers
Cursisten geven aan dat ze nu weten
dat je geen expert hoeft te zijn om
het gesprek aan te gaan over
mentale gezondheid.
“Bij de cursus heb ik veel praktische
inzichten opgedaan voor eerste hulp.
Door open te luisteren en er voor
iemand te zijn, kun je veel voor de
ander betekenen”, vertelt een van
hen.
Een andere deelnemer geeft aan: “Ik
ga nu met meer vertrouwen het
gesprek aan over mentale gezondheid. Ik durf iemand te benaderen als
ik zie dat het minder goed gaat. De
cursus geeft handvatten om het
gesprek aan te gaan.”
Inschrijven
Dankzij subsidie is het nu mogelijk
om je gratis in te schrijven voor de
cursus. Op verschillende data starten
cursussen. Op 18 en 25 februari
online en later (als de coronamaatregelen dat toelaten) ook in Amstelveen. Interesse? Mail naar MHFA@
ggzingeest.nl o.v.v. MHFA Amstelveen Aalsmeer. Kijk voor meer informatie op mhfa.nl of download de
MHFA-app.

Chocoladereep met
respect voor milieu

De winnende foto van Heleen Baarse.

Bijna 100 nieuwe matches
Ondanks de Covid-19 crisis kan het
werk van Buurtgezinnen gelukkig
doorgaan. De afspraken met de
gezinnen zijn live waar nodig, uiteraard met inachtneming van alle
regels, en op afstand waar dat kan.
Buurtgezinnen heeft in januari bijna
100 nieuwe matches kunnen maken
tussen gezinnen. Buurtgezinnen is
actief in 70 gemeenten verspreid
over het land, waaronder in Amstelveen en Aalsmeer.
Steun harder nodig dan ooit
Steun aan gezinnen en kinderen is in
deze tijd harder nodig dan ooit.
Buurtgezinnen is daarom op zoek
naar ouders met kinderen, grootouders en andere volwassenen met
opvoedervaring die steungezin
willen worden. Wil je op vrijwillige
basis iets betekenen voor een gezin
in de buurt dat het moeilijk heeft,
kom je graag met verschillende
culturen en leefstijlen in aanraking
en heb je tenminste een dagdeel per
week beschikbaar? Meld je dan aan
als steungezin. Ook gezinnen die
steun kunnen gebruiken kunnen zich
aanmelden via www.buurtgezinnen.
nl. “Want opvoeden doen we samen
en zo kunnen we er met elkaar voor
zorgen dat kinderen in onze
gemeente gelukkig opgroeien”, aldus
Buurtgezinnen. Naast Buurtgezinnen
kregen ook de Alliantie Burgervoogdij en Kamers met Aandacht de
Hartenhuis Award uitgereikt. Het was
de negende keer dat de Week van
Het Vergeten Kind georganiseerd
werd.

Aalsmeer - Zin in een reep chocolade? “Kijk dan bij de keuze voor naar
het keurmerk op de verpakking”,
aldus de stichting Fairtrade
Gemeente Aalsmeer. “Deze vertelt
direct of de chocolade is geproduceerd met respect voor het milieu en
de boeren. Weten wat het keurmerk
inhoudt, helpt om gemakkelijk een
duurzame keuze te maken. De voorkeur gaat uit naar een combinatie
van het Fairtrade, Biologisch en Rainforest Alliance keurmerk. Het liefst
natuurlijk een merk dat ze alle drie
heeft of in elk geval het Fairtrade

combineert met het Biologisch of
Rainforest Alliance keurmerk.
Hiermee is het zeker dat er in de
productieketen aandacht is voor
mensen en voor het milieu.” Meer
over Fairtrade is te vinden op de
website: www.fairtradegemeenteaalsmeer.nl

Groenfonds open voor groene
initiatieven
Regio - In 2021 stelt de provincie
Noord-Holland opnieuw 101.500
euro beschikbaar voor groene
projecten. Projecten die de soortenrijkdom in de provincie versterken én
zoveel mogelijk doelgroepen en
partners betrekken, komen voor een
financiële bijdrage uit het Betrekken
bij Groen Fonds in aanmerking. Vanaf
1 februari tot en met 1 maart kan
elke vrijwilligersgroep met een goed
groen idee een aanvraag indienen.
Waar moet een aanvraag aan
voldoen?
De aanvraag moet zich richten op
het bevorderen van de biodiversiteit,
het beschermen van een plant- of
diersoort of participatie bij de
natuurlijke leefomgeving, waaronder
het (veilig en effectief ) organiseren,
coördineren, faciliteren, continueren,
stimuleren of innoveren van
vrijwilligerswerk.
Het vrijwilligerswerk richt zich daarbij
op soortenbeheer, natuurbeheer,
groen- en landschapsbeheer, natuureducatie of natuurinrichting. Meer
informatie over de voorwaarden en
aanmelding staan op de website van

Landschap Noord-Holland: www.
landschapnoordholland.nl/bbgfonds
In 2020 dienden 100 organisaties en
vrijwilligers(groepen) een aanvraag
in. Daarvan zijn 36 initiatieven gehonoreerd. Deze initiatieven varieerden
van het inzaaien van bermen met
wilde bloemenmengsels tot het
‘vergroenen’ van schoolpleinen en
het onderzoeken van natuurwaarden
van Texelse kolken tot het aanleggen
van schelpenstranden voor visdiefjes.
Het Fonds laat zien dat vrijwilligers
vol ideeën zitten om de biodiversiteit
een impuls te geven en om de
Noord-Hollanders te betrekken bij
hun groene leefomgeving.
Bedenk een goed plan en dien de
aanvraag in voor 1 maart! De jury
bestaat uit medewerkers van de
Terreinbeherende Organisaties in
Noord-Holland. Deze voeren het
programma ‘Betrekken bij Groen’ uit.
Dit zijn: Amsterdamse Bos, Goois
Natuurreservaat, IVN Noord-Holland,
Landschap Noord-Holland, Natuur en
Milieufederatie, Natuurmonumenten,
PWN, Recreatieschap Noord-Holland,
Staatsbosbeheer en Waternet.
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wenste samenscholingen (ook in
Aalsmeer, Uithoorn en Amstelveen)
in de kiem gesmoord. De politie is
blij met deze extra oren en ogen. Op
facebook bedankt de politie Aalsmeer Uithoorn iedereen voor de vele
meldingen die binnen gekomen zijn
over de oproepen om te gaan rellen
op social media. “Zonder jullie
hadden wij veel ellende niet kunnen
voorkomen. Wij zijn blij met de
berichten die doorgestuurd worden
met betrekking tot opruiing.”

Foto’s: www.kicksfotos.nl

Politie blij met meldingen en
berichten van inwoners
Aalsmeer – De rellen en plunderingen in dorpen en steden tijdens
het eerste weekend van de avondklok riepen ongeloof, onbegrip en
woede op. Natuurlijk is er de frustratie van het binnen moeten blijven
om coronabesmettingen te voorkomen, maar deze uitingen hadden
niets meer met actievoeren tegen de
corona-maatregelen (avondklok) te
maken. Goed om te zien en te horen
dat heel veel Nederlanders deze
acties verafschuwen en zelf aan de
slag gingen om hun dorpen en

steden weer orderlijk te maken en
dan de crowdfunding acties voor
gedupeerde ondernemers, prachtig!
Wat een saamhorigheid. Net als de
buurtwachten en (een beetje omgekeerde wereld) de voetbalsupporters
die de straat op gingen om de politie
bij te staan.
Social media
Net als het helpen van de politie
door berichten op social media, die
oproepen tot rellen, te melden.
Hiermee werden al heel wat onge-

Smartwoningen aan Frans de Bieslaan
Aalsmeer - De toekomstige bewoners
van de 24 Smartwoningen die gerealiseerd gaan worden langs de Zwar-

teweg, op het voormalige VVA-terrein,
komen te wonen aan de Frans de
Bieslaan. Het voorstel van de

Nieuwe trainer voor Zaterdag 1
voetbalvereniging FC Aalsmeer
Aalsmeer - Voetbalvereniging FC Aalsmeer heeft een nieuwe trainer voor
het eerste zaterdagteam. Het bestuur
en de technische commissie zijn vorige
week met Ted Verdonkschot tot overeenstemming gekomen over de
aanstelling als nieuwe trainer van FC
Aalsmeer Zaterdag 1. Ted Verdonk-

schot heeft ruime ervaring in de top
van het amateurvoetbal en is op dit
moment werkzaam als trainer bij
ODIN’59 in Heemskerk. FC Aalsmeer is
enorm trots dat zij met zo’n ervaren
trainer mag gaan werken aan haar
ambities. Ted beschouwt zijn aanstelling bij FC Aalsmeer als een nieuwe

Avondklok: Blijf binnen
Het is weer weekend en de politie
hoopt opnieuw op steun van inwoners. Melding doen van berichten die
aan willen zetten tot strafbare feiten
wordt gewaardeerd en gaat zeker
opgepakt worden. De politie wil ook
een oproep doen aan de ouders van
jongeren: “Wij doen de controle op
straat, maar wij hebben jullie achter
de voordeur nodig. Is jouw kind niet
thuis na 21.00 uur? Vraag je dan eens
af wat er daadwerkelijk gebeurt. Wij
zullen dit echt samen moeten doen.”
De gemeente helpt in deze ook een
handje mee. Op de hoek Stationsweg
en Van Cleeffkade is het matrixbord
geplaatst met de oproep aan inwoners om zich te houden aan de avondklok en thuis te blijven. “Alleen samen
krijgen we corona onder controle!”

commissie naamgeving om het wijkje
te vernoemen naar dit vroegere
actieve lid van en goede voetballer bij
VVA is door het college van burgemeester en wethouders overgenomen.

uitdaging waarin hij volop kansen ziet
om de komende jaren verder aan het
eerste elftal te bouwen met voldoende
ruimte voor doorstroming van jeugdspelers. Het bestuur heeft vertrouwen
in de werkwijze van Ted Verdonkschot
en acht hem in staat met zijn werkwijze het eerste elftal te laten doorgroeien. Dinsdag 2 februari is het
contract door het bestuur en trainer
Verdonkschot getekend.
Bron: FC Aalsmeer, Bert Klaassen

Gert Krook blijft trainer/coach
bij korfbalvereniging VZOD
Kudelstaart - Ook volgend seizoen zal
Gert Krook zich als trainer/coach op
het veld bevinden van korfbalvereniging VZOD om daar te proberen met
de selectie van VZOD Fiqas het nieuwe
seizoen als kampioen te eindigen.
Afgelopen seizoen is er al hard
gewerkt om de selectie als team te
laten groeien om dit doel te kunnen
bereiken. Echter gooide, net als vorig

jaar, de corona-maatregelen roet in
het eten. De binnencompetitie wordt
niet gespeeld, maar in de buitencompetitie heeft het eerste team nog een
kans om hoog te eindigen. VZOD
hoopt dan ook dat in maart de buitencompetitie wel afgemaakt mag
worden. Gert heeft er in ieder geval
zin in deze enthousiaste selectie nog
een jaar te begeleiden naar wie weet

grote hoogtes , maar vooral met veel
korfbalplezier. VZOD is blij met de
verlengde samenwerking.

Foto’s: www.kicksfotos.nl

Waterfront vordert gestaag
Aalsmeer – De realisatie van het
Waterfront vordert gestaag. Er wordt
aardig wat water van de Westeinderplassen ‘weggesnoept’ om een brede
wandelboulevard langs het water te
realiseren en om in de zomermaanden meer ruimte te bieden aan
recreanten op het Surfeiland.
De werkzaamheden wordt door
menigeen nauwlettend gevolgd.
Fotograaf Kick Spaargaren mocht

een kijkje nemen op het ‘bouwterrein’ en beklom de trappen van de
watertoren om van bovenaf het
toekomstige Waterfront op de foto te
zetten.
Op deze foto’s is de verbreding van
het land goed te zien. Nog even
geduld voor het eindresultaat. De
planning is dat dit nieuwe stukje
recreatie in Aalsmeer in mei klaar
voor gebruik is.
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Volt verkiesbaar in Aalsmeer
dat op 17 maart ook in Aalsmeer op
de nieuwe Europese partij gestemd
kan worden. Naar aanleiding hiervan
geeft lijsttrekker Laurens Dassen
antwoord op een aantal veelgestelde
vragen:

Lijsttrekker Laurens Dassen.

Aalsmeer - De Europese partij Volt
heeft, als eerste van de nieuw ingeschreven partijen, in alle twintig
Nederlandse kiesdistricten het
vereiste aantal ondersteuningsverklaringen gehaald en mag nu in heel
Nederland deelnemen aan de
Tweede Kamerverkiezingen op 17
maart. In totaal werden in drie weken
al meer dan 1.000 handtekeningen
verzameld.
Ondersteuningsverklaringen
Om mee te mogen doen aan de
verkiezingen moet elke nieuwe politieke partij aantonen dat zij door
voldoende burgers wordt gesteund.
Daarom moeten per kieskring ondersteuningsverklaringen verzameld
worden. In elk van de 20 kieskringen
waar ten minste 30 ondersteuningsverklaringen verzameld zijn, komt de
partij op het stembiljet. Inmiddels
heeft Volt er in alle 20 kieskringen
genoeg bemachtigd. Dit betekent

Wat voegt Volt toe in het in de Nederlandse politiek?
“Als eerste en enige politieke partij is
Volt actief in alle landen van Europa.
Dit is van belang, omdat er steeds
meer op ons af komt dat niet meer
nationaal te beheersen is. Met 450
miljoen Europeanen kunnen we
sneller veel meer bereiken op het
gebied van klimaat, cyberveiligheid,
criminaliteit, vluchtelingenopvang,
welvaartsverdeling en de macht van
de grote technologiebedrijven.
Daarom wil Volt in alle landen met
één visie in de politiek meepraten.
Dus ook in de Tweede Kamer.”
Welke mensen voelen zich aangetrokken tot Volt?
“Volt is pas een paar jaar geleden
opgericht, maar heeft nu al in alle
EU-landen vestigingen. Heel veel
jonge mensen voelen zich aangetrokken, juist omdat Volt over
grenzen heen denkt, doet en
contacten heeft. Ook ouderen die
willen dat hun kinderen en kleinkinderen dezelfde kansen krijgen als zij
zelf hebben gehad. De meeste
andere partijen stammen uit de
vorige eeuw, waarin nationale politiek de toon zette. Volt is de unieke
kans om dit te overstijgen en het

Europees op te zetten.”
Wat wil Volt in Nederland?
“Volt brengt een nieuw positief
geluid in de politiek. We willen afrekenen met het nationalisme en
populisme en inzetten op betere
kansen voor jongeren en starters. We
maken ons hard voor een klimaatneutraal Nederland in 2040, gratis
onderwijs en innovatie en digitalisering. We investeren dus in de
toekomst.”
Maakt Volt kans op zetels?
“Bij de Europese verkiezingen in 2019
haalde Volt in Nederland 2 procent
van de stemmen. Dat staat gelijk aan
drie Tweede Kamerzetels. Ons doel in
maart is om dat te overtreffen. De
meer dan 1.000 mensen die een
ondersteuningsverklaring voor Volt
hebben getekend zijn in ieder geval
een mooie voorbode voor 17 maart.”
Europese oplossingen
Volt is in 2017 opgericht als eerste
Europese partij en staat voor een
nieuwe politiek, die afrekent met
sociale ongelijkheid, klimaatverandering en populisme. Met meer dan
30.000 leden verspreid over heel
Europa zoekt Volt naar Europese
oplossingen voor de grote uitdagingen van deze tijd. Met een
progressief, duurzaam en sociaal
programma doet de partij mee aan
de Tweede Kamerverkiezingen in
maart. Kijk voor het programma en
nog veel meer op www.stemvolt.nl.

Actie voor ontmoetingsplek in
de Clematisstraat
Aalsmeer – Er is een actie gestart om
een laagdrempelige ontmoetingsplek te realiseren in de Clematisstraat. Initiatiefneemster is Marit
(moeder van twee jonge kinderen)
uit Aalsmeer. Het terrein, schuin
naast zorgcentrum ’t Kloosterhof,
waar al een kleinschalige speeltuin is,
zou hiervoor prima geschikt zijn. In
de speeltuin staan nu een klimwand
met twee glijbanen en een toestel
met twee schommels. Daarnaast is
nog heel veel vrije ruimte, waar nu
gras ligt, en dit leent zich perfect
voor uitbreiding van de speeltuin. De
(buurt)-ontmoetingsplek zou tevens
gebruikt kunnen worden door het
nabij gesitueerde kindcentrum
Solidoe in de Baccarastraat en basisschool de Jozefschool in de
Gerberastraat.
Petitie gestart
Initiatiefneemster Marit is een petitie

gestart om deze ontmoetingsplek
gerealiseerd te krijgen. Met de
petitie, die al 140 keer is getekend,
hoopt de inwoonster aan te kunnen
tonen dat er behoefte is aan deze
ontmoetingsplek. Over de invulling is
al volop nagedacht. Het terrein zou
omgetoverd kunnen worden tot een
laagdrempelige en openlucht
ontmoetingsplek. Een plek waar
vriendschappen voor het leven
worden gesloten, een plek waar
kinderen meer leren over de natuur
en waar hun creativiteit en fantasie
wordt gestimuleerd.
Te land, ter zee en in de lucht
Het thema van de speeltuin wordt: Te
land, ter zee en in de lucht. Aalsmeer
is een veelzijdig dorp: gelegen aan
de Westeinderplassen, naast
Schiphol en is het kloppend hart van
de internationale bloemenhandel.
Het ontwerp is hierop gebaseerd en

Het speelterrein met grasveld in de Clematisstraat.

dat uit zich in een aantal leuke speeltoestellen: Natuurspelen (te land),
boot (ter zee) en een kabelbaan (in
de lucht). De speeltuin gaat bestaan
uit een aantal eilandjes die met
elkaar verbonden worden door nog
meer speeltoestellen, waaronder een
wiebelbrug en loopstenen.
Totaalkosten
Of de ontmoetingsplek er ook daadwerkelijk komt, hangt af van de
animo hiervoor. Marit hoopt daarom
dat zoveel mogelijk inwoners de
petitie ondersteunen. Dit kan via
https://bit.ly/3naRhdR. En dan moet
er nog een behoorlijk bedrag bijeen
verzameld worden. De totaalkosten
voor realisatie van deze ontmoetingsplek is 83.000 euro. De ‘bodem’ is
gelegd. Het Meerlandenfonds heeft
1.000 euro toegezegd. Kijk voor meer
informatie op https://speeltuin-aalsmeer-clematisstraat.jimdosite.com

Herontwikkeling voormalig glastuingebied aan Stommeerkade: Parkmeer.

Commissies vergaderen digitaal
Aalsmeer – Op dinsdag 9 februari
vergadert de commissie Ruimte en
Economie weer digitaal. Voorzitter
deze avond is Dirk van Willegen en
de aanvang is 20.00 uur. Belangstellenden kunnen de vergadering
volgen via de livestream op de
website van de gemeente (www.aalsmeer.nl). Op de agenda staan het
actieplan Klimaatadaptatie Aalsmeer
2021-2026, vaststellen van de
bestemmingsplannen ‘Oosteinderweg 2020’ en ‘Parkmeer’, borgstelling lening Eigen Haard en koersdocument Mobiliteit Aalsmeer. De
vergadering wordt rond half elf
besloten met informatie over de regionale samenwerking en het
vragenkwartier.
Bestemmingsplan Parkmeer
Bestemmingsplan Parkmeer is de
herontwikkeling van het in ongebruik
geraakt voormalig glastuinbouwgebied aan de Stommeerkade. Net na
de bocht, aan de wegzijde (tegenover
de waterpartij) gaan maximaal 10
grondgebonden woningen (vrijstand
en/of 2 onder 1 kap) gebouwd
worden. En daarachter, met zicht op
de Burgemeester Hoffscholteweg,
wordt een kleinschalig bedrijventerrein (voor bedrijven tot en met categorie 2) gerealiseerd.
Complimenten en klachten
Twee dagen later, op donderdag 11

februari, nemen de fracties opnieuw
vanaf 20.00 uur thuis achter de
computer plaats voor de digitale
vergadering van de commissie Maatschappij en Bestuur. Voorzitter deze
avond is Ronald Fransen. Na het vaststellen van de agenda en mededelingen van het college wordt
gesproken over het jaarverslag
Complimenten en Klachten 2019,
wordt de stand van zaken gegeven
betreft het Herstelfonds corona en
vindt een evaluatie plaats van het
project Waterveiligheid.
Verbod lachgas
Tot slot wordt voorgesteld om recreatief gebruik van lachgas in enkele
gebieden binnen de gemeente te
verbieden en dit besluit op te nemen
in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). “Recreatief gebruik van
lachgas leidt tot schade aan de volksgezondheid en samenleving en
vormt een probleem in Nederland.
Gelet op de gezondheidsrisico’s rond
het oneigenlijk gebruik van lachgas
is het kabinetsvoornemen om in
2021 lachgas toe te voegen aan de
Opiumwet. Hierdoor zal zowel bezit
als handel landelijk verboden zijn”,
aldus de uitleg van het college.
Ook de vergadering van de
commissie Maatschappij en Bestuur
is te volgen via de livestream op de
website van de gemeente
(www.aalsmeer.nl).

Natuurnetwerk heeft er 150
hectare kansrijke natuur bij
Regio - Op 28 locaties zijn percelen
binnen het Natuurnetwerk gehaald.
Tegelijk zijn er 22 locaties met minder
natuurwaarde buiten het NNN gezet.
Het netwerk groeit daarmee niet in
omvang, maar wel in kwaliteit en is
daarmee sneller te realiseren. De ruil is
onderdeel van het plan om het
Natuurnetwerk in 2027 af te ronden.
De provincie krijgt elk jaar verzoeken
voor grenswijzigingen van het Natuurnetwerk. Een deel van de huidige
verzoeken zijn zienswijzen op het
Natuurbeheerplan 2020 en de Omgevingsverordening NH2020. Andere
verzoeken zijn rechtstreeks binnengekomen bij het Regiebureau NNN. Daarvoor staat een meldformulier op de
website van de provincie.
Verzoeken
De verzoeken tot grenswijziging
komen van particulieren, terreinbeheerders en beleidsteams van de
provincie. De omvang van de locaties
varieert van tientallen meters eraf
(bijvoorbeeld bij de Mooie Nel in Haarlemmerliede) tot tientallen hectares
erbij van gebieden die grenzen aan

natuurgebieden als de Uithoornse
polder. Niet alle verzoeken zijn in één
keer af te handelen. Bijvoorbeeld
omdat er een gebiedsproces in de
streek loopt of gaat lopen. Er is nu over
75 aanvragen besloten en er staan nog
zo’n 70 aanvragen in de wacht.
Uitgangspunten
Het NNN beschermt natuur die waardevol is voor mens, plant en dier. De
grenzen van het Natuurnetwerk zijn al
in 1990 getekend. Sinds die tijd is veel
veranderd. De grenzen worden
daarom regelmatig tegen het licht
gehouden, waarbij de uitgangspunten
gelijk zijn gebleven. Begrenzen en
ontgrenzen is afhankelijk van ecologische redenen, voor een kleinschalige
ontwikkeling of ter compensatie van
andere ontwikkelingen. Is het ecologisch onwenselijk, dan wordt over het
algemeen niet overgegaan tot herbegrenzing. De aanvragers worden deze
weken per brief geïnformeerd. Het
besluit van Gedeputeerde Staten
wordt op 8 februari 2021 besproken in
de Statencommissie voor Natuur,
Landbouw en Gezondheid.

Te koop:
Jaren 60 lips metalen 8 ladenkast 135
x 40 x 70 dp. zware kwaliteit €175,-.
Tel. 06-38371642
Te koop:
Aluminium veldezels, 8 st., p.st. €5,-.
Tel. 06-18868768
Te koop:
Set winterbanden met sierdoppen,
Toyota aurus en/of verso. 205/55r16
€150,-.
Tel. 06-10501831
Gratis afhalen:
Naaldboom 7 mtr hg, voor haard of
kachel, zelf omzagen/opruimen. Tel.
06-12098181

Te koop:
Een eeuw cabaret & 10 dubbel cd
Ned. Chansons nw in box €15,-. Nw
Ikea kinderspeeltafel €7,50 . Ludo
glazen mens erger je niet spel nw
in de doos €10,-. Braun oor koortsthermometer nw in de doos €10,-.
Mc crypt mc 36 keybord+adapter
en usb aansluiting, z.g.a.n. €20,-.
Oor’s pop encyclopedie uitgave in
2000 €5,-. Tractor + aanhanger van
fisher price met dieren en muziek
z.g.a.n. €6,-. Serie disney boeken 8
st. verschill. verhalen zien er mooi uit
€5,-. Verschill. barbiepoppen z.g.a.n.
weinig mee gespeeld v.a. €2,- tot
€7,50. Tel. 06-25198434

Ouder maar vitaal
echtpaar in Aalsmeer,

Te koop:
Gereedschap kruiwagen dicht €80,-.
Tel. 06-27281974
Gevraagd:
Glazen kweekkastje ong. 2x3 mtr. te
koop gevraagd. Tel. 0292-568652
Te koop:
2x 1-pers. dekbedovertrek Ajax
140x200/220 cm. - D.blauwe ondergrond, (nw. €44,95) p.st. €15,-. 1 Pers.
(massief grenen) bed 80x190 cm incl.
lattenbodem en matras €20,-. Half
hoogslaper (1 mtr. v.a. grond) 90x200
cm. incl. lattenbodem €30,-. Topper
van 4 cm dik - 160x200 cm gewassen/
schoon €40,-. Tel. 0653-667733

OMGEVING HORTENSIAPLEIN

ZOEKT

FLINKE HULP

IN DE HUISHOUDING
voor 3 uur per week.

Nadere informatie: 06-22860688

Administratief Medewerker
“ Ik kan weer méér
met artrose”

Over ons
Wij zijn Duif International, een toonaangevende internationale importeur en groothandel in de B2B markt met een afzet van hardwaren in de bloemen- en plantenbranche en de retailsector. Wij zijn meer dan 60 jaar actief in de hortisector en ons
assortiment bestaat uit bloemisterij-, home deco en seizoen gerichte producten.
Ondanks ons internationale karakter zijn wij een familiebedrijf waarbij warmte,
teamgevoel, plezier, vrijheid, zelfdiscipline en -ontplooiing, eerlijkheid en
pragmatisme de kernwaarden van onze organisatie vormen.
De functie
Bij Duif International zijn wij op zoek naar een administratief medewerker, die
verantwoordelijk is voor het verwerken en registreren van de transport- en palletadministratie en andere voorkomende administratieve werkzaamheden.

Elly en vele anderen
vertellen hun ervaringen
in het ‘Handboek voor
mensen met artrose’.
Het boek staat daarnaast
vol met praktische tips
van zorgverleners en
wetenschappelijke kennis
over artrose én mogelijke
behandelingen.

Vraagt u het gratis
boek ook aan?
Ga naar reumanederland.nl/
handboek of scan de QR-code:

Wat vragen wij:
•
Je hebt minimaal een afgeronde MBO-opleiding
•
Je hebt meerdere jaren werkervaring in soortgelijke functie
•
Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel in
woord als geschrift
•
Je bent dynamisch , proactief, servicegericht, nauwkeurig en kunt goed
samenwerken
•
Je hebt een verantwoordelijkheidsgevoel met een kritische blik
•
Je hebt goede kennis van MS Excel
•
Je bent beschikbaar voor 12 - 16 uur per week
Wat kan je van de baan bij Duif International, onder andere, verwachten:
•
Je werkt in een klein team van 3 personen
•
Dagelijks ben je bezig met de transport- en palletadministratie
•
Je werkt nauw samen met onze logistieke- en verkoopafdeling
•
Je bent betrokken bij het proces van de maandafsluiting
•
Ondersteunende werkzaamheden en administratieve taken
•
Samen met jouw collega’s zorg je dat de administratie op orde is
Bij Duif International bieden wij jou onder andere:
•
Marktconform salaris, afhankelijk van de werkervaring
•
Goede pensioenregeling
•
Informele werkomgeving
•
Wekelijkse vrijdagmiddagborrel en meerdere personeelsactiviteiten
door het jaar heen
Solliciteren?
Heb jij belangstelling voor deze functie? Stuur dan een actuele CV naar onze HRafdeling, ter attentie van Diana van Mourik. Bij inhoudelijke vragen op het gebied
van deze functie kan eveneens contact op worden genomen met Diana van Mourik.
Email: diana.vanmourik@duif.nl
Telefoon nummer: +31(0) 888 100 109
We zien jouw reactie met belangstelling tegemoet.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

Duif International
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Aalsmeer

ACTIES ZIJN GELDIG VAN DONDERDAG 4 T/M ZONDAG 7 FEBRUARI 2021
Prijs-, druk- en zetfouten voorbehouden.

DO VR ZA
DEEN Hollandse kogelbiefstuk

ZO

Stoney Creek Premium
Australische wijn

200 gram

Shiraz-Viognier of Chardonnay
2 flessen à 75 cl
18.00

DROOG
ROBUUST

9.00

€ 9.00

2 halen

3.

4.78

50

Actieprijs per kilo 17.50

gram

200

1 betalen

Actieprijs per liter 6.00

KORTING

LEKKER WEEKEND
Dat is lekker thuiskomen.

Crabsalade

brie 60+, Fourme d’ambert,
Saint Paulin, le Moine of
chevre buche
2 stuks à 111 - 160 gram

Lay’s Wokkels of Duyvis
Mixups of pinda’s

2 bakjes à 200 gram
3.30

alle soorten
2 zakken à 100 - 235 gram

1+1

2 voor
00

3.

4.00

DEEN chocolade
bollen of
Parijzer soezen

gratis

2 voor
50

Actieprijs per kilo 4.13

1.65

Karvan Cévitam Blends siroop

2.80 - 3.80

Affligem speciaalbier 30 cl
alle soorten
2 x 6-pack

2 voor

2.

10.80 - 13.80

10.00

Actieprijs per liter 2.78

DEEN buitenlandse kaas

Calinda aardbeien

alle soorten
bus 500 ml

schaal 400 gram

doos 2 stuks

75

2.

3.45

00

Zorg voor elkaar. Voorkom verspreiding van het coronavirus.

3.

00

Actieprijs per kilo 7.50

2.

3.00

Actieprijs per liter 4.00

Extra zoet.

