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Vanavond vergadering gemeenteraad in de Burgerzaal

Doorlichting reserves: 1,5 
miljoen vrij besteedbaar
Aalsmeer - Vanavond, donder-
dag 29 oktober, vergadert de ge-
meenteraad in de ruime Burger-
zaal van het Raadhuis zonder pu-
bliek. De vergadering, die om 
20.00 uur aanvangt, is te volgen 
via de live uitzending op internet 
(www.aalsmeer.nl) of via het TV 
kanaal van Radio Aalsmeer. Voor-
afgaand aan de vergadering staat 
de gemeenteraad stil bij het over-
lijden van Peter Smolders, fractie-
assistent van Absoluut Aalsmeer. 

Herinrichting Machinepark
Eerste te behandelen agenda-
punt is de herinrichting van het 
Machinepark. De gemeenteraad 
wordt voorgesteld om 2 miljoen 
euro beschikbaar te stellen voor 
de realisatie van dit park langs de 
Machineweg. Stichting Leefom-
geving Schiphol heeft een fi nan-
ciële bijdrage toegezegd om de-
ze buff erzone tussen de woon-
wijk Oosteinde en het bedrijven-
terrein Green Park Aalsmeer een 
beter verblijfsklimaat te geven. 
De plannen voor de herinrichting 
betreff en onder andere een nieu-
we entree van sporthal de Bloem-

hof via de Braziliëlaan, invulling 
van de terreinen rond de sport-
hal met sportieve en recreatieve 
voorzieningen in een aantrekke-
lijke groene verblijfsruimte.  
 
Nota Grondbeleid 2020
Voor veel gemeentelijke activitei-
ten is grond nodig, bijvoorbeeld 
voor woningbouwlocaties, be-
drijventerreinen en natuuront-
wikkeling. Dat betekent in veel 
gevallen dat het grondgebruik 
gewijzigd moet worden. Met het 
grondbeleid geeft de gemeen-
teraad aan hoe de gemeente de 
veranderingen in grondgebruik 
probeert te sturen. 
De Nota Grondbeleid 2020 is een 
actualisatie van het bestaande 
grondbeleid en de raad wordt 
voorgesteld deze nota vast te 
stellen. 

Kunstproject ArtZuid
Ook bespreekt de gemeente-
raad deze avond het voorstel om 
in 2021 het kunstproject ArtZuid 
mogelijk te maken. Het gaat om 
een beeldenroute die het verhaal 
vertelt van het culturele erfgoed 

van Aalsmeer met als thema Flo-
ra. De raad wordt gevraagd hier-
voor honderdduizend euro be-
schikbaar te stellen.

Doorlichting reserves
De gemeente heeft in de loop der 
jaren voor allerlei bestemmingen 
geld apart gezet. De gemeen-
teraad heeft in juni met het oog 
op mogelijke besparingen voor 
komende jaren het college ge-
vraagd om alle reserves door te 
lichten. 
Het college heeft gekeken of er 
nog uitgaven op de reserves wor-
den verwacht of dat er concrete 
bestemmingen zijn. De uitkomst 
van die doorlichting is dat er bijna 
1,5 miljoen euro vrij besteedbaar 
is. De gemeenteraad wordt voor-
gesteld om dit bedrag toe te voe-
gen aan het jaarrekeningresultaat 
van 2020.
De volledige agenda met ver-
gaderstukken is in te zien via de 
website van de gemeente, link 
live vergadering en vergader-
stukken. De vergadering is live te 
volgen, maar kan ook op een la-
ter tijdstip teruggekeken worden. 

Houten dekplanken in plaats van composiet

Extra werkzaamheden 
aan de Aardbeienbrug
Aalsmeer - Het dek van de Aard-
beienbrug is opgebouwd uit een 
stalen constructie met daarop 
composiet dekplanken. Het blijkt 
nu dat de composiet dekplanken 
niet goed bestand zijn tegen zeer 
zware voertuigen. Daarom wor-
den deze op 10 en 11 november 
door aannemer Van Steenwijk 
vervangen door hout. 

Pendelbus
Om de hinder voor de bewoners 
zo min mogelijk te houden wor-
den de werkzaamheden uitge-
voerd in de nacht van dinsdag 10 
op woensdag 11 november (van 
21.00 tot 05.00 uur). Tijdens deze 
werkzaamheden is de brug alleen 
toegankelijk voor voetgangers 
en fi etsers. De aannemer heeft 

weer een pendelbus beschikbaar. 
Nood- en hulpdiensten kunnen 
in geval van een calamiteit wel 
over de brug heen.

Extra reling en reparatie
In deze periode wordt ook ge-
lijk een extra reling tussen de 
weg- en het voetgangersgedeel-
te aangebracht en aanwezige re-
lingen nagelopen, de schade aan 
de toog gerepareerd en de defi ni-
tieve stangen aan de hamei aan-
gebracht. Daarnaast vinden er 
nog afrondende werkzaamheden 
plaats rondom de brug. 
Voor vragen kunnen bewoners 
en bedrijven terecht bij de pro-
jectleiders Albert Mahangi: 06-
57440105 of Ton Rohde: 06-
57137455.

Hamei na zo’n negen jaar teruggeplaatst!

Barendebrug ‘schittert’ als 
vanouds in Dorpsstraat

Voor de plaatsing was de Dorps-
straat vanaf de Rozenstraat afge-
sloten en nog twee keer gaat aan 
bewoners en bezoekers van het 
Centrum gevraagd worden om 
een andere route richting de Bur-
gemeester Kasteleinweg te ne-

men. De bovenbouw is welis-
waar geplaatst, maar de ‘klus’ is 
nog niet geheel voltooid. Nu de 
hamei is ingemeten, dient nog 
een aantal onderdelen op maat 
gerealiseerd te worden. Hier 
gaat de komende drie weken bij 

Griekspoor aan gewerkt worden. 
De afronding, tweede fase, gaat 
plaatsvinden op woensdag 11 en 
donderdag 12 november en deze 
dagen zal de Dorpsstraat voorlo-
pig voor de laatste keer afgeslo-
ten worden voor doorgaand ver-
keer.
Meer informatie over de werk-
zaamheden is te vinden op de 
sites van de gemeente (www.
aalsmeer.nl/werkinuitvoering) en 
van aannemer Griekspoor (www.
griekspoor.nl/aalsmeer).

Trajectcontrole 
N201 gaat aan!

Aalsmeer - Na enkele maan-
den testen gaat aanstaande 
maandag 2 november de tra-
jectcontrole op de N201 bij 
Aalsmeer en Uithoorn van 
start. Het betreft het weg-
gedeelte tussen de Zijdel-
weg en de Legmeerdijk. Het 
is inmiddels de tiende van de 
twintig aangekondigde tra-
ject-systemen op N-wegen. 
Dus hardrijders opgelet: Har-
der rijden dan de toegestane 
80 kilometer per uur kan een 
forse boete opleveren.

Brandalarm af 
door bezem

Aalsmeer - Op zondag 25 
oktober even voor vier uur 
in de middag werd de brand-
weer van Aalsmeer gealar-
meerd voor een automati-
sche brandmelding bij Roy-
al FloraHolland aan de Leg-
meerdijk. Ter plaatse bleek 
dat er een bezemsteel tegen 
een handmelder was geval-
len. Hierdoor was het brand-
alarm af gegaan. De brand-
weer kon weer snel terug 
naar de kazerne. Aan de vei-
ling is de tip gegeven geen 
bezems, scheppen, etc. in de 
buurt van melders te plaat-
sen.

Aalsmeer - De bovenbouw van de Barendebrug in de Dorpsstraat 
is afgelopen weken gerestaureerd op het terrein van aannemer 
Griekspoor in Nieuw-Vennep. Donderdag 22 oktober is de eerste 
fase van de plaatsing van de hamei uitgevoerd. De bovenbouw 
schittert ‘als vanouds’ op de gerestaureerde brug in het Centrum. 
Na zo’n negen jaar in ere hersteld!
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INFORMATIEF
DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl
Voor patiënten in de Haarlemmer-
meer, tel. 023-8908700.

APOTHEEK
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer, 
tel. 0297-324476. ma. t/m vr. 8.00-
18.00 u., za. 9.00-17.00 u. 
Poldermeesterplein 16-18 
Aalsmeer, tel. 0297-500814, 
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Einsteinstraat 95 Kudelstaart, 
tel. 0297-327036, ma. t/m vr. 
8.30-18.00 u. 
www.apotheekgroen.nl

Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, tel. 
0297-341963. ma. t/m vr. 8.30-
18.00 u.; za. 9.00-12.30 u.  
www.apotheekvandermooren.nl

Spoed buiten openingstijden: 
Dienstapotheek Amstelland 
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland) 
Laan v.d. Helende Meesters 8 
Amstelveen, tel. 020-3455000, 
ma t/m vr. 17.30-23.00 u. 
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.dienstapotheekamstelland.
uwapothekeronline.nl
Na 23.00 uur: OLVG west Jan 
Tooropstraat 164 Amsterdam, tel. 
020-5108826.

TANDARTS
In geval van klachten buiten de 
praktijk-uren raadpleeg de 
mededelingen op het antwoord-
app. van uw eigen tandarts.

SLACHTOFFERHULP
Slachto�erhulp biedt gratis prakti-
sche, juridische en emotionele 
ondersteuning aan slachto�ers en 
betrokkenen van misdrijven en 
verkeersongevallen. U kunt bij ons 
terecht op verschil. spreekuren in 
de regio, zonder wachtlijst. Bel voor 
een afspraak of voor meer info. 
0900-0101. www.slachto�erhulp.nl

KLACHTEN 
GELUIDSHINDER SCHIPHOL
Tel. 020-6015555. 
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

DIERENARTS
Dierenartsenpraktijk 
Uithoorn-Aalsmeer-Mijdrecht
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer, 
tel. 0297-326734. Ook voor spoed 
buiten openingstijden.
www.dierenartsaalsmeer.nl

Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer,
tel. 0297-324643; Nokweg 12 
Leimuiden, tel. 0172-507400. 
Spoed buiten openingstijden: 020-
3080750. www.dap-westeinder.nl

Ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer, 
tel. 0297-346721. Spoed buiten 
openingstijden: 020-3080750. 
www.ranzijn.nl/dierenarts/
aalsmeer

Dierenarts Kudelstaart
Kudelstaartseweg 245B Kudelstaart, 
tel. 0297-303414. Spoed buiten 
openingstijden: 020-3080750.
www.dierenartskudelstaart.nl

HULPDIENST
www.participe-amstelland.nu
Spreeku. maatschappelijk werk en 
ouderenadvies
Hadleystraat 55 Aalsmeer, 
inloopspreeku: ma. 8.30-9.30 u., 
tel. spreeku: ma. t/m vr. 8.30-12.30
Marktstraat 19 (Oude Veiling) 
Aalsmeer, do. 15.30-17.30 u.
Graaf Willemlaan 1 (Oude Bieb) 
Kudelstaart, di. 12.30-14.30 u.

www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige 
hulp, tel. 0297-347510.

www.voa-aalsmeer.nl 
van de samenwerkende 
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart, tel. 0297-326019 of 
info@voa-aalsmeer.nl

www.burenhulp
haarlemmermeer.nl
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u., 
tel. 06-23121211

VERLOSKUNDIGEN
Poldermeesterplein 16-18 
Aalsmeer, tel. 0297-344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel. 0900-8844. 

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 1
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, tele-
foonnummer en/of e-mailadres. 
Anoniem ingezonden brieven 
worden niet in behandeling ge-
nomen. De redactie behoudt zich 
het recht te weigeren dan wel te 
redigeren.

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd 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 volle-
dig gedrukt op FSC-Mix 
papier van verantwoor-
de herkomst.

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

Kerkdiensten
Voor méér lokaal 

nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE: 
MEERBODE.NL

facebook.com/

 Zondag 1 november
Aalsmeerse Cama Gemeente
- Oosterkerk, Oosteinderweg 

269. Zondag Geen dienst. 
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zon-

dag 10u. Dienst.
Chr. Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zon-

dag Diensten om 10u. en 
16.30u. met ds. J. van Dij-
ken. Woensdag 4 november 
19.30u. Dankdag met ds. D.  
Quant.

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeer-

derweg 751, Rijsenhout. Zon-
dag dienst om 10u. met ds. M. 
Janssens uit Utrecht.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. 

Online-dienst via youtube 
(dgaalsmeer.nl). Voorganger 
zr. Franka Riesmeijer. I

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

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

247. Zondag 10u. Doopdienst, 
voorganger: ds. Teus Prins.  
Online via http://pgaalsmeer.
nl/kerkdienstgemist/. 

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zon-

dag 10u. Dienst met ds. G.H. 
de Ruiter. Organist: R. Post-
ma. Woensdag 4 november 
19.30u. Dankdag voor gewas 
en arbeid met ds. G.H. de Rui-
ter. Organist: H. van Voorst.
Aanmelden via hervorm-
daalsmeer.nl. Oosterkerk, 
Oosteinderweg 269. Zondag 
om 10u. Dienst, dankdag. met 

ds. M.J. Zandbergen. Organist: 
Theo Griekspoor. Aanmelden: 
www.hervormdaalsmeer.nl. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerder-

brug. Zondag 10.30u. Samen-
komst en livestream. Spreker: 
Sven Leeuwestein. Om 19u. 
Jongerendienst Baan7. Info en 
aanmelden via www.leg.nl.  

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 

Zaterdag 17u. Woordcom-
munieviering in Kloosterhof. 
Voorganger B. Dullens. Zon-
dag 9.30u. en woensdag 4 no-
vember 10.30u. Eucharistievie-
ring m.m.v. Cantor in Karmel-
kerk en om zondag 14u. Pool-
se dienst met Andrzej. Maan-
dag 2 november 17u. Woord-
communieviering online in 
Kloosterhof en 19u. Avond-
wakegroep met W. Ernst en C. 
Hermanns m.m.v. Karmelkoor 
in Karmelkerk. Maximaal 30 
kerkplaatsen. Reserveren voor 
vieringen via www.rkker-
kaalsmeer.nl. Reserveren Pool-
se dienst verloopt via de Pool-
se Parochie. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag 

Geen dienst. 
Roemeens-orthodoxe Parochie: 

Zondag 9u. Utrenia en 10.30u. 
Heilige Liturgie. Voorganger: 
Father Ion.

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouw-

straat. Zondag 10u. Dienst. 
Voorganger: ds. John Vrijhof, 
Rijsenhout. Dienst ook online 
te volgen via www.kerkdienst-
gemist.nl. 

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

Zondag 10u. Dienst via https://
sow-kudelstaart.nl. Voorgan-
ger: dhr. H. Meijer uit Zoeter-
meer. Ook op later tijdstip te-
rug te kijken.

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

Zondag 11u. Eucharistievie-
ring m.m.v. cantorgroep. Maxi-
maal 30 kerkplaatsen. Voor-
af reserveren via sjangeboor-
tesecretariaat@live.nl of bel 
0297-324735. Maandag 2 no-
vember om 19u. Allerzielen-
viering voor genodigden.

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maan-

dag in gebouw Irene, Kanaal-
straat, Centrum. Op 2 novem-
ber om 20u. met evang. Kees 
Goedhart.

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag 

in om de twee weken in Ont-
moetingsruimte Ons Tweede 
Thuis, Jasmijnstraat 33. Op 10 
november om 20u. met Hoite 
Slagter over ‘Het Bijbelboek 
Openbaring’.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten ver-

zorgen voor Radio Aalsmeer 
wekelijks uitzendingen. Dins-
dag van 20 tot 24u. Kabel 99.0 
en ether 105.9.

In diverse kerken worden weer 
diensten gehouden waarbij pu-
bliek aanwezig mag zijn. Voor-
af aanmelden is wel een vereis-
te en er gelden diverse RIVM-re-
gels, onder andere is het dra-
gen van een mondkapje ver-
plicht. Kijk voor meer info op de 
websites van de kerken.

“Samen bijdragen aan mooiere wereld”

Nieuw: Stichting Anders 
Amstelland
Aalsmeer - Stichting Anders Am-
stelland gelooft in het principe 
van geven. Niet geven om er zelf 
beter van te worden, maar geven 
omdat het als mens zo enorm 
verrijkt. Dit vraagt om een andere 
manier van denken en handelen. 
Het moet anders. Sinds afgelopen 
maandag 26 oktober is de oprich-
ting van de nieuwe stichting een 
feit. De bestuursleden Merel Mur 
(voorzitter), Aart Stieva (secreta-
ris) en John Bocxe (penningmees-
ter)  hebben de oprichtingsactie 
getekend bij de notaris. 

Kwetsbare mensen
Stichting Anders Amstelland wil 
als brug fungeren tussen onder-
nemers uit de regio en kwetsbare 
mensen die ondersteuning zoe-
ken van professionals. “Het is on-
ze uitdaging om deze hulpvra-
ger in contact te brengen met 
iemand of een bedrijf die daar 
graag bij wil helpen”, aldus het 
bestuur. Bert Hoving, initiatiefne-
mer en projectleider voor regio 

Amstelland weet uit ervaring dat 
veel ondernemingen graag maat-
schappelijk verantwoord bezig 
willen zijn, maar weten soms niet 
hoe ze dit kunnen invullen. Stich-
ting Anders Amstelland brengt 
dit bij elkaar. 

Partners
De afgelopen maanden zijn tij-
dens de voorbereidingen van de 
oprichting van Stichting Anders 
Amstelland al meerdere partners 
geworven die zich heel graag wil-
len inzetten bij hulpvragen die de 
stichting ontvangt van kwetsba-
re mensen uit de regio. “Wij roe-
pen hierbij ondernemers in de re-
gio op om zich aan te melden als 
partner”, gaat het bestuur verder.
“Dit kan door het invullen van 
een formulier op onze website.” 
Eerst meer weten over Stichting 
Anders Amstelland? Neem dan 
contact op met Bert Hoving. Kijk 
op de website voor de contactge-
gevens: www.stichtinganders.nl/
amstelland/ 

Van links naar rechts: Merel Mur (voorzitter), Bert Hoving (projectleider), 
John Bocxe (penningmeester) en Aart Stieva (secretaris).

Aalsmeervoorelkaar
Vrijwilligers voor ‘zorg 
achter de zorg’ gezocht
Aalsmeer - De organisatie 
Aalsmeervoorelkaar heeft het ini-
tiatief van twee Amstelveense da-
mes opgepakt en is gestart met de 
campagne ‘Zorg achter de zorg’. 
Hierbij wordt een steuntje in de 
rug geboden voor zorgmedewer-
kers. Wil jij ook helpen met bood-
schappen doen, de hond uitlaten 

en allerlei andere klussen waar-
door de zorgmedewerkers een 
extra handje geholpen worden? 
Aalsmeervoorelkaar zoekt vrijwil-
ligers voor ‘Zorg achter de zorg’. 
Meer weten, aanmelden als vrijwil-
liger? Ga dan naar www.aalsmeer-
voorelkaar.nl/hulpvragen/199391
Foto: Aalsmeervoorelkaar

Fysiek of op afstand meebeleven
Muzikale avonddienst in 
de Dorpskerk zondag
Aalsmeer - Op zondag 1 novem-
ber om 18.30 uur is er een speciale 
muzikale dienst in de Dorpskerk. 
Normaal zou er een zangdienst 
op het programma staan, maar 
helaas kan dat nog geen door-
gang vinden. Voor deze avond is 
er dan ook voor een andere op-
zet gekozen. Hugo van der Meij 
zal op zijn welbekende wijze me-
dewerking verlenen op het Knip-
scheer orgel. Voor een deel in de 
begeleiding van de zang, maar 
ook zal hij een aantal improvisa-
ties verzorgen. Daarnaast zal Ber-
tus Buijs de begeleiding verzor-
gen op de piano, aangevuld door 
Corrianne van Wijnen op dwars-
fluit. De zang zal worden ver-
zorgd door René Spaargaren. He-
laas kan er deze avond geen sa-
menzang plaatsvinden.
Ondanks alle beperkingen be-
looft het toch een mooie en mu-
zikale dienst te worden. Alle RIVM 
richtlijnen zullen gevolgd wor-
den, wat betekent dat er een 
maximum van 30 personen fysiek 
aanwezig kunnen zijn. Dat houdt 
in dat u zich moet opgeven om 
deze dienst fysiek bij te wonen. 
Opgeven kan via de website van 
de Dorpskerk. Bij binnenkomst 
geldt er een mondkapjesplicht 
tot het moment dat u plaatsge-
nomen heeft op uw plek. Mocht 
het niet mogelijk zijn om fysiek 
aanwezig te zijn? Treur dan niet, 
deze dienst zal ook online te vol-
gen zijn met beeld en geluid via 

www.dorpskerk-aalsmeer.nl.
De dienst zal onder leiding staan 
van de eigen wijkpredikant domi-
nee De Ruiter. Het centrale the-
ma van deze avond zal ‘Hoop’ zijn. 
Rondom dit thema zijn een aan-
tal nummers gekozen die de mu-
zikale begeleiding ten gehore zal 
brengen. Eén daarvan is een be-
werking van het prachtige Sela 
nummer ‘Een toekomst vol van 
hoop’, maar ook een uitvoering 
van het Hatikvah staat op het pro-
gramma. Kortom, alle ingrediën-
ten zijn aanwezig voor een mooie 
en succesvolle avond. U bent van 
harte welkom om deze dienst fy-
siek of op afstand mee te beleven. 
De aanvang is 18.30 uur. Adres: 
Kanaalstraat, Centrum.

Start bijbelstudie BEGRA
Aalsmeer - Ondanks alle maatre-
gelen, die genomen zijn vanwe-
ge het coronavirus, zijn de Bijbel-
studies van stichting BEGRA weer 
begonnen op de maandagavond. 
Vanwege de ruimte, die aange-
houden moet worden (1,5 me-

Kloosterhof 
dicht wegens 
besmettingen

Aalsmeer - In verband met meer-
dere corona-besmettingen bij 
bewoners op verschillende eta-
ges heeft zorgcentrum ‘t Kloos-
terhof in de Clematisstraat maan-
dag 26 oktober per direct de deu-
ren gesloten voor bezoek. Op het 
op Facebook geplaatste bericht 
krijgt het zorgcentrum veel re-
acties: “Wat verdrietig. Heel veel 
sterkte voor iedereen. We hopen 
dat het allemaal met een sisser af-
loopt.” Uiteraard zijn intern direct 
maatregelen genomen om ver-
dere verspreiding te voorkomen.

ter) is tijdelijk verhuisd naar ge-
bouw Irene aan de Kanaalstraat 
12/14, naast de Dorpskerk. De 
aanvang is 20.00 uur en van te-
voren aanmelden is een vereis-
te omdat helaas maar 30 perso-
nen ontvangen mogen worden. 
Opgeven kan door te bellen naar 
0297-360235 of 06-53284656. Er 
dient een mondkapje gedragen 
te worden totdat plaats genomen 
wordt op een stoel. 

De eerstvolgende twee keer (2 en 
9 november) zal Evangelist Kees 
Goedhart spreken en dan drie 
maal (16, 23 en 30 november) do-
minee Henk Poot over het land, 
de koning en de toekomst. De 
toegang is gratis.









O�ciële Mededelingen
29 oktober 2020

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

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING 
PERSOONSLIJST

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

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum 
  datum voornemen

 Cybula M.M. 16-07-1989 20-10-2020
 Rybicki M. 14-04-1981 20-10-2020

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben 
voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en 
het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die 
op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde 
perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerza-
ken van de gemeente Aalsmeer. 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.

NA 15 OKTOBER HANDHAVING OP ILLEGAAL 
AFGEMEERDE KAJUITBOTEN

Regelmatig controleert de gemeente op naleving van de re-
gels die zijn opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verorde-
ning (A.P.V.). In 2020 zijn de regels voor tijdelijke ligplaatsen 
van kajuitboten veranderd. Sinds dit jaar mogen kajuitboten 
alleen binnen het vaarseizoen (1 april tot 15 oktober) langer 
dan 48 uur aaneengesloten afgemeerd worden door rechtheb-
bende van de oever mits het bestemmingsplan of andere gel-
dende regels dit ook toestaan.  Buiten het vaarseizoen (15 ok-
tober tot 1 april) is het niet meer toegestaan om een kajuitboot 
langer dan 48 uur aaneengesloten te laten liggen. Dit is geldt 
ook voor kajuitboten die buiten een jachthaven een “vaste” lig-
plaats hebben ingenomen bij eilanden in de Westeinderplas-
sen en waarop met regelmaat op verbleven wordt. 

Deze regels zijn opgenomen in Artikel 5:26a van de APV en na 
te lezen. Vanaf 15 oktober wordt het plassengebied geschouwd 
op de ligplaatsen van kajuitboten en wordt bij overtreding van 
de regels eventueel een handhavingstraject gestart. Op ille-
gaal afgemeerde kajuitboten worden waarschuwingsbrieven 
geplakt en de eigenaar van betre�ende oever/perceel wordt 
aangeschreven. Vermoedt u dat de gewijzigde regelgeving van 
toepassing is op uw afgemeerde kajuitboot neem dan zo spoe-
dig mogelijk actie voor een alternatieve winterstalling.

GEMEENTE AALSMEER – ONTWERPBESTEMMINGS-
PLAN “PARKMEER”, CONCEPT WELSTANDSCRITERIA 
EN ONTWERPBESLUIT HOGERE GRENSWAARDEN 
WET GELUIDHINDER (Z20-071090 )

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken, ingevolge 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat met 
ingang van 30 oktober tot en met 10 december 2020 voor een-
ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan “Parkmeer” 
met bijbehorende stukken.

Doelstelling
Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van maximaal 
10 vrijstaande/ halfvrijstaande woningen aan de Stommeerka-
de in Aalsmeer. Op de achterliggende gronden wordt 13.000 
m2 bedrijfsvloeroppervlakte bedrijventerrein (waarvan max. 
6500 m2 bebouwd) mogelijk gemaakt voor bedrijven tot maxi-
maal categorie 2 uit de bij de regels behorende bedrijvenlijst. 
Uit akoestisch onderzoek komt naar voren dat er voor de be-
oogde ontwikkeling hogere waarden Wet geluidhinder dienen 
te worden vastgesteld. Tevens is een concept beeldkwaliteit-
plan opgesteld met welstandscriteria, dat als aanvulling zal 
dienen op de welstandsnota.

Plangebied
Het plangebied bevindt in de Stommeer en bevindt zich glo-
baal tussen de Stommeerkade, het Bielzenpad en de Burge-
meester Ho�scholteweg.

M.e.r. beoordelingsbesluit
Op grond van het Besluit m.e.r. is het bestemmingsplan een 
m.e.r.-beoordelingsplichtig besluit. Ten behoeve van de m.e.r-
beoordeling is een aanmeldnotitie opgesteld. Op grond van 
deze aanmeldnotitie heeft het college van burgemeester en 
wethouders op 20 oktober 2020 besloten dat er geen mili-
eue�ectrapport (MER) hoeft te worden opgesteld voor het 
bestemmingsplan ‘Parkmeer’, aangezien de ontwikkelingen 
die dit bestemmingsplan mogelijk maakt geen ‘belangrijke na-
delige gevolgen’ voor het milieu met zich brengen. Het m.e.r.-
beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van 
artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen 
geen zelfstandig bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij belang-
hebbenden hierdoor los van het voor te bereiden besluit (het 
bestemmingsplan) rechtstreeks in hun belang worden getrof-
fen. Eenieder kan zijn/haar opvatting over het m.e.r.-beoorde-
lingsbesluit via een zienswijze kenbaar maken in het kader van 
de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan.

BEKENDMAKINGEN

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

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

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

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

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

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

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 

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

BEWAAR OUDE KLEDING THUIS

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

SOCIAAL LOKET AALSMEER OPEN OP AFSPRAAK

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

Maan-/dins-/donder-/vrijdag 08.30-12.00 uur
Woensdag    13.00-16.30 uur

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST 
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN

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

Geslachtsnaam  Voorletters Geboorte- Datum 
  datum beschikking

Gralewicz M.K. 12-12-1970 19-10-2020
Matusik E.A. 04-02-1974 19-10-2020

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

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

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

AANGEPASTE DIENSTVERLENING 
I.V.M. HET CORONAVIRUS COVID-19
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een 
afspraak maken op telefoonnummer 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 te-
lefonisch 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 tij-
delijk 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 te-
lefoonnummer 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 opge-
heven, zullen stukken uiteraard weer op het gemeentehuis 
in te zien zijn.

AFVAL
Vanaf dinsdag 24 maart worden maximaal vier klanten tege-
lijkertijd toegelaten op de milieustraat. Meerlanden vraagt 
mensen alleen met volle vrachten te komen, rekening te 
houden met extra wachttijden en de instructies van hun me-
dewerkers op te volgen. Medewerkers zullen bezoekers at-
tenderen voldoende afstand te houden. Voor alle informatie 
over de dienstverlening van Meerlanden, kunt u terecht op: 
www.meerlanden.nl/coronavirus.

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

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

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

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

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

INSPREKEN IN DE COMMISSIE 
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken 
over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van 
een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergade-
ring het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De 
inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raads-
leden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragen-
ronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raads-
vergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds 
ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker 
bij de gri�e via gri�e@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-
387584/387660 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

Aalsmeer een werelddorp 
van bloemen en water.

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met 
#visitaalsmeer

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

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

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

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

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ont-
werp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schrif-
telijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbe-
sluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt 
ingediend bij burgemeester en wethouders van de ge-
meente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene 
die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene 
die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan 
contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen 
en Handhaving via tel. 020-5404911.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan (waaronder de aanmeldnotitie 
m.e.r.), het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder 
en het concept beeldkwaliteitplan (die als bijlagen bij de toe-
lichting van het bestemmingsplan zijn opgenomen) liggen 
met ingang van 30 oktober tot en met 10 december 2020 op 
de volgende wijzen voor eenieder ter inzage:
•	 in	digitale	vorm	via	de	website	www.ruimtelijkeplannen.nl	

onder planidenti�catiecode: 
  NL.IMRO.0358.07P-OW01, en
•	 in	digitale	vorm	via	de	gemeentelijke	website,	link:	
 https://0358.ropubliceer.nl/;
•	 de	balie	Burgerzaken	op	het	gemeentehuis	van	
 Aalsmeer, Raadhuisplein 1. 
•	 de	balie	Bouwen	&	Vergunningen	in	het	raadhuis,	
 Laan Nieuwer-Amstel 1 te Amstelveen. 

Zienswijzen en/of inspraakreacties
Op het ontwerpbestemmingsplan kan eenieder gedurende 
bovengenoemde termijn schriftelijk of mondeling zienswijzen 
indienen. Ten aanzien van het ontwerpbesluit hogere waar-
den Wet geluidhinder geldt dat uitsluitend belanghebbenden 
gedurende bovengenoemde termijn schriftelijk of mondeling 
zienswijzen kunnen indienen. Op het concept beeldkwaliteit-
plan kan door eenieder gedurende bovengenoemde termijn 
schriftelijk of mondeling een inspraakreactie ingediend wor-
den. Schriftelijke zienswijzen/inspraakreacties kunnen, onder 
vermelding van ons kenmerk Z20-071090 worden gericht aan 
het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer, 
postbus 253, 1430 AG Aalsmeer. Voor het indienen van een 
mondelinge zienswijze/ inspraakreactie kunt u via telefoon-
nummer 020 - 540 46 00 een afspraak maken.

GEMEENTE AALSMEER – VERLENING OMGEVINGS-
VERGUNNING VOOR DE HERINRICHTING VAN HET 
WATERFRONT (Z19-059133)

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend 
dat zij met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), een 
omgevingsvergunning in afwijking van de bestemmingsplan-
nen Uiterweg - Plasoevers 2005 en Kudelstaart 2006 hebben 
verleend voor de herinrichting van het Waterfront. De aan-
vraag is geregistreerd onder nummer Z19-059133. De ge-
meenteraad heeft in zijn vergadering van 17 september 2020 
de benodigde verklaring van geen bedenkingen (v.v.g.b.) af-
gegeven.

Locatie
De planlocatie is gelegen in Aalsmeer aan de Westeinderplas-
sen en loopt van de Stommeerweg, langs de Kudelstaartse-
weg tot aan de kruising met de Bachlaan. Ook het realiseren 
van een parkeerstrook langs de Bachlaan behoort tot het plan.

Ter inzage
De aanvraag omgevingsvergunning, de beschikking, de ruim-
telijke onderbouwing en de overige daarop betrekking heb-
bende stukken (waaronder de v.v.g.b.) liggen met ingang van 
30 oktober tot en met 10 december 2020 op de volgende wij-
zen voor een ieder ter inzage:

Vervolg op volgende blz.
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•	 in	digitale	vorm	via	de	website	www.ruimtelijkeplannen.nl	
onder planidenti� catiecode: NL.IMRO.0358.OIAVHB09xAL-
VG01, en

•	 in	 digitale	 vorm	 via	 de	 gemeentelijke	 website,	 link:	 htt-
ps://0358.ropubliceer.nl/;

•	 de	balie	Burgerzaken	op	het	gemeentehuis	van	Aalsmeer,	
Raadhuisplein 1;

•	 de	 balie	 Bouwen	 &	 Vergunningen	 in	 het	 raadhuis,	 Laan	
Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen.

Beroepsmogelijkheid
Tegen het besluit tot het verlenen van de omgevingsvergun-
ning en de verklaring van geen bedenkingen kan met ingang 
van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd ge-
durende zes weken beroep worden ingesteld door:
•	 belanghebbenden	die	tijdig	een	zienswijze	hebben	inge-

diend tegen de ontwerp omgevingsvergunning;
•	 belanghebbenden	die	aantonen	dat	zij	redelijkerwijs	niet	

in staat zijn geweest binnen de gestelde termijn een ziens-
wijze tegen de ontwerp-omgevingsvergunning hebben 
kunnen indienen;

•	 belanghebbenden	die	beroep	instellen	tegen	de	wijzigin-
gen die bij verlening van de omgevingsvergunning zijn 
aangebracht.

Beroep tegen de omgevingsvergunning kan worden inge-
diend bij de rechtbank Amsterdam (Sector Bestuursrecht, 
Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam). Beroep indienen kan 
voor burgers ook digitaal via https://loket.rechtspraak.nl/. De 
verleende omgevingsvergunning treedt in werking de dag na 
a� oop van de genoemde beroepstermijn. Het instellen van be-
roep schorst de werking van een besluit niet. Indien u dit wilt, 
moet u een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzie-
ningenrechter van de rechtbank.

FAIRTRADEWEEK

Als Fairtrade gemeente streeft Aalsmeer 
naar een wereld waarin iedereen een 
kans op ontwikkeling krijgt. Van 24 okto-
ber tot en met 1 november is het Fairtradeweek. Het thema 
van deze week is ‘Kleding’. De Werkgroep Fairtrade Gemeente 
Aalsmeer organiseert daarom van 24 oktober tot en met 30 
november een spijkerbroekenactie. Meer informatie is te vin-
den op: www.fairtradegemeenteaalsmeer.nl. Wij danken de 
werkgroep hartelijk voor hun continue inzet.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 

Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen 
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Lakenblekerstraat 64, 1431 GG, (Z20-074370), het afwijken 

van het bestemmingsplan t.b.v. tijdelijke huisvesting van 
arbeidsmigranten 

-  Spoorlaan naast Ophelialaan 155, (Z20-074109), het plaat-
sen van een koelwagen naast de slagerij van 14 tot en met 
28 december 2020 

-  Uiterweg 419, 1431 AM, (Z20-073981), het renoveren van 
het hoofdgebouw, het aanbrengen van nieuwe gevelbe-
kleding en het uitbreiden van het gebouw aan één zijde 

-  Mijnsherenweg 50, 1433 AT, (Z20-073209), het maken van 
een uitbouw en terrasoverkapping aan de woning en hob-
byruimte achter op het perceel  

INGETROKKEN AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning 
is/zijn ingetrokken:
-  Oosteinderweg 243, 1432 AT, (Z20-037129), het plaatsen 

van 4 parasols op het terras t.b.v. de verruiming van de ho-
reca. Verzonden: 23 oktober 2020 

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGS-
VERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE 
De beslistermijn is verlengd met zes weken. De beslissing op 
de volgende aanvragen zijn met toepassing van artikel 3.9, lid 
2 van de Wabo verlengd:
-  Ophelialaan 235, 1431 HH, (Z20-059588), het realiseren 

van een aanbouw, een dakopbouw en een dakkapel aan 
de voorzijde van de woning. Verzonden: 22 oktober 2020

-  Jan Lunenburg Oever, kavel 2 (kad. perceel D 7659), (Z20-
056350), het bouwen van een woning met berging en car-
port. Verzonden: 22 oktober 2020 

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuurs-
recht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten 
behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie:
- Drie Kolommenplein naast toren 1 (3 t/m 21 oneven), (Z20-

058218), het plaatsen van een eco-toilet en opslag bouw-
materialen op de parkeerplaats van 24 augustus tot en met 
1 oktober 2020. Verzonden: 22 oktober 2020 

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, 
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-

kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
-  Stommeerweg 72 ws14, 1431 EX, (Z20-031191), het legali-

seren van de verplaatsing van de bestaande woonark naar 
andere locatie. Verzonden: 26 oktober 2020

-  Clusiusstraat tegenover nr. 52, (Z20-065586), het inrichten 
van een bouwplaats op ca. 6 parkeerplaatsen t.b.v. een ver-
duurzamingsproject aan de woningen in de Mendelstraat, 
Clusiusstraat en P.F. van Sieboltlaan van 19 oktober tot en 
met 11 december 2020. Verzonden: 22 oktober 2020

-  Sportlaan 43A, 1431 HW, (Z20-059686), het verplaatsen 
van het bestaande entreehek t.b.v. toegang naar het Club-
gebouw en het herinrichten van het parkeerterrein. Ver-
zonden: 21 oktober 2020 

BESLUITEN VERGUNNINGVRIJ *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat uit de beoordeling van de aanvraag is gebleken dat voor 
de opgegeven werkzaamheden op grond van artikel 2.1 van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geen omge-
vings-vergunning is vereist. Tegen dit besluit kunt u bezwaar 
maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie:
- Geerland 21, 1433 JL, (Z20-050904), het plaatsen van een 

dakkapel aan de voorzijde van de woning 

VERKEERSBESLUITEN

Verkeersbesluiten worden bekendgemaakt in de Staatscou-
rant. U kunt deze verkeersbesluiten raadplegen op www.over-
heid.nl via de link “Berichten over uw buurt”. Informatie over de 
mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift en de 
termijn waarbinnen dat mogelijk is vindt u in het verkeersbe-
sluit. Hieronder vindt u een attendering van verkeersbesluiten 
die recent in de Staatscourant zijn gepubliceerd.

EVENEMENTEN

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

COLLECTES

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

EXPLOITATIEVERGUNNING MET TERRAS 
(AANVRAGEN) 

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning is aangevraagd:
- Zwarteweg 90 (Z20-074336) Stichting Cultureel Jongeren-

centrum Aalsmeer (CJA), ontvangen 24 oktober 2020

EXPLOITATIEVERGUNNING (VERLEEND)*

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning is verleend. 
Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. 
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onder-
kant van deze advertentie.
- Ophelialaan 139 (Z20-056835) Foodmaster King Lao, ver-

zonden 26 oktober 2020

EXPLOITATIEVERGUNNING MET TERRAS(VERLEEND)*

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning is verleend. 
Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. 
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onder-
kant van deze advertentie.
- Pontweg 28 (Z20-045212) Brasserie David, verzonden 23 

oktober 2020

DRANK- EN HORECAVERGUNNING (VERLEEND)*

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van 
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergun-
ning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt 
u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene 
kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Pontweg 28 (Z20-045210) Brasserie David, verzonden 23 

oktober 2020
- Ophelialaan 139 (Z20-056868) Foodmaster King Lao, ver-

zonden 26 oktober 2020

TER INZAGE

t/m 29-10-20 Ontwerpbestemmingsplan ‘Kudelstaart 2020’ 
en ontwerpbesluit tot vaststelling van hoge-
re waarden Wet geluidhinder

t/m 26-11-20 Het ontwerpbestemmingsplan ‘Uiterweg-Pla-
soevers 2021’ met bijbehorende verbeelding, 
planregels en toelichting

t/m 10-12-20 Ontwerpbestemmingsplan “Parkmeer”, con-
cept welstandscriteria en ontwerpbesluit Ho-
gere grenswaarden Wet geluidhinder (Z20-
071090 )

t/m 10-12-20 Verlening omgevingsvergunning voor de her-
inrichting van het Waterfront (Z19-059133)

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

 

 

 

   

 
 
        WIN een Duurzame spijkerbroek door een  
       oude in te leveren bij:  DieMode, Kraan Mode,  
       Teddy’s en de Wereldwinkel Aalsmeer.  
       De actie gaat door t/m 30 november. 
       Zie ook: www.fairtradegemeenteaalsmeer.nl 
       

 

 

Investeren in duurzaamheid, jeugd en groen en grijs

Programmabegroting 
2021 in de Raad
Aalsmeer - Op donderdag 5 no-
vember wordt tijdens de raads-
vergadering door de fracties en 
het college gesproken over de 
programmabegroting 2021. Het 
college wil ook volgend jaar blij-
ven investeren in de aanpak van 
overgewicht bij jeugd (jongeren 
op gezond gewicht), de maaltijd-
voorziening (Tafeltje Dek Je) in 
stand houden en een subsidiebe-
drag reserveren voor duurzaam-
heid. Onder andere wordt 90.000 
euro uitgetrokken voor het ver-
duurzamen van de Proosdijhal 
Kudelstaart.

Speelbadje in Kudelstaart
Ook willen de bestuurders de 
openbare ruimte (groen en grijs) 
op peil houden/brengen. Uit een 
enquête voor het project kwa-
liteitsimpuls groen-grijs is ge-
bleken dat er onder inwoners 
veel animo is voor een speel-
badje in Kudelstaart. Voorge-
steld wordt om hiervoor een be-
drag van 225.000 euro te reserve-
ren. Bij gebleken succes kan een 
tweede badje overwogen wor-
den in Aalsmeer. Verdere bestuur-
lijke ambities zijn: Maatregelen 
OV-fijnmazigheid en promotie 
Aalsmeer, beiden voor 50.000 eu-
ro ‘genoteerd’ op de begroting.

Centrumvisie
Een aantal bestuurlijke ambities 

is niet verwerkt in de begroting 
2021: Verplaatsing scholen Ku-
delstaart (geschatte investering 
8,3 miljoen), Verkeersmaatregelen 
Kudelstaart (2,5 miljoen), Scho-
lenbouw Oosteinderdriehoek (7,3 
miljoen) en Centrumvisie (5,5 mil-
joen). De posten zijn niet opgeno-
men omdat er nog onderzoek en 
uitwerking plaats moet vinden en 
de realisatie volgens de huidige 
planning in de volgende coalitie-
periode plaatsvindt.

Scholen
Eveneens niet verwerkt in de be-
groting 2021 is het verwijde-
ren van de daklokalen van bre-
de school De Mikado (kosten 
564.000 euro). In de kadernota 
2021 is opgenomen dat er naar 
wordt gestreefd de daklokalen te 
verhuren zolang deze niet zijn ge-
demonteerd. Verhuuropties wor-
den momenteel onderzocht. De-
ze leegstand gaat overigens pas 
spelen na nieuwbouw, verplaat-
sing De Brug, in de Oosteinde-
driehoek. 
Waar de ene school straks ruimte 
over heeft, zit een andere school 
te springen om meer lokalen. De 
Jozefschool in de Gerberastraat 
maakt al geruime tijd gebruik van 
enkele noodlokalen om aan al-
le groepen les te kunnen geven. 
In de begroting is nu een bedrag 
van 100.000 euro opgenomen 

ten en 8 gemeentelijke bescherm-
de dorpsgezichten. Er zijn 9 basis-
scholen met in totaal 3.003 leer-
lingen. Er zijn verspreid 38 sport-
accommodaties, inclusief 4 sport-
hallen en 5 gymzalen, en 121 
speelvoorzieningen voor kinde-
ren. Tot slot nog enkele rapport-
cijfers: Voor sociale kwaliteit van 
de buurt een 6.2, voor groenvoor-
zieningen een 6.4, voor onder-
houd van de wijk een 6.6 en voor 
bereikbaarheid met de auto een 
7.7 en een mager zesje (5.8) voor 
bereik met het openbaar vervoer.

Vanavond ook Raad
Vanavond, donderdag 29 okto-
ber, staat een ‘gewone’ raadsver-
gadering op het programma. Op 
de agenda staan ter behandeling: 
Uitvoering Machinepark, grond-
beleid 2020 en kunstproject Art-
Zuid. Vanwege de coronamaatre-
gelen kunnen de raadsvergade-
ringen in de burgerzaal niet ‘live’ 
bijgewoond worden door inwo-
ners. Volgen (beiden vanaf 20.00 
uur) kan via de livestream van 
de gemeente (www.aalsmeer.nl) 
en via het TV-kanaal van Radio 
Aalsmeer.

Programmabegroting 2021
Vervanging tijdelijke 
lokalen Jozefschool
Aalsmeer - De tijdelijke lokalen 
van de Jozefschool in de Kloos-
tertuin zijn vanwege hun staat 
van onderhoud aan vervanging 
toe. De Jozefschool in de Gerbe-
rastraat heeft qua leerlingenaan-
tallen recht op permanente huis-
vesting. Met het verkregen voor-
bereidingskrediet wordt een 
bouwplan voorbereid, gesitu-
eerd aan de hoofdlocatie, op het 
huidige schoolplein. Na realisatie 
worden de tijdelijke lokalen ge-
sloopt en het perceel grond in de 
Kloostertuin aangekocht om het 
schoolplein te complementeren.

Scholen Kudelstaart
In de ontwikkeling van Hoofd-
weg-Zuid is ruimtelijk rekening 
gehouden met de realisatie van 
een scholencomplex ten behoe-
ve van de basisscholen KC De 
Ruimte en OBS Kudelstaart aan-
gevuld met kinderopvang. In de 
tweede helft van 2020 is de haal-
baarheid van de verplaatsing 
van beide scholen onderzocht 
en eind 2020 worden de bevin-
dingen in een rapportage aan de 
raad voorgelegd. Indien de raad 
akkoord gaat met de verplaatsing 
van beide scholen naar Hoofd-
weg-Zuid en er bestuurlijk over-
eenstemming is bereikt, volgt het 

opstellen van een planning. Voor 
het maken van een program-
ma van eisen, architectenkeuze, 
voorlopig en definitief ontwerp is 
een voorbereidingskrediet nodig. 
In De Rietpluim ontstaat ruimte 
om uit te breiden met meer kin-
deropvang, buitenschoolse op-
vang en aanvullende voorzienin-
gen.

Oosteindedriehoek
In de ontwikkeling van Oostein-
dedriehoek is ruimtelijk rekening 
gehouden met de realisatie van 
een Integraal Kindcentrum voor 
basisschool De Brug en kinder-
opvang Solidoe. Gelijk met de be-
sluitvorming over de startnotitie 
Oosteindedriehoek, gepland in 
het eerste kwartaal 2021, wordt 
een voorbereidingskrediet mee-
genomen. Het voorbereidings-
krediet is nodig voor het opstel-
len van een bouwplan voor het 
Integraal Kindcentrum en voor 
de inpandige aanpassingen voor 
de achterblijvende basisscho-
len in De Mikado, zodat de veer-
tien daklokalen op termijn gede-
monteerd kunnen worden. Be-
handeling vindt plaats in de Pro-
grammabegroting 2021 op don-
derdag 5 november. Te volgen via 
livestream op www.aalsmeer.nl

Uitstel vanwege lockdown door corona

Bijeenkomst Raad met 
Schiphol schuift op
Aalsmeer - De geplande bijeen-
komst van de gemeenteraad van 
Aalsmeer met de heer Benschop 
van Schiphol en de heer Van 
Dorst van de Luchtverkeerslei-
ding Nederland (LVNL) op woens-
dag 28 oktober verschuift naar 

een later moment. Deze bijeen-
komst was gepland voor overleg 
over het hinderreductieplan van 
Schiphol. 
Aanleiding voor het uitstel van 
de bijeenkomst is de gedeeltelij-
ke lockdown en de wens van de 

om de noodlokalen te vervangen 
voor nieuwbouw.

Weetjes
Tot slot nog enkele leuke wee-
tjes uit de Gemeentepeiling 2019 
(ook opgenomen in het zo’n 160 
pagina’s boekwerk over de pro-
grammabegroting): De totale op-
pervlakte van de gemeente is 
34.322.030 vierkante meter. Hier-
van is verhard 1.737.669, groen 
(begroeid) 1.667.936 en open-
baar water (inclusief de Westein-
derplassen) 8.072.667 vierkan-
te meter. De gemeente Aalsmeer 
telt 31.859 inwoners, waarvan er 
22.585 in Aalsmeer en 9.270 in Ku-
delstaart wonen. Aalsmeer heeft 
32 rijks- en provinciale monumen-
ten, 45 gemeentelijke monumen-

raad om in een fysieke bijeen-
komst samen te komen. De ge-
meente Aalsmeer dient eind de-
ze maand een schriftelijke ziens-

wijze in op het hinderreductie-
plan. Het gesprek met Schiphol 
en LVNL vindt plaats zodra de ge-
deeltelijke lockdown voorbij is.
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STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

Mondharmonika
 ‘Belcanto’

€ 6,80

Lessenaar 
‘Boston’
 € 29,95

Lessenaar 
AANBIEDING:

NIEUW:

Nieuwe collectie 
ukelele’s

v.a. € 31,95 

Mondharmonika
KOOPJE:

Nieuwe collectie 
TIP:

Westerngitaar
 ‘Nashville’

€ 99,-

WAT  is er    TE DOEN
Donderdag 29 oktober:
*  Ouderensoos 55+ in Dorps-

huis Kudelstaart, 13.30 tot 
16.30u.

*  Exposities in Flower Art Mu-
seum, Kudelstaartseweg. ‘Zeg 
het met bloemen’ en ‘De aar-
de lacht in bloemen’. Open: 
donderdag tot en met zondag 
van 13 tot 17u. Reserveren ver-
plicht via www.flowerartmuse-
um.nl

*  Contradictions, expositie drie 
kunstenaars in Oude Raad-
huis, Dorpsstraat. Donderdag 
t/m zondag 14 tot 17u. Voor-
af melden via heleen@kun-
stencultuuraalsmeer.nl of bel 
0297-344318. 

*  Infopunt Wijkgericht Werken 
open in bibliotheek, Markt-
straat van 15.30 tot 17.30u. 

*  Raadsvergadering in burger-
zaal, Raadhuis vanaf 20u. Te 
volgen via livestream gemeen-
te.

Vrijdag 30 oktober:
*  Cabaret ‘Kleine wereld’ door 

Fabian Fransiscus. Kaarten à 
15 euro uitsluitend in voorver-
koop via KCA ticketshop. Twee 
voorstellingen: Om 19.30u. en 
21.30u.

Tot en met 31 oktober:
*  Pompoenen zoeken in etala-

ges in winkels Aalsmeer Cen-
trum. Activiteit voor kinderen. 

Zaterdag 31 oktober:
*  Crash Museum in Fort 

Aalsmeer, Aalsmeerderbrug 
open 11-16u. Reserveren ver-
plicht.

*  Kinderboerderij Boerenvreugd 
in Hornmeer open. Zaterdag 
en zondag van 10 tot 16.30u. 
Dinsdag tot en met vrijdag van 
9.30 tot 16.30u. Laatste dagen 
kabouter-speurtocht!

*  Online bingo in café Op de 
Hoek, Kudelstaart.

Zondag 1 november:
* Muzikale avonddienst in Dorps-

kerk vanaf 18.30u. Ook te vol-
gen via www.dorpskerk-
aalsmeer.nl.

Dinsdag 3 november:
*  FloriWorld Aalsmeer, Sierteelt-

straat open voor bezoekers. Ie-
dere dinsdag t/m zondag 10 
tot 18u. Tickets reserveren via 
www.floriworld.nl.

*  Taalpunt in bibliotheek Markt-
straat open van 11 tot 13u. 

Woensdag 4 november:
*  Midgetgolfbaan in Beetho-

venlaan open voor recreanten. 
Ook op zaterdag en zondag. 
Alle dagen van 13 tot 17u. Re-
serveren verplicht.

*  Voorlezen in de bibliotheek, 
Marktstraat voor 2-6jr. Van 
15.30 tot 16u. Elke woensdag.

*  Klaverjassen met De Geluksvo-
gels in Dorpshuis Kudelstaart 
vanaf 19u.

Donderdag 5 november:
*  Programmabegroting 2021 in 

raadsvergadering vanaf 20u. 
Te volgen via livestream ge-
meente.

Zaterdag 7 november:
*  Lezing over Fokker fabriek in 

Amsterdam in Crash Museum 
in fort Aalsmeer, Aalsmeerder-
brug. Om 11u. en om 13u. Re-
serveren verplicht. 

Zaterdag 14 november:
*  KCA Jazzconcert door Quart-

zite 4tet in groot Bacchus, Ger-
berastraat vanaf 21u. Kaarten 
via KCA ticketshop.

Zaterdag 21 november:
*  Cabaret ‘Tot hier en niet ver-

der’ door Jasper van Kuijk in 
groot Bacchus, Gerberastraat. 
Kaarten via KCA ticketshop.

De huiskamer in coronatijd
Thomas Visser in ‘Door de 
Mangel’ op Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Radio Aalsmeer zendt 
iedere maandag de wekelijkse 
talkshow ‘Door de Mangel’ uit. Ie-
dere week wordt een Aalsmeer-
der of Kudelstaarter het hemd 
van het lijf gevraagd. En dat le-
vert iedere keer weer interessan-
te gesprekken op. Dat bewees af-
gelopen maandag Jur Hoekman 
opnieuw. Hij is purser bij Transa-
via geworden vlak voor de lock-
down dit voorjaar. “Een bijzon-
der moment, want de vliegtuigen 
stonden vervolgens langere tijd 
aan de grond.” Nog steeds vliegt 
Hoekman mondjesmaat. Ook res-
taureert de Aalsmeerder graag 
Saab’s en is hij nu een boot aan 
het opknappen. 
Natuurlijk heeft Jur ook een op-
volger gezocht, maar dat luk-
te niet zo goed. Met vereende 
krachten is er toch een opvolger 
uit de bus gekomen. Maandag 2 
november komt Thomas Visser, 
coördinator van De Oude Veiling 
als 304e gast naar de studio. Jur is 
benieuwd hoe de huiskamer van 
Aalsmeer het hoofd boven water 
weet te houden in deze corona-
tijd. Ook een vraag voor Thomas? 
Mail deze dan naar studio@radio-
aalsmeer.nl of bel tijdens de uit-
zending naar: 0297-325858.

Romaanse toer 
Zaterdag 31 oktober start Sem 
van Hest een twee uur durende 
uitzending met chansons en an-
dere muzikale uitingen in de Ro-
maanse talen: Italiaans, Spaans 
en Frans. Twee uurtjes vanaf 
10.00 uur ‘Sem op Zaterdag’ om 
het weekend fijn en rustig te star-
ten.

Wilma Alink weer bij RAP
Woensdagavond 4 november om 
19.00 uur ontvangen Erik Kreike 
en Sem van Hest wederom wet-
houder Wilma Alink-Scheltema in 
hun programma ‘Radio Aalsmeer 
Politiek’. Ze was 21 oktober al te 
gast in de radiostudio, maar om-
dat verschillende onderwerpen 
niet aan bod zijn gekomen tij-
dens die uitzending, gaan de he-
ren opnieuw met haar in gesprek. 
Aandacht zal er zijn voor het af-
valplan, de gezondheidszorg en 
wat verder door luisteraars aan-
gedragen wordt via mail aan 
sem@radioaalsmeer.nl of telefo-
nisch via 0297-325858. 

Frequenties 
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. Te bekij-
ken via kanaal 12 van Caiway, ka-
naal 1389 van KPN/XS4ALL/Tel-
fort of radioaalsmeer.nl/tv. 

Thomas Visser is te gast bij ‘Door de 
Mangel’ op Radio Aalsmeer.

Swingend concert in groot Bacchus
Tico y Aguabajo: Puur genot
Aalsmeer - “Ahi nos vamos!” – 
“Daar gaan we!” is de binnenko-
mer. Tico’s band speelt op zater-
dag 24 oktober voor het eerst in 
de grote zaal van Bacchus. Voor 
dertig liefhebbers – ‘volle bak’ in 
coronatijd. Het eerste stuk van de 
Colombiaans-Nederlandse com-
ponist Tico Pierhagen is ook het 
openingsnummer van zijn nieu-
we album: ‘Puro’. Als pianist en lei-
der van zijn band ‘Aguabajo’ (Laag 
water) geeft hij een volmaakt ‘pu-
re’ uitvoering aan zijn muzikale 
ideeën. Tico’s eerste album onder 
zijn eigen naam kwam in 2011 uit. 
Als je de cd uit zijn houder pulkt, 
lees je in het Engels en Spaans: “Ik 
zou graag mijn beide families in 
mijn beide landen willen bedan-
ken.” Geadopteerd door een Ne-
derlands gezin, krijgt hij hier een 
gedegen muzikale opleiding: pi-
anoles vanaf zijn 8ste levensjaar, 
compositie en technologie aan 
de HKU in Utrecht en vier jaar pia-
nostudie aan het conservatorium 
in Rotterdam. In 2008 maakt de 
33-jarige musicus kennis met zijn 
Colombiaanse familie en hij ver-
diept zich in de muzikale tradities 
van zijn geboorteland. Wat drie 
jaar later resulteert in de cd ‘Agu-
abajo’ met zeven composities van 
zijn hand, opgenomen met plaat-
selijke muzikanten. ‘Laag water’ 
betekent absoluut niet ‘eb’ (dat 
is ‘marea baja’ in het Spaans), 
maar: ‘Water in beweging, dat al-
tijd naar beneden stroomt’, ho-
ren wij Tico zeggen. En met alles 
wat de vijf jazzmuzikanten in zich 
hebben, duiken ze Tico’s pure wa-
teren in. Na zijn piano-intro val-
len de bassist en drummer hem 
bij, met een ‘shuffle-latin’-ritme 

dat het hele concert blijft door-
klinken – in de steeds maar door-
gaande linkerhand van Tico: zijn 
eigen Latijns-Amerikaanse boo-
giewoogie. Als pianist blijkt hij te-
vens de meestervertolker van zijn 
stukken, improviserend op zijn ei-
gen thema’s. Zijn bandleden we-
ten precies wat de bedoeling is: 
basgitarist Dave Breidenbach die 
er vanaf de eerste ‘Columbiaan-
se’ cd bij is en Tico’s composities 
en arrangementen inmiddels kan 
dromen. Enrique Firpi, die Urugu-
ay verlaat om in Nederland La-
tijns-Amerikaans te gaan drum-
men. Multisaxofonist Efraim Tru-
jillo, die met Tico een duo vormt 
om in 2016 samen ‘The music of 
Aguabajo’ op te nemen. In Bac-
chus laten ze een ontroerend 
nummer horen, dat is opgedra-
gen aan ‘Maestro Juancho’. En 
niet te vergeten trombonist Frans 
Cornelissen, wat kan die lekker 
swingen op die toeter! 
Een feest met diepgang. Je kunt 
er bijna niet bij blijven zitten. 
Maar we moeten wel, het mond-
kapje moet weer op als we ons 
naar de uitgang bewegen. Tico y 
Aguabajo. Hij verloochent zijn af-
komst niet. De helft van de op-
brengst van zijn cd’s gaat naar de 
Doris Tuapante Children Founda-
tion die SOS Kinderdorpen in Co-
lombia ondersteunt: www.dtkin-
derfonds.nl. Degenen die er in 
Bacchus niet bij waren, kunnen 
altijd nog het album ‘Puro’ aan-
schaffen. Puur genot. En je helpt 
Colombiaanse kinderen, zoals Ti-
co Pierhagen er ooit een geweest 
is.
Pierre Tuning
Foto: www.kicksfotos.nl

Vrijdag twee voorstellingen
Cabaret in ‘groot Bacchus’
Aalsmeer - Op vrijdag 30 oktober 
presenteert KCA weer cabaret in 
groot Bacchus. De spots gaan aan 
voor Fabian Franciscus met zijn 
voorstelling ‘Kleine wereld’. 

Voor hen, die ooit ‘coaching’ heb-
ben gehad, zal deze voorstelling 
vol zitten met herkenbare avon-
turen bij de psycholoog. Het gaat 
over de strijd om de ‘Kleine We-
reld’ zo nu en dan eens te verla-
ten. Met of zonder coach! Zou u 
dat óók niet eens moeten doen? 
Er worden twee voorstellingen 
gegeven in cultureel café Bacchus 
(grote zaal) in de Gerberastraat: 
Om 19.30 uur en om 21.30 uur, 
zaal open een half uur voor aan-
vang. Kaarten à 15 euro zijn uit-
sluitend verkrijgbaar in de voor-

verkoop in de KCA-ticketshop. De 
grote zaal van Bacchus is geheel 
naar de laatste richtlijnen van de 
overheid gereed gemaakt voor 
de cabaretvoorstellingen het ko-
mende seizoen 2020-2021. KCA 
rekent erop dat de bezoekers de 
coronamaatregelen naleven voor 
hun eigen veiligheid en die van 
anderen. Mondkapje verplicht bij 
binnenkomst en vertrek, op zit-
plek mag deze af.

‘Tot hier en niet verder’
En op zaterdag 21 november pre-
senteert KCA de cabaretvoorstel-
ling ‘Tot hier en niet verder’ door 
Jasper van Kuijk in de grote Bac-
chus-zaal. Lachen met het mes 
op tafel. Kaarten à 15 euro zijn 
verkrijgbaar in de KCA ticketshop.

Kirsten Verhoef: “Kunst op de 
werkvloer is een verrijking”

Aalsmeer - Sinds een paar maan-
den hangt er in het kantoor van 
Sylt Support een schilderij van 
Jasmyn Buck. Kirsten Verhoef zag 
het werk in De Oude Veiling han-
gen en was er zo weg van dat zij 
het wilde kopen. “Ik zag er met-
een een sprookjesbos in waar je 
kunt dwalen en steeds weer nieu-
we avonturen kunt beleven.” De 
aankoop was tweeledig ten eer-

ste de schoonheid, de geheimzin-
nigheid van het schilderij en de 
tweede reden; het afscheid van 
Jasmyn. 
Na haar stage periode van een 
half jaar was zij ook anderhalf 
jaar medewerker. Om haar stu-
die af te ronden was een nieuwe 
stageplaats met een meer inter-
national karakter gewenst en zo 
nam Jasmyn met een bloedend 

hart afscheid. “Ik heb hier zoveel 
geleerd en voel mij zo verbon-
den met Kirsten en het bedrijf. 
Met de aankoop van het schilde-
rij heb ik nu mijn voetsporen ach-
tergelaten”, lacht zij stralend. Het 
abstracte werk van Jasmyn heeft 
iets van een geboetseerd land-
schap waar voornamelijk is ge-
kozen voor de kleuren blauw en 
geel dat gemengd de mooiste 
groene tinten oplevert. Van don-
ker - bijna zwart - tot transparant. 
De toe�es goudverf zorgen voor 
een intrigerende diepte. 

Sprookjesbos
De compositie is zo geraffineerd 
dat het oog onmiddellijk getrok-
ken wordt naar een ogenschijnlij-
ke nieuwe ruimte waarin je als kij-
ker het ware kan verdwijnen om 
een nieuwe wereld te ontdekken. 
”Kijk, hier in het sprookjesbos zie 
ik een heks op een bezemsteel en 
dat lijkt een klein meertje met vis-
sen.” 
Het werk hangt in de vergader-
ruimte op een groene muur, de 
spanning van deze ton-sur-ton 

uitdaging komt de muur en het 
schilderij ten goede. 

Platform voor kunstenaars 
Dat Jasmyn kan afstuderen in 
haar specialisatie; het opzetten 
van een eigen onderneming voor 
kunstenaars, ziet zij als een bui-
tenkans. Het schilderen combine-
ren met ondernemerschap, mooi-
er kan het niet! Zij wil kunstenaars 
een platform gaan bieden en hen 
ook wegwijs maken hoe zij via so-
cial media als ondernemer be-
kendheid en een inkomen kun-
nen genereren. Het gaat om be-
taalbare kunst die kan worden 
aangekocht door ondernemers. 
“Kunst geeft een eigen karakter 
aan een gebouw en op de werk-
vloer.” Daar is zij van overtuigd.

Kirsten Verhoef is zo’n onderne-
mer die vanuit ervaring weet wat 
kunst doet binnen haar bedrijf. 
“Door de aanwezige kunst toon 
je een verhaal en de reacties van 
de mensen die hier komen zijn 
heel spontaan. Al die verschillen-
de meningen zorgen voor mooie 
persoonlijk gesprekken. Ik kan 
het alle ondernemers aanraden 
om kunst aan te schaffen. Kunst 
is een verrijking op de werkvloer.” 
Hetgeen wordt beaamd door 
haar compagnon Dorine Pronk. 
Janna van Zon 

Nederland Leest boek ‘Het 
zwijgen van Maria Zachea’
Amstelland – In november leest 
heel Nederland één boek, een ca-
deau van de Bibliotheek voor ie-
dereen. Omdat een goed verhaal 
gesprekken op gang brengt en le-
zers verbindt. Tijdens Nederland 
Leest krijgen leden én bezoekers 
van de Bibliotheek het boek ‘Het 
zwijgen van Maria Zachea’ van 
Judith Koelemeijer cadeau. Daar-
naast is rond het thema van Ne-
derland Leest een mooi program-
ma samengesteld: Op 12 novem-
ber wordt onder andere in de sla-
vernijperiode gedoken en de ko-
loniale geschiedenis van Neder-
land. Dit zijn grote verhalen waar 
vanuit persoonlijke geschiede-
nissen aandacht aan besteed 
wordt. Luister naar het verhaal 

van Maartje Duin en Peggy Bou-
va over hun ervaringen over het 
maken van de indrukwekken-
de podcast ‘De plantage van on-
ze voorouders’. In swingende taal 
knalt op 19 november het hila-
rische IRA-drama ‘De Leftenant 
van Inishmore’ van de vloer. Een 
prachtige line-up van acteurs van 
Luistertheater ‘Hear Hear’ laten 
bezoekers in dit voorleestheater 
sidderen en gieren van de lach. 
Voor de jongere kinderen komt 
Ton Meijer op 25 november naar 
de Bibliotheek met zijn ‘Aadje Pi-
raatje’ theatershow. Kijk voor al-
le Nederland Leest activiteiten en 
kaartverkoop op de speciale we-
bpagina: www.debibliotheekam-
stelland.nl/nederlandleest2020.

Voorlopig geen 
concerten 

Leimuiden - Helaas moet meege-
deeld worden vanwege de huidi-
ge situatie met betrekking tot het 

coronavirus afgezien moet wor-
den van de programmering van 
het concertseizoen 2020/21 in 
de Dorpskerk van Leimuiden. Ge-
hoopt wordt dat in het najaar van 
2021 het eerste concert weer kan 
worden gepresenteerd. Er staan 
nog principeafspraken staan met 

het Merwede-Ensemble bestaan-
de uit Louise Berendsen (fluit), Els 
van de Weij (saxofoon) en Sophie 
van Dijk (harp), met bekende cel-
list Reinier Regter uit Rijnsater-
woude en met klavecinist Leo-
nardo Valiente met zijn baroken-
semble (viool en altviool). Men-

sen die nog kaarten hebben voor 
het concert van 22 maart kunnen 
deze bewaren voor het eerstvol-
gende concert. Kaarten kunnen 
ook ingeleverd worden bij Leen 
Overbeek, Beukenlaan 19, tel. 06-
51142802, dan wordt het betref-
fende geldbedrag teruggegeven.
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Wasstraat zeven dagen per week open

Auto 100 procent schoon 
bij Biemond Carwash
Aalsmeer - In 2013 is de Biemond 
Carwash geopend in de Turfste-
kerstraat voor particulieren en 
bedrijven, menigeen weet de 
Carwash te vinden, maar, zo zegt 
Richard van Groningen: “Het is re-
delijk druk, maar we kunnen nog 
veel meer mensen blij maken met 
een schone auto.” De auto’s wor-
den bij Biemond Carwash gerei-
nigd met foam borstels in plaats 
van textiel. Dit voorkomt krassen 
op de lak. De auto’s gaan niet di-
rect de wasstraat in. Eerst wor-
den de auto’s grondig handmatig 
voorgewassen. De velgen wor-
den hierbij niet vergeten. “De au-
to’s gaan nagenoeg schoon de 
wasstraat in”, vervolgt Richard. 
“Tijdens de zomer met alle vlie-
gen en insecten maken wij ook 
extra handmatig schoon met in-
sectenspray. Zonder voorwassen 
wordt de auto niet brandschoon, 
eerst handmatig aan de slag is 
de enige manier om 100 procent 
schoon te garanderen.”
Biemond Carwash heeft ook een 
eigen poetscentrale, waar auto’s 
van buiten maar ook van binnen 
gereinigd worden! 

Milieuvriendelijk
Het wasproces gebeurt op een 
milieuvriendelijke manier. Er 
wordt van a tot z gebruik ge-
maakt van osmosewater waar 
geen kalk en chloor inzit en mine-
ralenvrij is. “Hierdoor gebruiken 
we veel minder chemicaliën en 
belasten het milieu dus veel min-
der. Zeer belangrijk in deze tijd”, 
gaat Richard verder. “Onze sham-
poo’s en waxen zijn allen ook bi-
ologisch afbreekbaar.” Overigens 
kunnen niet alleen personen-
auto’s door de Carwash van Bie-
mond, ook kleine bestelwagens, 
zoals de MB Vito en VW Transpor-
ter, kunnen er gebruik van ma-
ken. Na de wasstraat is er ruim-
te om de auto zelf van binnen te 
reinigen. In de overdekte hal kun-
nen klanten onbeperkt en gratis 
stofzuigen en er hangen lucht-
spuiten die de mogelijkheid ge-
ven om elk hoekje en rubbers te 
ontdoen van stof en ander vuil. 

Vier wasprogramma’s
Er kan gekozen worden uit vier 
wasprogramma’s. “Van simpel 
wassen en drogen, inclusief gra-
tis stofzuigen, voor € 8,50 tot een 
subliem programma met lakver-
zegeling”, zegt Richard. “Dit bete-
kent dat een extra beschermlaag 
aangebracht wordt, die naast de 
lak ook de kunststof delen be-
schermen tegen verkleuren en de 
rubbers soepel houden. En uiter-
aard gegarandeerd brandschone 
velgen.” 

Waspas en happy hour
Betaling kan worden gedaan via 
pin of contant, tevens accep-
teert Biemond de Multitankcard 
en de Travelcard. Daarnaast kun-
nen klanten via de website van 
Biemond Carwash een gratis pre-
paid waspas aanvragen en kun-
nen hiermee flink besparen, ge-
middeld 2 euro korting per was-
beurt. “Ze betalen met de was-
pas de happy hour prijzen. Ja, die 
hebben we ook. Dagelijks het eer-
ste uur en het laatste uur van de 
dag. Er wordt geen € 15,50 afge-
rekend, maar € 13,50. Bovendien 
heeft het Biemond BP tanksta-
tion een leuke actie. Bij het tan-
ken vanaf 25 liter benzine wordt 
een stempel gegeven en met drie 
stempels kan de auto getrakteerd 
worden op een wasbeurt met een 
flinke korting op het beste was-
programma.” 
De Carwash van Biemond is ze-
ven dagen per week open. “Ook 
zondag, uiteraard. Veel mensen 
denken dat we die dag dicht zijn”, 
promoot Richard verder. De was-
straat is van maandag tot en met 
vrijdag open van 8.00 tot 18.00 
uur, zaterdag van 8.00 tot 17.00 
uur en zondag van 10.00 tot 16.00 
uur. 
Nieuwsgierig geworden? Ga eens 
langs en bewonder na de was-
beurt uw als nieuw uitziende au-
to! Elders in deze krant een actie-
coupon waar dan gelijk gebruik 
van gemaakt kan worden.
Kijk voor meer informatie op 
www.biemondcarwash.nl.
Door Jacqueline Kristelijn

App staat aan
Aalsmeer - De coronamelder 
staat ook op mijn telefoon. Dat 
is enigszins per toeval want het 
was nou niet zo dat ik er al weken 
naar uitkeek om hem te instal-
leren. Ik had nogal wat twijfels. 
Maar ik was op bezoek bij mijn 
neef en hij weet dat ik handiger 
ben met computers en telefoons 
dan hij, dus bij het eerste glas 
sherry kwam het verzoek: “kan 
jij me niet even helpen? Het lukt 
me niet die app op mijn mobiel 
te zetten.”  En hij wilde dat heel 
graag, want hij is als de dood om 
besmet te raken. Het was typisch 
een geval van het verkeerde 
wachtwoord te vaak invullen met 
een geblokkeerd account als ge-
volg. Ik was zomaar een half uur 
en een tweede glas sherry ver-
der, voordat ik het probleem had 
opgelost en hij zielsblij –ik kan je 
wel omhelzen-  zijn coronamel-
der kon activeren. Die omhelzing 
ging natuurlijk niet door anders 
hadden we gelijk die app op tilt 
gehad. Maar nou heb ik de mel-
der ook actief – omdat ik het eerst 
even uit wilde proberen- en vraag 
ik me af: wat moet ik er mee? Al-
lereerst snapte ik niet hoe een te-
lefoon nou kan meten of je co-
rona hebt. Maar dat was een on-
nozele gedachte. “Als je besmet 
bent moet je dat wel invullen in 
die app”, lichtte een vriendin me 
in. Ik ben me er eens in gaan ver-
diepen. Als besmet persoon krijg 
je een code en die moet je weer 
aan de GGD doorgeven. Gaan 
mensen dat werkelijk doen? Zo-
dra je positief getest bent moet je 
in quarantaine en kom je als het 
goed is de eerste weken de straat 
niet op. De kans dat je signalen 
uitzend naar anderen lijkt me vrij 

klein. Maar stel, je GGD code is 
keurig ingevuld, je quarantaine 
is voorbij, ben je dan nog steeds 
een gevaar op de weg? Krijgen 
anderen appgebruikers alsnog 
een melding? En wat is daar het 
nut dan van? Maar waarschijn-
lijk zit mijn huisvrouwenverstand 
me in de weg en denk ik er te in-
gewikkeld of te simpel over. Als 
ik de aanbevelingen mag gelo-
ven is die app super goed ont-
wikkeld en door ‘m te installeren 
red je mensenlevens. Dat alleen al 
vind ik een bijna ondraaglijke ver-
antwoording. Dus mijn eerste ge-
dachte: ik gooi die ongein er weer 
af, heb ik maar even opzij gezet. 
Mijn melder staat aan, maar of ik 
er wat aan heb? Mijn twijfel is nog 
niet weggenomen. Voor mijn pri-
vacy ben ik niet bang, ik heb niks 
te verbergen, iedereen mag alles 
van me weten, ook de overheid. 
Maar wat ik ga doen als mijn co-
ronamelder af gaat, dat weet ik 
nog niet. Ik kom op het ogenblik 
weer bij iedereen thuis en ik ben 
in ieder geval veilig op pad, be-
wapend met een melder. Dat u 
het weet. 
Truus Oudendijk
Reageren? Truus@bente.net

...van Truus

Cacao, koffie, thee, bananen en mango’s

Fairtrade producten: Juist 
nu in de Fairtrade week!
Aalsmeer - Boeren en arbeiders 
in ontwikkelingslanden worden 
extra hard getroffen door Co-
vid-19. Neem bijvoorbeeld de ca-
caoboeren in Ghana. De meesten 
van hen leven al onder de extre-
me armoedegrens. Daarom blij-
ven zij ondanks de lockdowns 
op hun land bewerken om de 
cacao te verbouwen die uitein-
delijk als product in de winkels 
in onder andere Nederland ko-
men. Andere producten als cas-
save en bananen kunnen zij niet 
kwijt doordat lokale markten ge-
sloten zijn. En tegelijkertijd zijn 
de prijzen van benodigdheden 
als zeep en handgels sterk geste-
gen. Ook kinderen worden ge-
troffen. Schoolsluitingen, in com-
binatie met beperkingen op werk 
door arbeidsmigranten, maken 
jongens en meisjes kwetsbaarder 
voor kinderarbeid. 

Maak een keuze
In deze situatie is het eens te 
meer belangrijk voor Nederlan-
ders om de keuze te maken voor 
Fairtrade producten: niet alleen 
chocolade, maar ook koffie, thee, 
rijst, bananen en mango’s. Daar-

door wordt kinderarbeid tegen 
gegaan en ontvangen de produ-
centen niet alleen een eerlijke/
garantieprijs, maar ook een Fair-
trade premie. Nederlandse con-
sumenten dragen daar elk jaar 
ruim 7 miljoen euro aan bij!

Fairtrade premie
Die premie maakte het bijvoor-
beeld mogelijk voor Fairtrade co-
operatie Kukuom in Ghana om 
emmers, vloeibare zeep en tis-
sues uit te delen bij alle 29 ge-
meenschappen die onder de co-
operatie vallen. Daarnaast ver-
strekken de Fairtrade coöpera-
ties rijst, tomaten, ingeblikte vis 
en olie om zo hun leden te onder-
steunen in deze moeilijke tijden. 

Fairtrade Gemeente
Aalsmeer heeft sinds 2017 de ti-
tel ‘Fairtrade Gemeente’. Dat bete-
kent niet alleen dat de gemeente 
zelf zoveel mogelijk Fairtrade 
producten gebruikt. Ook in een 
groot aantal winkels en in de ho-
reca zijn die producten volop ver-
krijgbaar. Kijk voor meer informa-
tie op: www.fairtradegemeente-
aalsmeer.nl

Strikte voorwaarden en strenge regels
Dorpshuis Kudelstaart 
open voor vaste gasten
Kudelstaart - “Het Dorpshuis 
is wel open”, corrigeert beheer-
der Cor Brussen het bericht vori-
ge week in deze krant. “Wel onder 
strikte voorwaarden en we han-
teren strenge regels”, gaat hij ver-
der. “Na de aankondiging van de 
regering over de extra maatrege-
len wisten wij het even niet meer. 
Mogen we nu wel of niet open? 
We zijn in overleg met de ge-
meente gegaan en hebben geza-
menlijke afspraken gemaakt om 
toch, wel beperkt, open te kun-
nen zijn voor onze vaste groep 
gebruikers. De bar is niet open, 
de kassa is leeg en het pinappa-
raat staat uit.” 
Brussen is blij met het feit dat 
het Dorpshuis open mag blijven. 
“Nogmaals, we voeren geen ac-
tief beleid, maar voor onder an-
dere de ouderensoos is de weke-
lijkse kaartmiddag heel belang-
rijk. De ouderen kijken uit naar 
deze wekelijkse ontmoeting. Dat 
hoef ik ze nu niet te ontnemen. 
Natuurlijk mogen er maximaal 
dertig personen komen en wordt 
de 1,5 meter afstand gehouden. 
Bij binnenkomst krijgen ze koffie 
en na afloop een drankje. Ik stuur 
vervolgens de rekening naar de 
penningmeester van de oude-
rensoos. Zo werkt het ook met 

de schaakclub. De sjoelclub heeft 
zelf besloten de competitie voor-
lopig stil te leggen.” 
Voor feestjes en dergelijke blijft 
de deur dicht, ook voor enkele 
vaste klanten. “We hebben al ja-
ren een inwoner die ‘s ochtends 
koffie komt drinken. Twee kop-
pen, een praatje en hij gaat weer. 
Tegen hem heb ik moeten zeg-
gen dat dit voorlopig even niet 
meer mag. 
Best sneu”, gaat Brussen verder. 
“Het is best een gedoe, we moe-
ten toch laten merken dat niet 
alles kan en mag. Ik heb echt te 
doen met m’n collega horeca-on-
dernemers die wel dicht moesten, 
maar ik ben blij dat het Dorps-
huis een wekelijks thuis mag blij-
ven voor de groep kaartende ou-
deren. Echt, voor hen is deze ont-
moeting bijna heilig. Net als ove-
rigens voor de klaverjassers van 
De Geluksvogels en de schakers 
van Westeinder. Allen houden 
zich aan de regels, want ze begrij-
pen natuurlijk wel dat er strak ge-
handhaafd wordt. We willen niet 
alsnog gesloten worden”, besluit 
beheerder Cor zijn uitleg over de 
eigenlijk best bijzondere positie 
waarin het Dorpshuis zich in deze 
best ‘gesloten tijd’ bevindt.
Foto: www.kicksfotos.nl

Examen leerwerktraject 
Gewoon Schoon OTT
Aalsmeer - Medewerkers van 
leerwerkproject Gewoon Schoon 
zijn in september 2020 gestart 
met het erkende RAS/SVS-diplo-
ma. De deelnemers hebben diver-
se schoonmaak en andere vaar-
digheden ontwikkeld, interieur 
onderhoud met microvezel, licha-
melijke belasting, looproutes en 
omgaan met collega’s en klanten. 
Zij hebben vanaf september twee 
dagdelen in de week de schoon-
maaktraining gevolgd bij SVS er-
kende trainsters Maaike en Eu-
gene. De deelnemers hebben 
de training en vooral de praktijk 
als heel leuk ervaren. Afgelopen 

maandag volgde de trainings-
ochtend op de examenlocatie in 
Aalsmeer en dinsdag was hier ook 
het examen. De diploma-uitrei-
king vind plaats op een later tijd-
stip met een feestelijk tintje. Het 
participerende traject Schoon-
maak/Facilitair staat open voor 
alle deelnemers/cliënten die het 
leuk vinden om schoon te maken 
en mensen uit het doelgroepenre-
gister die een betaalde baan zoe-
ken. Het traject start een paar keer 
per jaar op een locatie binnen Ons 
Tweede Thuis. Meer weten? Bel 
06-25711880 of mail via gewoon-
schoon@onstweedethuis.nl

Deelnemers enthousiast
Zestig gesprekken tijdens 
1e Sierteelt stagemarkt 
Aalsmeer - Op 22 oktober heb-
ben De Hofmakerij, Greenport 
Aalsmeer en Wellantcollege de 
allereerste online sierteelt stage-
markt georganiseerd. In totaal 
hebben 9 bedrijven 60 gesprek-
ken gehad met 43 studenten. De 
gesprekken waren bedoeld om 
een eerste contact op te bouwen 
en een indruk te krijgen van be-
drijf en student. Scholen, bedrij-
ven en studenten zijn enthousiast 
over deze stagemarkt. De komen-
de periode zal worden gebruikt 
om de juiste vorm te bespreken 
voor een mooi vervolg. 

Het oorspronkelijke plan om stu-
dent en bedrijf elkaar live te laten 
ontmoeten in FloriWorld, maar 
door de aangescherpte corona-
maatregelen werd besloten om 

de stagemarkt volledig online 
uit te voeren. In een-op-een ses-
sie hebben diverse enthousias-
te sierteeltbedrijven kennis ge-
maakt met stagiaires van allerlei 
verschillende opleidingsexperti-
ses, zoals ICT, logistiek, bedrijfs-
kunde, marketing en communi-
catie. 
Henrike van Zijverden, HR Gene-
ralist bij Waterdrinker Aalsmeer, is 
enthousiast over de stagemarkt. 
“Wij vinden het een leuk initiatief 
dat er een stagemarkt georgani-
seerd wordt om studenten ken-
nis te laten maken met de sier-
teeltsector. Wij willen de studen-
ten graag laten zien in wat voor 
mooie branche wij werkzaam zijn 
en hen enthousiasmeren voor 
een van de vele functies binnen 
onze branche.’

Ondernemersbijeenkomst 
Een goede aansluiting tussen on-
derwijs en arbeidsmarkt en vol-
doende personeel om zowel de 
‘groene’ als de niet-groene vaca-
tures op te vullen zijn voor de on-
dernemers in de regio Aalsmeer, 
Duin- en Bollenstreek en Bos-
koop belangrijk. Daarom werken 
de drie Greenports op deze the-
ma’s intensief met elkaar én met 
het Wellantcollege (mbo) samen. 

Ondernemers kunnen zich aan-
melden voor deze online bijeen-
komst op donderdag 18 novem-
ber door een mail te sturen naar 
petra@greenportaalsmeer.nl

Zij-instroom 
Greenport voert de komen-
de maanden een verkenning uit 
naar het draagvlak voor instroom 
van mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt in de tuinbouw-

sector. Bij Greenport Noord-Hol-
land Noord is al zo’n project ge-
start: GroenStart. Dit is een leer- 
en werktraject voor iedereen die 
een steuntje in de rug kan ge-
bruiken op weg naar werk in de 
groene sector. Nu wordt er ook 
in de Greenports Aalsmeer, Bos-

koop en Duin & Bollenstreek on-
derzocht welke mogelijkheden 
er zijn voor extra instroom van 
werknemers in de groene secto-
ren. Meewerken aan dit onder-
zoek? Aanmelden kan via com-
municatie@greenportdb.nl.
Bron: Greenport Aalsmeer
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Miranda’s MomentenHet succes van ZAAI
Quincey ten Kroode: “Met 
frisse blik leren kijken”
Aalsmeer - Het is een mond-
vol: Technische consultancy van 
IT data en Cloud technologie-
en. Maar dat is waar Quincey ten 
Kroode zich mee bezig houdt. 
Eenvoudiger gezegd komt het 
hier op neer dat hij bedrijven 
helpt met oplossingen op het ge-
bied van data. Maar hoe krijg je 
nu een goed inzicht in al die ge-
gevens waardoor de klant - in het 
geval van Quincey is dat de gro-
te zakelijke markt - er voordeel 
en winst uit kan halen? Want dat 
het hier gaat om een markt die 
de laatste dertig jaar een enorme 
opgang heeft gemaakt is wel dui-
delijk. Als voorbeeld geeft Quin-
cey: “Wat vroeger paste in een bu-
reaulade, past nu niet eens meer 
in een warenhuis. De vraag naar 
oplossingen is daardoor zo veel 
groter geworden.”

Complex geheel
Quincey ten Kroode heeft een Ba-
chelor informatiekunde en mas-
ter informatica met specialisa-
tie software engineering. Werkte 
acht jaar bij een bedrijf als tech-
nisch consultant en later als se-
nior manager, waar hij verant-
woordelijk was voor alle klantge-
richte technische projecten. Eind 
maart 2020 nam hij de sprong in 
het diepe door als zelfstandig on-
dernemer verder te gaan. Maar 
wie goed kan zwemmen blijft al-
tijd drijven en komt zelfs meters 
vooruit. “Strategie, techniek, ken-
nis en technische middelen die 
helpen analyseren, zijn nodig om 
het complexe van al die data-ge-
gevens te kunnen begrijpen. De 
laatste tien jaar heeft de tech-
niek een grote vooruitgang ge-
boekt. De technische middelen 
zijn steeds beter en sneller en dat 
moet ook, want de groei van da-
ta is navenant. De wereld wordt 
steeds abstracter en complexer, 
vraagt om meer uitdaging en er 
kan ook steeds meer op tech-
nisch gebied. Het is een kwes-
tie van kennis bijhouden en fo-
cus aanbrengen. Je bent voor een 
klant veel waardevoller als je er-
gens heel goed in bent. Iets kan 
toevoegen wat meer oplevert. Ie-
dereen wil een stap verder, be-
ter worden en efficiënter werken. 
Voor mijn klanten is het belang-
rijk dat ik de complexiteit zo sim-
pel mogelijk maak. Ik moet hen 
kunnen uitleggen, inzicht ver-
schaffen waarbij ik kan helpen. 

Waarom het interessant is wat 
ik doe en wat het allemaal ople-
vert om de winst te kunnen ver-
groten.”

Coronatijd
Neen, last van deze coronatijd 
heeft Quincey ten Kroode niet 
echt. De door de overheid gestel-
de eisen werken niet in zijn na-
deel. Er kan veel van huis uit goed 
geregeld worden. En omdat zijn 
werkgever en hij in harmonie af-
scheid van elkaar hebben geno-
men, heeft hij ook een groot deel 
van zijn relaties kunnen behou-
den die nu opgelucht ademhalen 
omdat zij zijn kennis niet hoeven 
te missen.

Door ZAAI een team
Via Marianne Scholten (vierde 
editie ZAAI) hoorde hij van ZAAI. 
“Wij hebben allebei een hond en 
ach zo raak je makkelijk aan de 
praat.” Het was echt iets voor hem 
vond zij en hij geeft haar nu al 
gelijk. “Bij de werkgever was dat 
toch anders, ik werkte weliswaar 
vaak alleen maar er was wel een 
achterban, een team. Nu moet 
ik mijn diensten zelf aan de man 
brengen via marketing en acqui-
sitie. Door ZAAI heb ik toch een 
team. Ik voel mij gecoacht door 
mede-Zaailingen. Wij helpen el-
kaar,  je leert anders tegen be-
paalde problemen aankijken 
waar je als ondernemer mee te 
maken hebt of krijgt.” Ook is hij 
blij met zijn buddy Remco Bink-
horst. “Het klikte tussen ons qua 
persoon en ook omdat wij allebei 
totaal zoiets anders doen. Dat is 
het mooie van ZAAI. Met een fris-
se blik leren kijken.” 
Neem voor meer informatie con-
tact op met Kirsten Verhoef 
(project-organisator) via 0297-
366182 of mail naar: kirsten@sylt-
support.nl
Janna van Zon 

Coronamoe
Aalsmeer - Covid-19, mond-
kapjesplicht, persconferenties, 
ziekenhuisopnames, druk op 
de zorg, IC-capaciteit, teststra-
ten, RIVM, quarantaine, afvlak-
king, hoestschaamte, epidemie, 
groepsimmuniteit, boa’s, handha-
ving, lock-down, anderhalve me-
ter, pandemie, handen wassen, 
kweekstokje, risicogroepen, niet 
knuffelen, vaccins, viroloog, ver-
spreiding, crisis, Ab Osterhaus, 
Diederik Gommers, Mark Rutte en 
Hugo de Jonge.. Bent u al Corona-
moe? Ik wel. Maar onderschatten 
doe ik het Coronavirus niet. Ik was 
namelijk positief getest nadat ik 
me niet topfit voelde. Een griepje 
voelt echter heel anders. Ik moest 
er drie dekens bij halen in mijn 
bedje om van het rillen af te ko-
men, had even heel hoge koorts 
en voelde me raar. Overal spier-
pijn. Ik wilde alleen in een warm 
bad liggen en daarna mijn bed 
weer in. Wat voelde ik me ziek. 
Dat duurde maar één dag geluk-
kig. Daarna ging het wel, dacht ik. 
Maar een paar dagen later kreeg 
ik verkoudheidsklachten en knál-
lende hoofdpijn. 
Toch maar even door de test-
straat met de auto. Ik kan je mel-
den; ik ga tien keer liever door de 
wasstraat. Een rare, beetje futu-
ristische gewaarwording in zo’n 
grote hal, waar mensen in auto’s 
zitten te wachten als voor een 
slachtbank en steeds een stuk-
je door mogen rijden. Mensen in 
steriele pakken met grote plastic 
mondkappen, haarnetjes en nog 
eens mondkapjes nemen de test 
af. Best spannend eigenlijk. ‘Me-
vrouw, u moet uw mond wijd 
opensperren dan ga ik met dit 
staa�e even diep in uw keel.’ ‘Oké,’ 
knik ik en laat het maar over mij 
heenkomen, argwanend kijkend 
naar de plastic staaf. Hoe erg kan 
het zijn. Nou, bij mij was het dat. 
Heel erg naar. Ik kreeg een spon-
tane hoestbui die tien minuten 
aanhield. De tranen rolden over 
mijn wangen. Had ze wat anders 
geraakt? Was ik één van die geval-
len waar het net misging? ‘Tja, het 
is niet zo fijn hè?’ sprak de dame 
met de reuzenstaaf geruststel-
lend tegen me. ‘Maar nu moet ik 
nog even in uw neus, mevrouw.’ Ik 

denk dat ze tijdens mijn hoestbui 
de staaf had omgeruild, of ging 
ze met datzelfde ding de neus-
test afnemen? Toen ik mijn tra-
nen had gedroogd en mijn door-
gelopen make-up enigszins van 
mijn wangen had geveegd, zat 
ik er weer klaar voor. Allemen-
sen, wat gaat zo’n staa�e diep 
naar binnen. Kan toch niet goed 
zijn? Mijn ogen werden spon-
taan groot van verbazing. ‘U mag 
doorrijden hoor. De uitslag zal 48 
uur duren. Fijne dag!’ Zei de sta-
venmevrouw, die de volgende 
patiënt alweer wenkte. Aan de lo-
pende band testen. Het zal je (tij-
delijke) beroep maar zijn. Respect 
voor de goede organisatie. 
Ik heb, nadat ik de teststraat uit-
reed, de auto even aan de kant 
gezet om mijn gezicht te fatsoe-
neren en eens even goed uit te 
hoesten en toen ben ik thuis gaan 
zitten wachten op de uitslag. En 
die was dus positief! Dan word 
je gebeld door de GGD om het 
gehele protocol door te nemen. 
Quarantaine. Nergens heen. Ge-
dwongen thuis. 
De klachten werden helaas erger. 
Naast de hevige hoofdpijn, die 
met paracetamol helaas niet was 
te onderdrukken, was ik ontzet-
tend moe, maar de vervelendste 
bijwerking van dit virus is geen 
reuk en geen smaak. Mijn reuk is 
al jaren niet optimaal, maar geen 
smaak hebben is gek. Als ik met 
mijn ogen dicht een kop kof-
fie dronk (beetje vreemd uiter-
aard, maar even voor de beeld-
vorming) kon het net zo goed 
thee zijn en ik nam een handje 
chips dat naar zeep smaakte. Of 
ik dus niks at en afgevallen ben? 
Nee, die bijwerking had ik he-
laas niet, want de sportschool 
mocht ik natuurlijk ook niet be-
zoeken. Van mijn clubje waren 
er trouwens drie besmet, dus op 
de vraag waar ik het opgelopen 
denk te hebben, ook al maakt dat 
verder niet uit, was het daar. In-
middels ben ik hersteld en weer 
aan het werk. Hopelijk gaat dat 
droge kikker-in-mijn-keelhoest-
je nog weg. De moeheid is tevens 
over, maar Coronamoe, dat ben ik 
nog steeds!  
Door Miranda Gommans-Breur

Online feest met dj Sam Feldt
FloriWorld decor tijdens 
Amsterdam Dance Event
Aalsmeer - FloriWorld was afge-
lopen weekend het decor voor 
het bekende Amsterdam Dance 
Event. ADE is de meest vooraan-
staande en invloedrijke bijeen-
komst voor de muziekindustrie. 
Dit bekende Amsterdamse event 
kan dit jaar helaas niet door-
gaan met publiek, maar werd 
zondag 25 oktober online vanuit 
Aalsmeer gevierd. Verschillende 
ruimten in FloriWorld waren het 
decor tijdens dit event!
Vanuit de FloriWorld immersive 
room vond een panelgesprek  
plaats op anderhalve meter tus-
sen wereldbekende DJ’s over 
duurzaamheid. Aan dit panelge-
sprek deden bekende DJ’s mee, 
zoals Sam Feldt, Sander Kleinen-
berg, Jay Hardway en Julian Jor-
dan. Vanuit de neon jungle in 
FloriWorld gaf DJ Sam Feldt een 
exclusieve livestream met live-
band. Sam draaide zijn nieuwste 
en nog niet uitgebrachte muziek  
op de DJ booth!

Spetterende show
Het was niet de eerste keer dat 
FloriWorld werd bezocht door 
een wereldberoemde DJ. Tijdens 
de online opening van FloriWorld 
gaf Sam Feldt een spetteren-
de show vanuit de jungle ruim-
te.  Sam Feldt is oprichter van de 
Heartfeldt Foundation, een non-
profit organisatie die mensen in-
formeert en inspireert om een mi-
lieubewuste levensstijl en duurza-
me toekomst voor iedereen mo-
gelijk te maken. Vanuit de Heart-
feldt Foundation kreeg FloriWorld 
het geweldige verzoek om locatie 
te zijn voor deze opnames. 

Duurzaam leven
Alle opbrengsten van dit online 
event gaan naar Sam’s Heartfeldt 
Foundation, wiens missie het is 
om bewust consumeren en duur-
zaam leven wereldwijd te promo-
ten. FloriWorld zelf bezoeken? Kijk 
voor tickets en meer informatie 
op www.floriworld.nl

Tips Team Aalsmeer Participe Amstelland
Anders, maar toch contact 
met elkaar in coronotijd
Aalsmeer - Hoe houd je con-
tact met de mensen om je heen 
in coronatijd? Ook in deze twee-
de coronagolf kunnen mensen 
elkaar helaas weer minder op-
zoeken. Dit betekent dat er an-
dere manieren gevonden moe-
ten worden om met familie en 
vrienden in contact te blijven. 
En zeker nu is het belangrijk om 
het contact met elkaar te hou-
den. Gewoon omdat het leuk is 
om elkaar te blijven zien en spre-
ken, om wat aanspraak te hebben 
en afleiding. Maar ook als er zor-
gen zijn, over het coronavirus of 
iets anders, is het fijn dit te kun-
nen delen met anderen. Contact 
hebben met elkaar hoeft niet al-
tijd een wezenlijk bezoek te zijn. 

Contact kan er zijn via (video)bel-
len of door een mailtje te sturen. 
Via Whatsapp en Facebook kun-
nen berichten met foto’s of vi-
deo’s naar elkaar gestuurd wor-
den. Ook is het mogelijk om on-
line samen of met een groep een 
spelletje (via een app) te spelen 
of een film (via Netflix) te bekij-
ken. En wie wordt nou niet blij 
van een ‘ouderwets’ kaartje in de 
brievenbus?

Luisterend oor
Alleen en behoefte aan contact? 
Participe Amstelland biedt de 
mogelijkheid om mensen die zich 
alleen voelen te koppelen aan 
een belmaatje. Met het belmaatje 
kan wekelijks telefonisch contact 
opgenomen worden. Het bel-
maatje biedt een luisterend oor. 
Aanmelden voor een belmaatje 
of als belmaatje kan bij Participe 
Amstelland Team Aalsmeer via 
0297-326670, elke werkdag van 
8.30 tot 12.30 uur. Een mail sturen 
kan naar: team.aalsmeer@partici-
pe.nu. Er kan naar Team Aalsmeer 
ook gebeld en/of gemaild wor-
den voor een persoonlijk ad-
vies. Zelf tips voor toch (maar an-
ders) contact met elkaar? Team 
Aalsmeer hoort het graag!

Plantenbakkenactie Tiflo groot succes
Plantjes voor meer dan 
500 ouderen in Aalsmeer
Aalsmeer - De 59ste Plantenbak-
kenactie van Scoutinggroep Tiflo 
gaat de boeken in als een door-
slaand succes. De coronacrisis 
dwong Tiflo tot het bedenken van 
een alternatief voor de huis-aan-
huisverkoop, en dat lukte. Ruim 
vijfhonderd (alleenstaande) ou-
deren in Aalsmeer en Kudelstaart 
ontvingen afgelopen zaterdag 
gratis een plantje. Scouting Tiflo 
gaat ieder jaar in oktober langs 
de deuren om plantenbakjes te 
verkopen. Helaas dwong de coro-
na-crisis ook de Aalsmeerse scou-
ting vereniging tot de nodige cre-
ativiteit. Om toch te kunnen pro-
fiteren van de opbrengsten van 
de actie besloot Tiflo het dit jaar 
anders aan te pakken. Berghoef 
Accountants kwam met het ge-
weldige idee om het geld van 
een plantenbak te sponsoren 
aan de Tiflo en de plantjes vervol-
gens te schenken aan de bewo-
ners van het Kloosterhof. Afgelo-
pen vrijdag werden deze plant-
jes dan ook door de directie van 
Berghoef en wethouder Bart Ka-
bout overhandigd aan twee be-
woners van het Kloosterhof. De 
twee bewoners reageerde zeer 
blij en content op deze fantasti-
sche verrassing.

Campagne
Als vervolg op deze actie werd er 
door de Tiflo een algehele cam-
pagne opgezet, waarin werd op-
geroepen een plantje te schen-
ken aan ouderen in de gemeente. 
En met succes, want dankzij ve-
le gulle giften van bewoners uit 
Aalsmeer en Kudelstaart en een 
aantal bedrijven ontvingen afge-
lopen weekeinde ruim vijfhon-
derd ouderen in Aalsmeer en Ku-
delstaart een plantje uit handen 
van de leden van Tiflo. De bewo-
ners van het Kloosterhof, Zorg-
centrum Aelsmeer, Mijnsheer-
lyckheid en leden van Tafeltje-
Dek-Je in Aalsmeer en de Zonne-
bloem uit Kudelstaart werden uit-
eindelijk hierdoor verrast. 
In totaal heeft Tiflo, ondanks de 
beperkingen van de coronacrisis, 
meer dan twaalfhonderd plan-
tenbakjes verkocht. Een door-
slaand succes! Dank gaat dan 
ook uit naar alle mensen die een 
plantje gekocht hebben en de 
sponsoring van een groot aantal 
bedrijven. Met de opbrengst van 
de actie worden nieuwe spelma-
terialen aangeschaft en de boten 
van de vereniging onderhouden. 
Meer weten over de scouting-
groep? Kijk dan op www.tiflo.nl.

Wethouder Bart Kabout hielp mee met uitdelen van plantjes aan de oude-
ren van zorgcentrum ‘t Kloosterhof. Foto: www.kicksfotos.nl

Aalsmeerderbrug - Zaterdag 7 
november geeft Peter de Raaf 
een lezing over de Fokker fabriek 
in Amsterdam-Noord in het Crash 
Museum. Na de ‘Eerste Luchtver-
keer Tentoonstelling Amsterdam’ 
in 1919 vestigde Anthony Fok-
ker zich in de vrijgekomen ge-
bouwen aan de Papaverweg in 
Amsterdam. Het was het begin 
van een lang en roemrijk avon-
tuur. Fokker werd een van de 
grootse vliegtuigbouwers ter we-
reld en deed baanbrekend werk 
in de civiele luchtvaart. Hij over-
leed in 1939 na een kortstondige 
ziekte. Direct na de capitulatie in 
mei 1940 moest de Fokker fabriek 
voor de bezetter werken. Gedu-
rende de oorlogsjaren werd er 
volop geproduceerd. In 1943 be-
sloten de geallieerden de fabriek 
te bombarderen. Helaas kwamen 
de meeste bommen terecht op 
de burgerbevolking in plaats van 
op de Fokker fabriek. Veel Am-
sterdammers lieten daarbij het le-
ven of raakten gewond. Deze le-
zing door Peter de Raaf gaat over 
Fokker in de oorlogsjaren. Wat 

gebeurde er? Hoe zag het eruit? 
Wat is er nog van terug te vinden?
De lezing wordt twee keer gege-
ven, de eerste om 11.00 uur en de 
tweede om 13.00 uur. Als gevolg 
van de beperkingen ingevolge 
de COVID-19 richtlijnen worden 
bezoekers verzocht 1,5 meter af-
stand te houden en een mond-
kapje te dragen. Bezoekers van 
het museum en de lezing moe-
ten zich opgeven via de websi-
te: www.crash40-45.nl/kaarten-
reserveren/. Deze lezing is uitste-
kend te combineren met een be-
zoek aan het museum. Toegang 
tot de lezing is gratis voor bezoe-
kers aan het museum. Het mu-
seum is op zaterdag en tweede 
zondag van de maand geopend 
van 11.00 tot 16.00 uur en is ge-
vestigd in het Fort bij Aalsmeer 
aan de Aalsmeerderdijk 460 in 
Aalsmeerderbrug (nabij Rijsen-
hout). Kijk voor meer informatie 
over het museum en het werk van 
het Crash Luchtoorlog en Verzets-
museum ’40- ‘45 op de website 
www.crash40-45.nl of raadpleeg 
Instagram of de Facebookpagina.

Lezing over Fokker fabriek 
in het Crash Museum
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De natuurbegraafplaats is 
voor iedereen. Niet alleen 
wordt er begraven, maar 
ook komen mensen om te 
wandelen en van de natuur 
te genieten. En kinderen 
om te spelen op de natuur-
speelplaats.
 
Zo reed ik met de e-car mijn 
inspectieronde over het terrein 
van Geestmerloo. We kijken 
dan of er geen rommel is ach-
tergelaten door bezoekers. Of 
het terrein er nog netjes bij ligt. 
Aangekomen bij het speelter-
rein, zag ik een jongen die riep 
dat hij wel met mij mee wilde 
rijden; hij had nog nooit op een 
golfkar gereden. “Tuurlijk mag 
dat”, zei ik. Zijn moeder knikte 
instemmend en ik gaf aan dat 
we zo weer terug zouden zijn.  

“Goedemorgen,” zei ik, “was je 
lekker aan het spelen?” Hij knik-
te ja. “En welk speeltoestel vind 
je het leukst?” “De kabelbaan!” 
klonk direct. “Ik heet trouwens 

Alexander, hoe heet jij?” vroeg 
ik hem. “Ik ben Luc.” 

“Weet je wat dit is, Luc? Het 
terrein waar we nu over rij-
den?” “Ja,” zei Luc, “volgens mij 
is dit een begraafplaats.” “Dat 
klopt. En wel een heel bijzonde-
re, want hier zie je geen stenen 
op de graven.” “Nee,” zei Luc, 
“maar dat zou ook niet chill zijn, 
als je hier aan het spelen bent 
en je ziet aan de overkant van 
het water die stenen staan.” In-
wendig moest ik lachen om zijn 
opmerking.

Luc leek oprecht geïnteres-
seerd, dus ik vertelde: “We 
hebben dit terrein aangelegd 
zodat je hier kunt begraven, 
natuurbegraven. Iedereen kan 
zijn eigen plekje kiezen en dan 
komt er alleen maar een houten 
schijf met je naam op die plek 
te liggen.” “O ja? En gaat het 
goed?” vroeg Luc. “Jazeker,” re-
ageerde ik lachend, “er is veel 
belangstelling.”

“Maar eh, Alexander… als er 
nou heel veel begraafplaatsen 
komen, komen er dan ook meer 
speeltoestellen…?”

Spelen en begraven

Alexander van der Pijl 
Dunweg Uitvaartzorg 

Natuurbegraafplaats Geestmerloo

Inloopspreekuur
Elke eerste woensdag van 
de maand heeft Dunweg Uit-
vaartzorg van 9.00 - 10.00 uur  
inloopspreekuur. Loop gerust 
binnen voor informatie over 
wat er komt kijken bij het  
regelen van een uitvaart. 
De koffie staat klaar!
• 023 - 563 35 44
• Dunweg.nl

Uitslag binnen een kwartier
COVID Sneltest Straat in 
Aalsmeer geopend
Aalsmeer - Na de succesvolle 
start van de COVID Sneltest Straat 
in Baarn, Naarden, Almere, Eind-
hoven en Utrecht opent zorgbe-
drijf Lead Healthcare woensdag 
28 oktober in Aalsmeer, aan de 
Witteweg 32, haar zesde COVID 
Sneltest Straat. Er wordt bij het 
testen gebruik gemaakt van de 
door het Outbreak Management 
Team (OMT) geadviseerde snel-
testen van Abbott of Roche. De 
uitslag is er al binnen een kwar-
tier. Vooraf reserveren is wel een 
vereiste. Dit kan via de website 
www.covidsnelteststraat.nl. Kies 
een locatie, datum en tijdslot. Het 
mooie is dat de testresultaten al-
tijd binnen 15 minuten na afna-
me worden gedeeld met de ge-
teste persoon. Dit scheelt enorm 
veel onnodige stress. De komen-
de weken wordt er hard gewerkt 
om zo snel mogelijk nog meer 
COVID Sneltest Straten te openen 
zodat begin november landelijke 
dekking wordt gerealiseerd.

Onzekerheid voorkomen
De reguliere teststraten worden 
op dit moment overspoeld en het 
is vaak lang wachten op de uit-
slag. Dit brengt bij mensen met 
klachten en hun naasten stress 
en onzekerheid. Hele huishou-
dens moeten vaak onnodig in 
quarantaine, met alle gevolgen 
van dien. De test met neusswap 
wordt afgenomen door een ge-
trainde zorgprofessional en het 
testresultaat is al binnen 15 mi-
nuten beschikbaar. Positieve test-
resultaten worden doorgegeven 

aan de GGD ten behoeve van het 
Bron en Contact Onderzoek. Lead 
Healthcare heeft een Corona Ex-
pert Team, waarvan één van de 
artsen aangesteld is als medisch 
inhoudelijk verantwoordelijke en 
één van de apothekers als farma-
ceutisch inhoudelijk verantwoor-
delijke.

Snel zekerheid voor bedrijven
Ook bedrijven hebben te kampen 
met de gevolgen van overspoel-
de teststraten en het lange wach-
ten op een testuitslag. Werkne-
mers kunnen zich laten testen in 
de COVID Sneltest Straat of een 
getrainde zorgprofessional van 
COVID Sneltest Service test op 
een locatie van het bedrijf. Lead 
Healthcare kan ook semi-perma-
nente snelteststraten organise-
ren op de werklocatie van haar 
klanten. Deze dienstverlening 
staat beschreven op: www.co-
vidsneltest-service.nl. Bedrijven 
krijgen snel zekerheid voor hun 
werknemers en het bedrijfspro-
ces. Met de COVID Sneltest Straat 
en de COVID Sneltest Service 
biedt Lead Healthcare, gevestigd 
in Baarn en reeds 14 jaar actief in 
de zorg, bedrijven, scholen, zor-
ginstellingen en particulieren de 
mogelijkheid om snel getest te 
kunnen worden. 

COVID19 reisdocument
De COVID Sneltest Straat biedt 
reizigers die negatief testen een 
reisdocument waarop staat dat 
zij negatief getest zijn op CO-
VID19. 

Eén na best verkochte automerk
Hoe Kia het beste jongetje 
van de klas is geworden
Aalsmeer - Terwijl de mees-
te grote automerken in het rood 
duiken, realiseert Kia, ondanks 
de uitdagende omstandigheden 
sinds de uitbraak van het coro-
navirus, een grote groei in Neder-
land. Kia was in 2020 het op een 
na best verkochte automerk van 
Nederland, en ook nu nog groei-
en de verkoopcijfers. Niet slecht 
voor een merk dat in 1997 nog 
failliet werd verklaard. 

Succesverhaal
Frank Vaneman legt uit waarom 
hij vierkant achter het merk staat 
en hoe Kia het beste jongetje van 
de klas is geworden: “In het be-
gin deden Koreaanse automer-
ken het niet goed in Nederland. 
Niet lang na het samengaan van 
Kia en Hyundai presenteerde de 
top van beide bedrijven een mas-
terplan, een visie op de toekomst. 
Dat plan was dermate ambitieus 

dat de journalisten destijds ei-
genlijk zaten te stikken van het 
lachen tijdens de presentatie. Kia 
voerde, ondanks de schuine blik-
ken, hun plan met militaire pre-
cisie uit en nu is het zover! Door 
7 jaar garantie, het uiterlijk van 
de modellen en rijke uitrusting 
scoort Kia ongelofelijk goed en is 
de top in zicht.”

Persoonlijk contact
Vaneman vervolgt: “Door het suc-
ces en de stijging van de Kia ver-
kopen, hebben wij de vestiging 
Aalsmeer ingericht als aflever-
centrum. Iedere dag komen daar 
de trailers met verkochte auto’s 
binnen, die wij vervolgens klaar-
maken om afgeleverd te worden 
in een van onze vestigingen in 
Hoofddorp, Amsterdam of bij de 
klant voor de deur. Ondanks de 
groei is door corona en opkomst 
van private lease het aantal be-

Zorgen over omvang en kwaliteit van voedselpakketten

Voedselbank Aalsmeer 
heeft voedsel nodig!
Aalsmeer - Met de huidige maat-
regelen is het voor de Voedsel-
bank Aalsmeer weer een span-
nende tijd. Blijft de aanvoer van 
voedsel op peil? Komt er een gro-
te stijging van het aantal klanten 
aan? 

Intake en uitgifte
Intake en herintake-gesprekken 
worden momenteel telefonisch 
gedaan. Met mensen die zich aan-
melden wordt een belafspraak 
gemaakt en er wordt gevraagd 
om bepaalde informatie vooraf 
op te sturen of dan paraat te heb-
ben. Dit verloopt op zich goed, 

hoewel de Voedselbank direct 
contact prettiger vindt voor de 
communicatie, maar voor dit mo-
ment is deze werkwijze het bes-
te. Uitgifte gaat nog steeds door, 
met extra aandacht voor de hy-
giëne, afstand houden en mond-
kapjes op en dat loopt goed. Ook 
de bezorgservice is weer in het le-
ven geroepen. Klanten met een 
kwetsbare gezondheid of ziek-
te (in het gezin) krijgen hun pak-
ket thuisbezorgd. Momenteel zijn 
dat er vier.
 
Gezonde pakketten 
27 weken lang heeft kweke-

rij Oostoogst weer verse groen-
te geleverd aan de Voedselbank. 
Wat aantallen van afgelopen jaar: 
472 kroppen andijvie, 605 krop-
pen sla, 505 komkommers en 
264 kilo snijbonen.  Onbespoten 
groente, gezaaid, verzorgd en ge-
oogst door vrijwilligers van de 
Voedselbank onder de enthou-
siaste leiding van Inge en An-
dré Zekveld. Oostoogst is nu met 
winterstop, maar gelukkig krijgt 
de Voedselbank elke week groen-
te van groentengroothandel Le-
varht. Wekelijks tientallen kratten 
vol, ook voor de Voedselbanken 
in Haarlemmermeer en Uithoorn 
waarmee Aalsmeer samenwerkt.
 
Tekort aan voedsel
Ondanks bovenstaande posi-
tieve verhalen zijn er grote zor-
gen over de omvang en kwaliteit 
van de voedselpakketten. Steeds 
meer supermarkten bieden voed-
sel, dat over de houdbaarheids-
datum dreigt te raken, met kor-
ting aan. Dat is goed in het ka-
der van voedselverspilling, maar 
voorheen mocht de Voedselbank 
het ophalen. Gelukkig kan Voed-
selbank Aalsmeer op donderdag-
morgen met de ophaalronde bij 
een aantal supermarkten terecht, 
maar dat zijn er wel minder ge-
worden. Verder is het zo dat bij de 
winkelinzamelingen geen vrijwil-
ligers kunnen helpen bij het uit-
delen van boodschappenlijst-
jes en het in ontvangst nemen 
van voedsel. Er worden wel on-

bemensde inzamelingen gehou-
den, maar die leveren een frac-
tie op van wat de Voedselbank 
gewend was. Restaurants en ca-
teraars houden momenteel ook 
niets over. Gevolg van alles is dat 
de voedselpakketten steeds klei-
ner worden. Met de te verwach-
ten verdere toename van het aan-
tal klanten zal dit nog erger wor-
den, een ontwikkeling die zorge-
lijk is.
 
Inzamelingen
De supermarkten behoren tot 
een branche die de omzetten 
flink hebben zien stijgen. De 
Voedselbank doet een beroep 
op hun maatschappelijke verant-
woordelijkheid en vragen om een 
stukje van die extra omzet in de 
vorm van een eenmalige of struc-
turele donatie van voedsel. 
In het voorjaar zijn enkele straat-
inzamelingen gehouden: een 
mailtje of appje en krat voor de 
deur zorgt met relatief weinig 
moeite voor een flinke opbrengst. 
De Voedselbank moedigt parti-
culieren aan om dit soort buur-
tinzamelingen te organiseren. 
De Voedselbank kan helpen met 
kratten, een actie met tasjes en 
een instructie. OBS in Kudelstaart 
heeft kort geleden een school-
inzameling gedaan. De Voedsel-
bank hoopt op scholen die dit 
voorbeeld volgen! Ook particu-
lieren denken soms aan de Voed-
selbank en laden in de super-
markt een kratje voor de Voedsel-
bank vol. De Voedselbank is hier 
blij mee en hoopt dat meer men-
sen dit doen. U kunt het brengen 
bij de Voedselbank of het wordt 
opgehaald. Iets bijdragen of een 
donatie doen, heeft u een idee 
of initiatief, dan graag een mail 
naar info@voedselbankaalsmeer.
nl of bel met 06-33728537 of 06-
37471838.

zoeken aan onze vestigingen ge-
daald en de rol van internet nog 
bepalender geworden. Dat be-
tekent dat wij onze website heb-
ben ingericht als een ‘online vesti-
ging’ waar u 24/7 persoonlijk con-
tact met ons op kunt nemen, voor 
al uw vragen over service aan uw 
huidige auto of aankoop van een 
nieuwe of gebruikte auto.”

The Power to Surprise
De vestigingen in Hoofddorp en 
Amsterdam zijn zo ingericht dat 
klanten een optimale merk bele-
ving en de beste kwaliteit krijgen-
aangeboden als zij op bezoek ko-
men voor service of de aankoop 
van een nieuwe of gebruikte au-
to. Tegen het einde van 2025 wil 
Kia wereldwijd het modelaanbod 
hebben uitgebreid tot elf volle-
dig elektrische auto’s. Ondanks 
dat vraag naar mobiliteit snel aan 
het veranderen is in deze uitda-
gende tijden, blijven de ambities 
dan ook onveranderd hoog.

Maatregelen coronavirus
De afgelopen en komende peri-
ode staan uiteraard in het teken 
van de COVID-19-situatie. Frank 
Vaneman: “We doen er als dealer 
alles aan u veilig te helpen met de 
hoge servicegraad die u van ons 
gewend bent. U bent nog steeds 
van harte welkom in onze show-
rooms en werkplaatsen, maar uit-
sluitend op afspraak. Wij hebben 
voorzorgsmaatregelen getrof-
fen, zodat u zo min mogelijk ri-
sico loopt bij een bezoek. Blijf je 
liever thuis? Plan dan nu op onze 
website een proefrit aan huis! On-
ze online winkel is 24/7 te berei-
ken en kunt u terecht bij de me-
dewerkers van onze chat.”

Tuinhuis open 
voor afhalen

Aalsmeer - Het Tuinhuis tegen-
over het Praamplein (naast de 
Historische Tuin) is net als alle an-
dere horeca weliswaar gesloten 
voor zittend publiek, maar genie-
ten van alle lekkernijen van Nic-
ky van Es kan middels afhalen. 
Het Tuinhuis is hiervoor open van 
dinsdag tot en met zondag van 
9.30 tot 14.00 uur. Ook de Take 
away & Drijf in is een blijvertje! 
Bestellen kan via 0297-322562.

Loes wint bij 55+ 
Ouderensoos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een ge-
zellige kaartmiddag in het Dorps-
huis van 13.30 tot 16.30 uur. Kla-
verjassen en jokeren staan op het 
programma. Op donderdag 22 
oktober is het klaverjassen ge-
wonnen door Loes Versteeg met 

5964 punten en 5 marsen. Jas-
per Blom  eindigde met 5122 
punten op plaats twee en Ni-
co de Jong met 4898 punten en 
2 marsen derde. Belangstelling 
voor de ouderensoos? Zowel jo-
keraars als klaverjassers zijn wel-
kom. Eerst een paar proefmidda-
gen meespelen, is mogelijk. Voor 
inlichtingen kan contact opgeno-
men worden met Hans van Schui-
lenburg (penningmeester) via 06-
12699009.





16 29 oktober 2020

Kerkgebouw Doopsgezinde 
Gemeente weer gesloten
Aalsmeer - De kerkenraad van 
de Doopsgezinde Gemeente 
Aalsmeer heeft besloten het kerk-
gebouw weer te sluiten voor alle 
activiteiten. Vorige week maan-
dag was nog besloten om op de-
zelfde voet door te gaan, maar 
gezien de recente ontwikkelin-
gen heeft de kerkeraad dit be-
sluit nu weer teruggedraaid. “Het 
aantal besmettingen loopt fors 
op, landelijk, maar ook hier in 
Aalsmeer en omstreken. Dit baart 

ons grote zorgen. Hoewel wij aan 
de criteria volgens de regels van 
het RIVM voldoen, vinden we niet 
dat we als kerkenraad de ‘randen’ 
moeten opzoeken van wat nog 
wel kan.” De kerkdiensten gaan 
wel door, maar zonder bezoekers. 
De  dienst volgen kan via het you-
tube kanaal van de Doopsgezin-
de Gemeente Aalsmeer. Wie deze 
mogelijkheid niet heeft, kan de 
dienst op papier opvragen bij de 
kerkenraad.

Zussen Ineke en Wil Loogman 
betekenen veel voor Aalsmeer

Aalsmeer - De schijnwerper staat 
deze week op twee heel actie-
ve dames: de zussen Ineke en 
Wil Loogman. Geboren en geto-
gen in Aalsmeer. We hoeven hen 
niet te vragen wat Aalsmeer voor 
het betekent; het is eerder om-
gekeerd. Zij betekenen heel veel 
voor Aalsmeer. Ineke en Wil or-
ganiseren al jaren een kerstlunch 
voor zo’n 150 ouderen. Dat is een 
groot succes en eindigt vaak met 
een polonaise achter de rollator. 

Hoe is dit initiatief ontstaan?
Ineke: “Tien jaar geleden zijn we 
begonnen met een lunch voor fa-
milie, moeders, schoonmoeders, 
zussen en vriendinnen. Dat de-
den we op de vrijdag voor Kerst-
mis. Hier achter in de schuur, 

sfeervol ingericht, aan een lange 
tafel met lekkere hapjes en drank-
jes. Dat was zo gezellig dat er 
steeds meer mensen bijkwamen. 
De een nodigde de ander uit, 
of vroeg of er nog iemand mee 
mocht komen; op een gegeven 
moment ging het om zo’n veer-
tig mensen. Toen besloten we dat 
we het anders moesten gaan aan-
pakken. We zijn gaan zoeken naar 
geschikte locaties en kwamen 
uiteindelijk bij Ruud Vismans van 
The Beach terecht die bereid was 
om mee te werken.” 

Hoe pakken jullie het aan?
Wil: ”Ik ben praktijkondersteuner 
in een huisartsenpraktijk en doe 
ook de ouderenzorg. Ik weet dat 
er veel ouderen eenzaam zijn en 

De zussen Ineke (links) en Wil Loogman voor de schuur waar eerst de 
kerstlunch plaatsvond.

 De Schijnwerper op... er de bingo, komt de Kerstman 
langs en treedt er een artiest op. 
We sluiten altijd af met een advo-
caatje met slagroom en een bon-
bonnetje. Kees Markman zorgt 
die middag voor de muzikale om-
lijsting en dat doet hij geweldig. 
Een heel repertoire aangepast 
aan ouderen, die gezellig meezin-
gen en meedeinen.”
Wil: “We hebben wel geleerd om 
de zaal in te delen in verschillen-
de kleuren. Elke tafel heeft een ei-
gen garderoberek en een eigen 
kleur, de gasten krijgen een stic-
kertje en de gastvrouwen een 
sjaaltje in die kleur. Als we dat 
niet doen raken we het spoor bijs-
ter tussen al die zwarte jassen.” 

En al dat leuks kan dit jaar niet 
doorgaan?
Wil: “Nee, en dat is wel heel erg 
jammer. We zouden het vijfde jaar 
in gaan. We waren juist een leuk 
ander initiatief gestart; een rit-
je voor ouderen met de bosmo-
biel door het Amsterdamse bos, 
met tussendoor een koffiepauze 
in het Bosrestaurant. Daar had-
den we al wat sponsoring voor 
ontvangen en dat gaan we zeker 
weer oppakken als corona voor-
bij is.” 
Ineke: “Maar niks doen is geen op-
tie. Als alternatief voor de kerst-
lunch gaan we nu zo’n 250 tot 
300 kerstpakketten klaarmaken. 
Die bezorgen we samen met de 
vrijwilligers op 10 en 11 decem-
ber bij de mensen thuis. We rich-
ten ons specifiek op ouderen die 
aan huis gekluisterd zijn, maar 
een klein sociaal netwerk hebben 
en moeilijk de deur uit kunnen.  
We zitten nu in de voorbereiden-
de fase en eerlijk gezegd kunnen 
we ook nog wel wat sponsoring 
gebruiken, het zij financieel of 
door het leveren van producten. 
Wie bereid is iets te geven kan 
zich melden via e-mail: oudere-
naalsmeer@hotmail.com.” 

Op wie willen jullie volgende week 
de schijnwerper richten? 
“Op Ruud Vismans. Hij is zo gast-
vrij en heeft ons fantastisch ge-
holpen. Door de coronamaatre-
gelen verkeert hij nu ook in zwaar 
weer. We zijn benieuwd hoe het 
hem vergaat.” 
Door Truus Oudendijk

Lockdown
Aalsmeer - De herfst gaat lang-
zaam in totale ‘lockdown’ om 
plaats te maken voor de komen-
de winter. Een enkele boom of 
struik laat nog even haar kleur-
explosie zien. De wilde wingerd, 
kronkelend in een paar oude bo-
men op het monumentale laatste 
stukje Westeinderdijk, toont me 
haar dieprode pracht. Mijn bloe-
mistenhart gaat open als ik naar 
dit bijna verstilde stilleven kijk. 
Het herinnert mij aan vervlogen 
tijden van het Aalsmeers bloe-
mencorso. Ik maakte er jaren-
lang praal- en luxewagens met de 
mooiste bloemmaterialen voor. 
De overweldigende schoonheid 
die ik nu zie, zou het ontwerp 
kunnen zijn voor een volgen-
de praalwagen. De natuur is de 
meest waardevolle inspiratiebron 
voor mij.

Genieten van volgende seizoen
De lagere temperaturen en ko-
mende najaarsstormen zullen de 
laatste blaadjes doen vallen. Het 
afgestorven blad gaat de bodem 
voeden voor het volgende voor-
jaar. In de winter kan ik in het bo-
venlandengebied genieten van 
de sterke sculptuurachtige vor-
men die de knoestige bomen 
zonder blad laten zien. Daarnaast 
tonen de kale takken van de ber-
ken een fijn kantwerk. Ieder sei-

zoen heeft zijn charme.

Vergaderen voor de winter
Eenden zitten in groepen bij el-
kaar. Hoe wild en woest zij in het 
voorjaar bezig waren met het na-
geslacht, zo tam en relaxt zijn ze 
nu. Ze bereiden zich voor op de 
winter, bij elkaar voelen ze zich 
schijnbaar veiliger. Op de Grote 
Poel kom ik honderden koeten te-
gen, druk zwemmend en kibbe-
lend met elkaar. Het is een beet-
je een onsamenhangend gezel-
schap. De koeten-gemeenschap 
is volgens mij aan het vergaderen 
voor de donkere koude maan-
den. Ik begrijp niet helemaal waar 
het over gaat… Even later vliegen 
zij alle kanten op. De vergadering 
zal wel opgeschort zijn.

IJsvogeltjes en Vlaamse gaaien
Mijn sloep brengt mij nog even 
naar het eilandengebied, waar 
ik het geluk heb dat er een ijsvo-
geltje langs flitst. Ik ben altijd ja-
loers op de mooie foto’s van ijs-
vogeltjes. Mij is het nog nooit 
gelukt om haar op de gevoelige 
plaat vast te leggen. Verderop zit 
een Vlaamse gaai met een eikeltje 
in zijn bek stil op de tak van een 
eikenboom. De Vlaamse gaai is 
net als veel andere vogels nu een 
wintervoorraad aan het aanleg-
gen. Bewonderenswaardig is het 
toch dat de natuur zich zo mooi 
laat leiden door de seizoenen.

Betoverend effect
De wolkenpartijen boven de Poel 
zijn wild en donker deze dag. De 
inmiddels laagstaande zon laat 
de laatste herfstbladeren nog 
even stralen en zij heeft een be-
toverend effect op het rustig kab-
belend heldere water. Zilvergrijs, 
zwart, wit… Hoe langer ik naar 
het glinsterend wateroppervlak 
kijk, hoe meer kleurnuances er te 
ontdekken zijn. Een heerlijk ont-
spannen gevoel maakt zich van 
mij meester. Wat een rijkdom zijn 
de Bovenlanden van Aalsmeer!
Reacties zijn van harte welkom.
Bob@bovenlanden.nl

Bob in de BOVENLANDEN

behoefte hebben aan contact of 
iets gezelligs tijdens de feestda-
gen. Ik stel een lijst van mensen 
samen die graag willen komen en 
zorg voor de contacten en de uit-
nodigingen.” 
Ineke: “We zijn begonnen met het 
oprichten van de stichting Ou-
deren Aalsmeer. Onze broer Ger 
Loogman won de ondernemers-
prijs, bestemd voor een goed 
doel en doneerde dat bedrag aan 
de stichting. Dat was ons startka-
pitaal. Mijn taak is om alles bin-
nen te halen; van al het eten tot 
de bingoprijzen. Ik ga van te vo-
ren alle supermarkten en bak-
kers langs om te vragen of ze voe-
dingsmiddelen beschikbaar wil-
len stellen en bij andere onderne-
mers of zij prijzen voor de bingo 
hebben.” 

Jullie kunnen dat natuurlijk niet sa-
men? 
Wil: “Nee, zeker niet. We hebben 
een heel team aan zo’n veertig 
vrijwilligers. Er zijn twaalf chauf-
feurs die de gasten ophalen als 
ze niet gebracht kunnen worden. 
Er is een vaste dame in de keu-
ken die de leiding heeft over een 
team dat helpt om de lunch klaar 
te maken en er zijn dames die de 
gasten aan tafel begeleiden.”

Hoe verloopt zo’n dag?
Ineke: “Om acht uur ’s morgens 
beginnen wij met het versieren 
van de zaal, wordt de bingo op-
getuigd en de laatste verse din-
gen gehaald. De dag ervoor is 
er een team vrijwilligers op pad 
geweest om alle voedingsmid-
delen bij de winkels op te halen. 
Rond het middaguur komen de 
gasten. Bij binnenkomst krijgen 
ze een glas bubbels aangebo-
den. Vervolgens is er een soepje, 
zijn er warme en koude gerech-
ten en tussen de gangen door is 

Aalsmeer - Op maandag 2 novem-
ber kunnen postzegel-liefhebbers 
in het Parochiehuis aan de Gerbe-
rastraat maar liefst 371 kavels be-
kijken. Belangstellenden zijn wel-
kom vanaf 13.00 uur. De kijkmid-
dag sluit om 19.30 uur. De comple-
te veilinglijst staat ook op de web-
site van de vereniging: www.post-

zegelverenigingaalsmeer.nl. Digi-
tale biedingen kunnen tot 18.00 
uur worden verzonden naar gho-
ving@tiscali.nl. Na het bezichtigen 
kunnen biedbrie�es afgeven wor-
den. Tijdens de kijkmiddag gelden 
de RIVM-regels. De verenigings-
avond op maandag 2 november 
gaat niet door.

Bescherming 32 bijzondere 
landschappen in NH
Regio - De Provinciale Staten van 
Noord-Holland hebben de Omge-
vingsverordening NH2020 vastge-
steld. Nieuw is dat 32 landschap-
pen zijn aangewezen als ‘Bijzon-
der Provinciaal Landschap’. Dit zijn 
landschappen waarop we extra 
zuinig zijn vanwege hun bijzonde-
re eigenschappen en waarde voor 
mens en dier. Gedeputeerde ruim-
telijke ordening, Cees Loggen: 
“Noord-Hollanders willen graag 
woonruimte, maar ook dat onze 
mooie groene leefomgeving be-
houden blijft. Hierin de balans vin-
den is onze opdracht als provincie. 
We hebben dit vertaald naar re-
gels in de omgevingsverordening. 
Wat nieuw is, is dat we grotere 
aaneengesloten landschappen op 
een eenduidige manier bescher-
men. Dit is in de plaats gekomen 
van het beschermen van allerlei 
gebieden met veel verschillende 
regels. De landschappen die we 
nu met de omgevingsverordening 
beschermen zijn - naast onze na-
tuurgebieden - de meest bijzon-
dere landschappen van Noord-
Holland. Landschappen waar we 
trots op zijn. Deze landschappen 
overstijgen vaak de gemeente-
grenzen en zijn onvervangbaar. 
Door ze te beschermen kunnen 
Noord-Hollanders en bezoekers 
van de landschappen blijven ge-
nieten en blijft Noord-Holland een 
aantrekkelijke plek om te wonen.”

Kwaliteit behouden
Per landschap is aangegeven wel-
ke ecologische, landschappelijke, 
cultuurhistorische of aardkundige 
waarden aanwezig zijn. Dit wor-
den de ‘kernkwaliteiten’ van het 
landschap genoemd. Voorbeel-
den hiervan zijn het leefgebied 
voor weidevogels, waterlopen en 

verkavelingsvormen in oude pol-
ders, de openheid en de verge-
zichten in het landschap of een 
bijzondere opbouw van de on-
dergrond. 

Plannen maken
Om te zorgen dat Noord-Holland 
een mooie provincie blijft om 
te wonen, werken en je vrije tijd 
door te brengen, is in de omge-
vingsverordening vastgelegd dat 
de kernkwaliteiten van de 32 bij-
zondere landschappen niet aan-
getast mogen worden. Het is 
aan gemeenten, woningcoöpe-
raties of andere initiatiefnemers 
om plannen te maken die passen 
binnen deze regels. De provincie 
geeft dan aan (bijvoorbeeld via 
een zienswijze) of plannen vol-
doen aan de omgevingsverorde-
ning. Om ontwikkelingen die zijn 
toegestaan goed in te passen in 
het landschap, is een leidraad toe-
gevoegd aan de omgevingsveror-
dening.

Omgevingsverordening
In de Omgevingsverordening 
NH2020 zijn regels samenge-
voegd op het gebied van natuur, 
milieu, mobiliteit, erfgoed, ruim-
te en water. De provincie wil ont-
wikkelingen als woningbouw en 
windenergie mogelijk maken en 
het waardevolle Noord-Holland-
se landschap beschermen. De 21 
nu geldende provinciale verorde-
ningen zijn samengevoegd tot 1 
verordening. Hierdoor is het mak-
kelijker geworden om te zien wel-
ke regels waar gelden. Bij de om-
gevingsverordening zit een digi-
tale kaart waarbij de regels direct 
in beeld komen op een specifieke 
locatie. De nieuwe verordening 
gaat half november 2020 in.

Schriftelijke veiling bij 
Postzegelvereniging

Getuigen gezocht!
Schuur in brand gestoken en 
vernielingen op eilanden
Aalsmeer - Afgelopen week, 
waarschijnlijk donderdag 22 ok-
tober, is op het eiland van de fa-
milie Been in de Westeinderplas-
sen het schuurtje en een op-
berghok in de brand gestoken 
door vandalen. In het opberghok 
stond onder andere een gras-
maaier, een barbecue, tuinstoe-
len en ligstoelen met kussens en 
een tafeltennistafel. De schade is 
enorm. Niet alleen het schuurtje, 
het opberghok en alle inhoud zijn 
volledig uitgebrand, ook de stei-
ger is zwaar beschadigd, evenals 
de omliggende struiken en bo-

men. “Dit gaat werkelijk nergens 
meer over”, aldus een terecht ver-
ontwaardigde Marianne Been. 
Niet alleen hun eiland is door van-
dalen bezocht. Ook op drie om-
liggende eilanden is schade ge-
maakt. Wie heeft de brandstich-
ting en vernielingen gezien of 
heeft meer informatie over de da-
ders? Voor zover nu bekend heeft 
de brandstichting rond 23.45 uur 
plaatsgevonden. Er is aangifte 
gedaan bij de politie. Melden kan 
via 0900-8844 (anoniem via 0800-
7000) of stuur een mail naar:  ma-
riannebeen@gmail.com.
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OldStars Cycling: Iets nieuws
Ontspannen ‘wielrennen’ 
voor 55+ toch van start
Regio - Na twee door corona op-
gelegde stops mocht een pelo-
tonnetje mannen en vrouwen 
vorige week alsnog voor de eer-
ste keer de weg op voor OldStars 
Cycling, een nieuwe tak van spor-
tief bewegen voor ouderen van-
af ongeveer 55 jaar. De groep is te 
gast op UWTC-parcours De Rand-
hoorn in Uithoorn. Op de eerste 
dag reed een uiteenlopend ge-
zelschap mannen en vrouwen (!) 
na een warming-up hun rondjes. 
Ook werd op speelse wijze ge-
werkt aan het behouden of aan-
scherpen van stuurvaardigheid. 
Het ging in een voor iedereen 
volgbaar tempo, zonder wed-
strijdelement. Initiatiefnemer van 

OldStars Cycling is Aalsmeerder 
Anton Bouter, UWTC-trainer Peter 
Zijerveld heeft de leiding. Op de 
eerste dag waren er deelnemers 
uit de regio’s Uithoorn, Aalsmeer 
en Amsterdam. De activiteit 
wordt breed ondersteund door 
de organisatie OldStars en het 
Nationaal Ouderenfonds. Wie op 
een veilige en prettige manier wil 
meefietsen op zijn of haar race- 
of sportfiets, en de actuele coro-
na-maatregelen respecteert, kan 
op donderdagen om 10.00 uur 
aansluiten bij de groep. Wel val-
helm op en sportschoenen mee-
nemen. Tot april volgend jaar is 
deelname gratis. Meer info: bou-
teranton@gmail.com

Enkele deelnemers op de eerste dag van OldStars Cycling. 
Foto: Bjorn Martens/OldStars.

Heren 3, Pupillen 2 en Junioren A
Nog drie kampioenen 
bij HSV Thamen
De Kwakel - Afgelopen week 
werd Honk- en softbalvereniging 
Thamen door de Bond geïnfor-
meerd dat er nog drie teams kam-
pioen zijn geworden in hun klas-
se in dit bijzondere covid seizoen, 
dit nadat de huldiging van de 
Honkbal Aspiranten al had plaats-
gevonden.
Honkbal Heren 3 werd kampi-

oen met acht gespeelde wedstrij-
den, waarbij er één werd verloren 
in de 4e klasse C. Dit team is een 
combinatie van Japanse en Ne-
derlandse spelers en daar zij 18+ 
zijn werden de cadeaus overhan-
digd aan de hoofdcoach Akio Hi-
rata.
Ook de Japanse pupillen, Honk-
bal Pupillen 2, werd kampioen in 

Van links naar rechts: Kai, Pascal, Tycho, Stan, Finn en Erik, onderste rij: Je-
remi. Op de foto ontbreken Joel, Mees en Martijn.

Piet Bon, lid van Recht op Bescherming Vliegtuighinder (RBV):

“We zijn niet tegen vliegen, maar 
wel tegen ongebreideld vliegen”
Aalsmeer - De stichting RBV is 
een overkoepelende organisatie, 
opgericht door: Behoud Woon-
genot Aalsmeerbaan; Vereniging 
Vliegtuighinder Westeinderge-
bied en Vereniging Leefgenot 
Westeinderplassengebied. Vanaf 
half oktober is de website van de 
stichting Recht op Bescherming 
Vliegtuighinder in de lucht. De si-
te bevat een schat aan informa-
tie over de doelstellingen, de le-
den en de plannen die de stich-
ting voor ogen heeft. 
De stelling dat Aalsmeer last 
heeft van vliegtuighinder is een 
open deur. Zowel lawaai als ver-
vuiling zijn aan de orde van de 
dag. Dat er veel verschillende be-
langenverenigingen zijn die daar 
bezwaar tegen maken is een be-
kend gegeven. Waarom dan nog 
weer een nieuwe organisatie in 
het leven roepen, is de eerste 
vraag die bij je opkomt. Tot nu toe 
hebben alle bezwaren, inspan-
ningen en acties niet tot een be-
vredigend resultaat geleid. Denkt 
RBV daar een andere rol in te kun-
nen spelen?

Bedreiging gezondheid
“Dat denken we zeker”, zegt 
Piet Bon, voormalig huisarts in 
Aalsmeer en lid van de kern-
groep van RBV “Kijk we zijn niet 
tegen vliegen, maar we zijn wel 
tegen ongebreideld vliegen. Als 
in de geneeskunde iets zich niet 
aan grenzen houdt en maar door-
groeit, dan noemen we dat kan-
ker. En dat doorgroeien gebeurt 
hier ook. De overlast van Schiphol 
is dusdanig groot dat het een be-
dreiging is voor de volksgezond-

heid. Als huisarts heb ik in mijn 
praktijk mensen gehad die op het 
spreekuur kwamen om afscheid 
te nemen. Ze gingen verhuizen 
omdat het in Aalsmeer niet meer 
uit te houden was. Mensen, die 
deze mogelijkheid niet hebben 
zijn vaak murw en kampen met 
een gevoel van: laat maar, we 
kunnen er toch niks aan doen. 
Volgens geleerden is de gezond-
heidsschade door stress en slaap-
stoornissen dusdanig ernstig dat 
je er eerder van dood gaat, om-
dat het hart- en vaatziekten ver-
oorzaakt. Volgens longartsen zijn 
er ook aanwijzingen dat er rond 
luchthavens sprake is van meer 
longkanker en dan specifiek bij 
vrouwen.” 

Dubbele pet
De kritiek van de stichting RBV 
richt zich vooral tegen de over-
heid, die in gebreke blijft als het 
gaat om bescherming van de bur-
gers. Zowel qua gezondheid als 
ongestoord woongenot, wat een 
van de universele rechten van de 
mens is. 
”Mijn persoonlijke mening is dat 
de overheid een dubbele pet op 
heeft, omdat zij zowel voor een 
deel eigenaar is van de KLM als 
van Schiphol”, gaat Bon verder. 
“De overheid hoort de regels te 
stellen, die te controleren en te 
handhaven. En dat doen ze alle-
maal niet. Hoe meer je je er in ver-
diept, hoe meer je de schellen van 
de ogen vallen. We worden ge-
maltraiteerd en kunnen daar wei-
nig tegen doen. Het is een kwes-
tie van rechtenloosheid. Als mijn 
buren teveel lawaai maken kan 

ik de politie bellen, die ze daarop 
aan kunnen spreken. Bij Schiphol 
kan dat allemaal niet. Aalsmeer 
wordt ‘geSchiphold’, ooit een uit-
lating van Pieter Winsemius, die 
staat voor een afspraak maken 
terwijl je weet dat je je daar niet 
aan gaat houden. Continu zijn er 
cijfers die niet kloppen. Onder an-
dere over de uitstoot van stikstof 
door vliegtuigen bijvoorbeeld. 
In de luchtvaartnota staat alleen 
vermeld in hoeverre Schiphol 
mag uitbreiden maar niks over 
bescherming van de burgers.”

Pakket van eisen
“Als stichting is RBV slagvaardiger 
dan een vereniging en de eerste 
stap die is gezet is een civiele pro-
cedure starten tegen de Staat”, 
vervolgt Piet Bon. “Er is contact 
gezocht met Prakken d’Oliveira, 
een advocatenkantoor dat op-
komt voor de belangen van indi-
viduen en bedrijven met bijzon-
dere aandacht voor de rechten 
van de mens.” 
RBV heeft een pakket van eisen 
opgesteld over lawaai, vervuiling 
en gevaar, waaraan de overheid 
en Schiphol zich dienen te hou-
den. Daarin is onder ander opge-
nomen: Het aantal vliegbewegin-
gen inkrimpen van 500.000 rich-
ting 375.000; stoppen met nacht-
vluchten; het gebruik van hoog-
uit twee banen tussen 22.00 en 
23.00 uur en tussen 7.00 en 8.00 
uur; overdag gebruik van maxi-
maal drie banen en het verbod op 
het gebruik van vier banen tege-
lijk. Met als doel te komen tot een 
eerlijke balans tussen de lusten 
en de lasten van het vliegverkeer.

Lobby gestart
Maar zo’n procedure kost geld. 
RBV heeft een lobby gestart om 
geld in te zamelen en heeft al ver-
schillende donaties ontvangen. 
“Het is belangrijk dat zoveel mo-
gelijk mensen meedoen, want al-
leen met elkaar kunnen we iets 
in beweging zetten en de over-
heid overtuigen dat het tijd is om 
een omslag te maken. Wie twijfelt 
over de zin van een civiele proce-
dure kunnen we verwijzen naar 
de klimaatzaak Urgenda, die de 
Staat met succes heeft aange-
klaagd en in het gelijk is gesteld. 
Verheugend is de legendarische 
raadsvergadering in de zomer 
van 2019 waarin de Aalsmeerse 
Raad zich unaniem heeft uitge-
sproken alles in het werk te zullen 
stellen om de schade van Schip-
hol te beperken”, besluit Bon.

Prakken d’Oliveira is al aan de slag 
en bezig met het opstellen van 
een plan van aanpak. RBV heeft er 
het volste vertrouwen in om bin-
nen afzienbare tijd te beschikken 
over voldoende financiële midde-
len om dat plan van aanpak ook 
uit te voeren. 
Meer informatie is te vinden op 
www.beschermingtegenvlieg-
tuighinder.nl. Op de site kunnen 
mensen zich ook aanmelden als 
vriend of donateur. 

Door Truus Oudendijk

Afstand houden, handen wassen
Stijging besmettingen in 
Aalsmeer: Nu 603
Aalsmeer - Het aantal corona-
besmettingen in Aalsmeer is af-
gelopen periode, 14 tot 27 okto-
ber, weer fors gestegen. In ver-
houding per 100.000 inwoners 
met de gemeenten Amstelveen 
(764,7) en Uithoorn (770,1) is de 
stijging in Aalsmeer (869,5) het 
hoogst en staat genoteerd op 
nummer twee, onder Amster-
dam. Uithoorn ‘bezet’ plaats drie 

en Amstelveen volgt op de voet, 
plaats vier. Er zijn in Aalsmeer 277 
inwoners positief getest de afge-
lopen twee weken. “Totaal nu 548 
besmettingen in Aalsmeer. Niet 
best nog”, aldus wethouder Wilma 
Alink op twitter afgelopen zon-
dag. De afgelopen twee dagen is 
dit aantal met 55 gestegen. Dins-
dag 27 oktober staat de ‘teller’ bij 
allecijfers.nl op 603 besmettingen. 

Regels voor opwekken duurzame energie

Kaders zonne-energie 
Aalsmeer naar Raad
Aalsmeer - De gemeente 
Aalsmeer wil in 2040 onafhanke-
lijk zijn van fossiele brandstoffen 
en stimuleert daarom het opwek-
ken van duurzame energie, zo-
als zonne-energie. Aan het op-
wekken van zonne-energie zit-
ten echter wel regels. Het colle-
ge heeft daarom, na de inspraak 
en participatie, de ‘Kaders zon-
ne-energie Aalsmeer’ vastgesteld 
om te kunnen bespreken met de 
raad. Een wereld zonder fossiele 
brandstoffen betekent dat er al-

ternatieven moeten komen voor 
olie, kolen en gas. Die alternatie-
ven zijn er in bijvoorbeeld wind 
of aardwarmte, maar er worden 
vooral kansen gezien in zonne-
energie. Het opwekken van de-
ze duurzame energie mag daarbij 
zo min mogelijk negatief effect 
op de omgeving hebben.

Zonnepanelen
Voor de opwek van zonne-ener-
gie in Aalsmeer zijn uitgangs-
punten opgesteld.  Het land-

Goed nieuws is dat er opnieuw 
geen inwoners zijn opgenomen in 
het ziekenhuis en er niemand aan 
corona is overleden. Vanaf de aan-
vang van de pandemie zijn er van-
uit Aalsmeer 11 opnames in zie-
kenhuizen geweest en zijn 6 in-
woners aan het virus overleden. 
In Uithoorn is tussen 14 en 27 ok-
tober besmetting vastgesteld bij 
227 inwoners, zijn 2 inwoners op-
genomen in het ziekenhuis en is 1 
inwoner overleden. In Amstelveen 
hebben 701 inwoners te horen ge-
kregen dat ze besmet zijn met het 
coronavirus, 5 inwoners zijn voor 
behandeling naar het ziekenhuis 
gebracht en 4 inwoners zijn over-
leden.

Koop en bestel lokaal
Op het persmoment afgelopen 
dinsdag hebben premier Mark 
Rutte en minister Hugo de Jon-
ge aangekondigd vooralsnog 
geen extra maatregelen te gaan 
treffen, maar de scenario’s liggen 
klaar. Zuur is het voor de hore-
ca-gelegenheden dat de sluiting 
nog zeker twee weken en waar-
schijnlijk langer gaat duren. Daar-
om nogmaals: Koop en bestel lo-
kaal, steun elkaar in Aalsmeer. De 
‘regels’ blijven meer dan van toe-
passing: Houd 1,5 meter afstand, 
was regelmatig de handen, blijf 
thuis bij verkoudheidsklachten 
en (advies) draag een mondkap-
je in openbare ruimtes. 

schap mag niet te lijden hebben 
onder de komst van zonnepane-
len. Daarom wordt weggebleven 
van gebieden die landschappelij-
ke, ecologische of cultuurhistori-
sche waarde hebben. De ruimte 
moet waar mogelijk multifunctio-
neel gebruikt worden. Dit kan bij-
voorbeeld met zonnepanelen bo-
ven parkeerplaatsen. Daarnaast 
moet de opwek van zonne-ener-
gie altijd goed ingepast zijn in de 
omgeving. Niet alleen qua beeld, 
maar ook in verhouding tot de 
energiebehoefte die er is in de 
omgeving. De toepassing voor 
zonne-energie wordt dus vooral 
gezocht op nu nog niet benutte 
daken, geschikte parkeerplaatsen 
en waar mogelijk langs infrastruc-
tuur. Pas wanneer deze opties in 
een gebied optimaal benut zijn, 

kan onder voorwaarden in een 
beperkt aantal gebieden naar bij-
voorbeeld zon op de grond geke-
ken worden.

Concept RES
De ‘Kaders Zonne-energie’ han-
gen samen met de concept Re-
gionale Energie Strategie (RES) 
voor Noord-Holland Zuid. Een 
RES is een strategie om een re-
gio in Nederland te voorzien van 
duurzame elektriciteit en warm-
te. Aalsmeer werkt hiervoor sa-
men met de Amstelland gemeen-
ten. De ‘Kaders zonne-energie 
Aalsmeer’ zijn leidend voor de 
mogelijkheden voor de opwek 
van zonne-energie in de zoek-
gebieden van de concept RES en 
worden binnenkort behandeld 
door de gemeenteraad.

Verrassende ontwerpen 
voor starttoren Zeilfort
Aalsmeer - Zaterdag 24 oktober 
stonden de deuren van het Zeil-
fort Kudelstaart open waar geno-
digden en belangstellenden, zo-
als onder andere directe buren 
en fanatieke zeilsporters, werden 
verwelkomd door Fortwachter 
en investeerder Martijn de Lief-
de.  Men was benieuwd naar de 
presentatie van de 7x7x11 meter 
starttoren ontwerpen van zeven 
eerstejaars studenten afkomstig 
van de Academie van Bouwkunst 
in Amsterdam; een toekomstige 
stedenbouwkundige, twee land-
schapsarchitecten en drie archi-
tecten lichtten hun ontwerpen 
toe. 
Hun docent Serge Schoemaker - 
tevens architect van het toekom-
stige Zeilfort - had hen acht we-
ken de tijd gegeven om hun plan-
nen te ontvouwen en te presen-
teren. Vooraf was er kennis geno-
men van het eiland en omgeving, 
geschiedenis en functie van het 
gebouw. De getoonde ontwer-
pen verschillen zeer van elkaar; 
van robuust tot speels. De aan-

dacht die aan de presentatie was 
besteed kwam zeer professioneel 
over. De persoonlijke heldere uit-
leg fascinerend om naar te luiste-
ren en de ideeën waren bewon-
derenswaardig gedurfd of slim 
doordacht. Terecht een verdiend 
applaus voor de bedenkers. Er 
werd ruim de tijd genomen voor 
commentaar en vragen, natuur-
lijk alles volgens de gestelde Co-
vid 19 eisen. Anderhalve meter 
uit elkaar en ieder voorzien van 
mondkapjes. 

Kijkdagen
De komende zondagen (1, 8, 15, 
22 en 29 november van 14.00 tot 
17.00 uur) is het mogelijk om de 
ontwerpen te komen bekijken bij 
Zeilfort Kudelstaart. Ook op de-
ze zondag worden de bezoekers 
verzocht zich aan Covid 19 eisen 
te houden. Niet meer dan vier 
mensen tegelijk naar binnen, 1,5 
meter afstand houden van elkaar 
en het dragen van een mondkap-
je is verplicht.
Janna van Zon

de 2e klasse D waarbij zij negen 
wedstrijden speelden en maar 
één wedstrijd nipt verloren. Hun 
runsaldo van 110 voor en 11 te-
genpunten zegt daarin ook veel. 
Deze voornamelijk Japanse kin-
deren worden door hun teambe-
geleidster in het zonnetje gezet.
Afgelopen zaterdag kwam een 
deel van de Honkbal Junioren 
nog even naar de vereniging om 

in het zonnetje te worden gezet. 
De HB Junioren speelden in de 
3e klasse A en na acht gespeel-
de wedstrijden waarvan één ge-
lijk en één verloren werden zij 
benoemd tot kampioen. Dit kon 
nog net volgens de richtlijnen op 
de vereniging en werd er door het 
bestuur en de coach nog even te-
ruggeblikt op de  mooie momen-
ten van dit seizoen.
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Voor inzet voor zieke kinderen
Speciale onderscheiding voor 
Opkikker ambassadeur Fleur
Aalsmeer - Fleur van Dijk van 7 
jaar uit Aalsmeer mocht afgelo-
pen 25 oktober een speciale on-
derscheiding in ontvangst ne-
men. Deze krijgt zij vanwege haar 
fantastische inzet voor zieke kin-
deren! Omdat de geplande ce-
remonie, die Stichting Opkikker 
speciaal voor alle nieuwe ambas-
sadeurs georganiseerd had, door 
de nieuwe coronamaatregelen 
niet door kon gaan, werd deze ce-
remonie vanuit huis nagebootst. 
Fleur haar broer heeft in het ver-
leden samen met het gezin een 
Opkikkerdag meegemaakt, om-
dat de ziekte veel impact heeft 
op het dagelijks leven van het he-
le gezin. Fleur zet zich sindsdien 
in voor Stichting Opkikker als Op-
kikker ambassadeur. Op die ma-
nier hoopt Fleur ook andere ge-
zinnen te kunnen helpen. Dit 
is niet onopgemerkt gebleven! 
Daarom mocht zij op zondag 25 
oktober de exclusieve Opkikker-
medaille in ontvangst nemen. 

Lichtpuntjes
Stichting Opkikker verzorgt licht-
puntjes voor gezinnen met een 
langdurig ziek kind en mag dat 
inmiddels al 25 jaar doen. Tijdens 
de Opkikkerdagen die georgani-
seerd worden ontzorgen zij het 
hele gezin met een op maat ge-
maakt activiteitenprogramma, 
op basis van de wensen van al-
le gezinsleden. Helikoptervluch-
ten, boeven vangen met de po-
litie of omgetoverd worden tot 
echte prinses: niets is voor Stich-
ting Opkikker te gek! Nadat een 
gezin een Opkikkerdag heeft ge-
had, krijgen de kinderen de mo-
gelijkheid om ambassadeur van 
de stichting te worden. Door het 
ambassadeurschap probeert de 
stichting deze kinderen trots, ei-

genwaarde, verantwoordelijk-
heid, sociaal contact en kracht te 
geven. Met als uitgangspunt de 
transformatie van patiënt naar 
ambassadeur. Zij zetten zich ge-
heel vrijblijvend, op allerlei ma-
nieren, in om andere gezinnen 
met een ziek kind ook een dag 
ontspanning te bieden! Als dank 
voor hun inzet, worden alle am-
bassadeurs ieder jaar uitgeno-
digd voor de Ambassadeursda-
gen, welke ieder jaar op een an-
dere locatie plaatsvindt. Dit eve-
nement wordt door vele gezin-
nen gezien als een jaarlijks terug-
kerende Opkikkerdag. In verband 
met alle maatregelen rondom 
COVID-19 was Stichting Opkikker 
genoodzaakt om de Ambassa-
deursdagen dit jaar te annuleren. 
In plaats daarvan ontvingen al-
le 3.000 ambassadeurs thuis een 
pakket, waarmee ze thuis zélf een 
Ambassadeursdag konden orga-
niseren met het gezin. Stichting 
Opkikker is geheel zelfstandig en 
afhankelijk van zakelijk en parti-
culier initiatief. Meer weten over 
Stichting Opkikker? Neem een 
kijkje op www.opkikker.nl. 

Luuk wint bij 7e ronde 
online jeugdschaken
Aalsmeer - Het topduel Luuk V te-
gen Luuk B stond de 7e ronde op 
de rol bij het online jeugdscha-
ken bij AAS. Luuk B opende met 
e4 en het werd het Open Spaans 
waarin zwart d5 te vroeg speelde, 
maar Luuk V niet zag dat hij een 
pion kon winnen. De partij ging 
verder met wat wederzijdse fout-
jes totdat wit op de 17e een fik-
se fout maakte die zwart te snel 
wilde afstraffen, waardoor er een 
eindspel van lopers van ongelijke 
kleur op het bord kwam met een 
pion meer voor zwart. Wit speel-
de het onnauwkeurig en liet de 
zwarte koning  binnendringen.  
Wit speelde nog lang door, maar 
werd op de 70e zet matgezet. 
Christiaan tegen David was een 
miniatuurtje. Christiaan speelde 
weer zijn Engels vierpaardenspel 

en won al snel een stuk, waar-
na David ook nog een mataanval 
miste en op de 11e zet mat werd 
gezet. Marien tegen Bryan was 
een Italiaans vierpaardenspel dat 
wederzijdse aanvallen gaf. Zwart 
overzag een tegenaanval en ver-
loor een stuk. Van schrik stortte 
zwart zich nu in het eigen zwaard 
en gaf nog een reeks stukken weg 
en werd tenslotte door twee da-
mes mat gezet. Merlijn tegen Ro-
bert was een Spaans drie paar-
denspel, waarin wit een vork over 
het hoofd zag, maar zich door 
een tegenaanval nog wist te red-
den. Minder handig was dat Mer-
lijn daarna een volle dame cadeau 
deed en daarna vakkundig werd 
afgemaakt. Kijk voor alle uitslagen 
en de stand op: www.aas.leisb.nl  
Door Ben de Leur

Voetbalwedstrijd 09-5 FC Aalsmeer
Geen tenue, wel winst!
Aalsmeer - Zaterdag 24 oktober 
speelde het team O9-5 van FC 
Aalsmeer haar eerste wedstrijd. 
Het is een vers team dat pas sinds 
twee weken compleet is. Door 
de corona-maatregelen hebben 
ze nog geen wedstrijden kun-
nen spelen. Ze zijn zo nieuw dat 
ze nog niet eens clubtenues heb-
ben. Zaterdag hebben de voet-
ballers tijdens hun spel heel goed 
samengewerkt en zich gigantisch 

ingezet! Daardoor hebben ze met 
8-4 gewonnen! Uiteraard is coach 
Evelyn van Duijn enorm trots op 
haar team: “Ze verdienen een 
plekje in de krant.” Bij deze!
Momenteel ligt (ook) bij FC 
Aalsmeer de competitie stil, maar 
bij de jeugd mogen wel onderlin-
ge wedstrijden worden gespeeld. 
Deze worden zoveel mogelijk 
voor hen georganiseerd op het 
complex aan de Beethovenlaan. 

Studie met succes afgerond
Excellente waardering 
voor Oosteinderschool
Aalsmeer - Basisschool de Oos-
teinder in Aalsmeer Oost is vol-
op in ontwikkeling. De afgelo-
pen twee jaar heeft het team het 
HPS-programma gevolgd. Het 
High Performing School-traject 
(HPS)  is een begeleid en weten-
schappelijk onderbouwd veran-
derprogramma met als doel een 
schoolomgeving te creëren waar-
in alle kinderen leren. Daarnaast 
staat de professionaliteit van de 
leerkracht centraal. Zij hebben 
de afgelopen periode hun ma-
nier van lesgeven nog meer ver-
beterd. Er wordt hierbij gebruik 
gemaakt van het EDI-model (ex-
pliciete directe instructie), waar-
bij de nadruk ligt op een goede 
instructie.
Voor de zomervakantie is het 
theoretische gedeelte afgerond. 
Hiervoor is de school beoor-
deeld met een excellente waar-

dering. Het team van de Oostein-
der is hier erg trots op! Onlangs 
is er een externe audit geweest. 
Hierbij is onderzocht hoe de aan-
geleerde theorie in de praktijk is 
gebracht. De school heeft kun-
nen aantonen dat ze een school 
is waar kwalitatief goed onder-
wijs wordt gegeven. Alle kinde-
ren hebben gelijke kansen. 
Halverwege oktober  heeft de 
school het predicaat AtSchool, 
High Performing - Leading in Lea-
rning mogen ontvangen. Het ge-
hele team heeft hier de afgelo-
pen jaren hard voor gewerkt en 
het is een mooie waardering voor 
alle inspanningen. Dit alles bete-
kent niet dat de Oosteinder nu 
achterover kan leunen. Het team 
blijft zich inzetten om de kwali-
teit van het onderwijs te verbete-
ren. Kijk voor meer informatie op 
www.oosteinderschool.nl.

Tot en met zaterdag 31 oktober
Op pompoenen-jacht in 
etalages in het Centrum
Aalsmeer - Veel kinderen zijn af-
gelopen zaterdag 24 oktober ‘ge-
spot’ in het Centrum en dit had al-
les te maken met de pompoenen 
speurtocht die voor hen opgezet 
is door de ondernemers van Meer 
Aalsmeer. In vijftien etalages aan 
de Stationsweg, op het Raadhuis-
plein en in de Zijdstraat en Dorps-
straat staan pompoenen met 
hierop een letter. Alle letters vor-
men samen een woord/zin. De 

speurtocht is bedoeld voor kin-
deren tot 13 jaar en meedoen kan 
tot en met aanstaande zaterdag 
31 oktober. Het antwoord kan ge-
maild worden naar info@meer-
aalsmeer.nl. Er zijn leuke prijzen 
te winnen, beschikbaar gesteld 
door ondernemers uit het Cen-
trum, en de hoofdprijs is vier toe-
gangskaarten voor de Efteling. 
De trekking is op 2 november. 
Foto: www.kicksfotos.nl

Actie Meer Aalsmeer voor jeugd
Win een fotoshoot met je 
mooiste Halloween outfit
Aalsmeer - Sommige onderne-
mers in Aalsmeer Centrum zijn 
helemaal in de ban van Hallo-
ween en veel etalages en win-
kels zijn in Halloween- en herfst-
sfeer gestoken. Na de pompoe-
nenspeurtocht, die tot en met 
aanstaande zaterdag in Aalsmeer 
Centrum gelopen kan worden, 
kunnen kinderen tot 18 jaar mee-
doen met nog een winactie. Aan-
staande zaterdag is het Hallo-
ween, dus trek je mooiste, eng-

ste of meest originele Halloween 
outfit aan en maak een foto. 
Plaats deze voor dinsdag 10 no-
vember op je social media (Face-
book of Instagram) of van je ou-
ders en tag Meer Aalsmeer: face-
book.com/meeraalsmeer of in-
stagram.com/meeraalsmeer_
winkeldorp. Uit de foto’s worden 
twee prijswinnaars gekozen die 
een fotoshoot met het gezin win-
nen bij of Foto de Boer of bij Foto-
winkel Aalsmeer. 

Lieve actie van 10-jarige Catherina
Inzameling voor dieren 
van de kinderboerderij
Aalsmeer - Kinderboerderij Boe-
renvreugd werd afgelopen week-
end verrast door de 10-jarige Ca-
therina. Met haar halloween-
kraampje had zij geld opgehaald 
voor de dieren op de boerderij. 
Het mooie bedrag van 17,55 eu-
ro kwam zij zondag brengen met 
begeleidend brie�e. Het geld is 
bedoel om eten te kopen voor 
de dieren van de kinderboerderij. 
Een superlief gebaar waarvan de 
vrijwilligers én de dieren van Boe-
renvreugd heel blij van worden! 

Nieuw veldrijdparcours
Offroad trainingen voor 
jeugd bij UWTC
Uithoorn - De komende maan-
den staat het trainen met moun-
tainbikes bij UWTC hoog op de 
agenda. Het terrein van de wie-
lerclub op Sportpark Randhoorn 
is onlangs uitgebreid met een 
uitdagend offroad parcours waar 
jongeren onder deskundige lei-
ding kennis kunnen maken met 
de wielersport. Deelname aan 
de mountainbike clinics is moge-
lijk zowel op individuele basis als 
groepsgewijs bijvoorbeeld van-
uit scholen. De afgelopen peri-
ode waarin het rijden van wed-
strijden op een laag pitje stond, 
greep de Uithoornse wielerclub 
aan om flink te investeren in het 
eigen offroad parcours. Het met 
hindernissen en heuvels inge-
richte veld rondom de Wieler- en 
BMX baan werd uitgebreid met 
een steile klim en een rulle zand-
bak waar de grove banden van de 

mountainbikes zich graag door-
heen worstelen. Dit uitdagen-
de offroad parcours is uitermate 
geschikt voor gevorderde MTB-
ers, maar ook voor beginnende 
mountainbikers een ideale baan 
om de sport onder de knie krij-
gen. Individuele deelname is ook 
mogelijk, de UWTC stelt dan zelf 
coronaproof groepjes samen. 
Mountainbiken, veldrijden en 
BMX-en zijn intensieve sporten. 
Bij UWTC kunnen deze drie tak-
ken van sport worden uitgeoe-
fend. Naast mountainbiken is ook 
BMX-en voor jeugd heel uitda-
gend en spannend om te doen. 
Uit onderzoek blijkt dat het veel 
voordeel oplevert wanneer er af-
wisseling is in trainingstijd op 
een racefiets en de uren op een 
ATB-bike. De verhouding ligt er-
gens bij 70% racefiets (duurtrai-
ning) en 30% op een mountain-

bike (specifieke training). Om die 
balans onder de knie te krijgen, 
gaan ervaren sportleiders op het 
UWTC parcours training geven 
aan jeugd en beginnende fiet-
sers. 
De vereniging acht het van be-
lang om training te geven op 
deugdelijk materiaal en stelt 
daarom tegen een geringe huur 
MTB’s als opstapfiets beschikbaar. 
Met deze met twintig versnel-
lingen en schrijfremmen uitge-
voerde splinternieuwe tour/trail 

bikes en de professionele trai-
ning van talentcoach Peter Zijer-
veld is UWTC klaar voor de toe-
komst. Mede dankzij de donatie 
van UWTC clublid Henny Corne-
lissen uit Mijdrecht, die de moun-
tainbikes aanschafte, is dit nieu-
we initiatief mogelijk gemaakt. 
Scholen, organisaties en groepen 
die geïnteresseerd zijn in een trai-
ning of ben je alleen en wil je in-
formatie, meld het met een mail-
tje aan uithoornsewielertrai-
ningsclub@gmail.com.
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Wandelen of fietsen in eigen dorp
Mooi verlicht Aalsmeer!
Aalsmeer - In Nederland wordt 
vooralsnog geen avondklok in-
gesteld. Nu het coronavirus hef-
tig om zich heen slaat in Euro-
pa, heeft een groot aantal lan-
den hiertoe wel besloten. Wie 
weet ontkomt Nederland er ook 

niet aan, maar dat hebben men-
sen zelf in de hand. Gevraagd 
wordt om zeker 1,5 meter af-
stand te houden, vaker de han-
den te wassen, bij verkoudheids-
klachten thuis te blijven en in pu-
blieke ruimtes een mondkapje te 

dragen. Niet te veel reizen is als 
tip in het lijstje van het rijk opge-
nomen. En dat hoeft in Aalsmeer 
ook eigenlijk niet. Ga wande-
len langs de Westeinderplassen, 
ontdek het Hornmeerpark of ‘ge-
woon’ de eigen buurt. Aalsmeer 
beschikt verder over veel fietspa-
den (niet allemaal in heel goede 
staat) en dit biedt eveneens een 
mogelijkheid om nieuwe plekjes 
te ontdekken. Wellicht is het leuk 

om zelf een route uit te zetten, 
bijvoorbeeld in de avond, zoals 
fotograaf Kick Spaargaren zater-
dag deed langs verlichte gebou-
wen. Onder andere het Raadhuis, 
naar ontwerp van architect Berg-
hoef, is (ook) verlicht een monu-
ment om trots op te zijn. Alvast 
veel wandel- of fietsplezier en 
voor nu veel kijkgenot. 

Foto’s: www.kicksfotos.nl 
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Winst voor Jan bij 
De Geluksvogels

Kudelstaart - Zin in een gezel-
lige avond klaverjassen? Ieder-
een is van harte welkom bij kla-
verjasclub De Geluksvogels. Er 
wordt op woensdagavond van-

Voorbereidingen gladheidsbestrijding
Aalsmeer is winterklaar!
Aalsmeer - De voorbereidin-
gen voor de gladheidbestrijding 
voor de komende winter zijn af-
gerond. Net als voorgaande jaren 
verzorgt Meerlanden de glad-
heidbestrijding op de hoofdrij-
wegen, de busroutes en de be-
langrijke fi etspaden zoals bij-
voorbeeld de routes naar scho-
len en winkelcentra. 

Wandelpaden
Maar ondanks de inspanningen 
is gladheid helaas nooit helemaal 
te voorkomen. Blijf daarom ook 
zelf altijd alert tijdens winters 
weer. Op wegen in woonwijken, 
stoepen en wandelpaden wordt 
bijvoorbeeld niet gestrooid. Bij 
extreme weersomstandigheden, 
zoals hevige sneeuwval, zorgt 
Meerlanden dat eerst de belang-

rijkste doorgaande routes ge-
strooid of geschoven worden. 
De andere wegen komen dan op 
een later moment aan de beurt. 
Zoutkisten
Bij onder andere het zwembad, 
de begraafplaats, de dagvoor-
zieningen voor gehandicapten 
en de zorgcentra staan zoutkis-
ten. De gemeente doet een be-
roep op bewoners en bedrijven 
om zelf de stoepen schoon te 
houden en zo de gemeente ge-
zamenlijk begaanbaar te houden.
Informatie over actuele strooi-
acties en de regionale gladheid-
verwachting zijn van eind okto-
ber tot begin april te volgen op 
twitter: @Meerlanden. Via www.
aalsmeer.nl kan het Gladheidsbe-
strijdingsplan en de strooiroutes 
bekeken worden. 

Kudelstaart - Met verbazing 
heb ik het artikel over het Zeil-
fort Kudelstaart in de Nieuwe 
Meerbode van vorige week 
gelezen. Hierin staat te lezen 
dat Fort Kudelstaart, in de toe-
komst met kanon en startto-
ren, het thema ‘water’ krijgt. 
Zelfs een water-onderzoek-
slaboratorium, want: water is 
het nieuwe goud. Op 12 sep-
tember was ik bij de presenta-
tie van het defi nitieve master-
plan. Daarin was de grote com-
merciële functie, met congres- 
en feestzalen, en een grote on-
dergrondse parkeergarage, 
nog de hoofdzaak. Bijzonder, 
dat het artikel hier niets over 
schrijft. Of zouden de plannen 
dan soms weer aangepast zijn? 
Vreemd, want waarom is er 
dan een bestemmingsplan wij-
ziging nodig, om op het fortei-
land van 15000 vierkante me-
ter bijna de helft, 6000 vier-

kante meter, in te vullen met 
horeca? Wat zou het mooi zijn 
als het artikel van vorige week 
het complete verhaal was. 
Dat zou vrijwel alle bezwaren 
en zorgen van het overgro-
te deel van de bewoners rond 
het fort wegnemen. Maar he-
laas lijkt het erop dat dit arti-
kel, net als de meeste verhalen 
van de ontwikkelaar, enkel dat-
gene vertelt wat goed uitkomt. 
Hoe zou je anders je plannen 
kunnen verkopen aan de in-
woners? 
Het complete verhaal is te-
rug te lezen in het ontwerp 
bestemmingsplan Fort Ku-
delstaart. En als u op YouTube 
zoekt naar ‘Fort Kudelstaart’, 
dan is daar een korte video van 
de stichting te vinden die dat 
bestemmingsplan samenvat.
Werkgroep Fort Kudelstaart
Emile Abbing
info@fortkudelstaart.com

LEZERSPOST
Verkooppraat van fort?

Vervanging verlichting
Nachtafsluiting N205 ter 
hoogte aansluiting A9
Regio - De provincie Noord-Hol-
land voert werkzaamheden uit 
aan de verlichting op de Drieme-
renweg (N205) in Haarlemmer-
meer. In de nachten van  don-
derdag 29 oktober, woensdag 
4 en donderdag 5 november is 
de N205 ter hoogte van de aan-
sluiting met de A9 daarom afge-
sloten. Het verkeer op de N205 
wordt tijdens deze werkzaamhe-
den omgeleid en moet rekening 
houden met enige vertraging.

Afsluiting 
Van donderdag 29 oktober 23.00 
uur tot vrijdag 30 oktober 5.00 
uur wordt verkeer vanuit Hoofd-
dorp richting Alkmaar omgeleid 
via de A9, waarbij het kan keren 
bij Badhoevedorp. Van woens-
dag 4 november 20.00 uur tot 
donderdag 5 november 5.00 uur 
wordt verkeer vanuit Haarlem 
richting Hoofddorp omgeleid via 
de A9, waarbij het kan keren bij 
het Rottepolderplein. Van don-
derdag 5 november 20.00 uur 
tot vrijdag 6 november 5.00 uur 
wordt verkeer vanuit Hoofddorp 
richting Haarlem omgeleid via de 
A9, waarbij het kan keren bij het 
Rottepolderplein. De omleiding 
wordt weergegeven met behulp 
van gele bebording.

Werkzaamheden
De provincie Noord-Holland ver-
vangt de verlichting langs de 
N205. De werkzaamheden vin-
den plaats tussen maandag 26 
oktober en vrijdag 6 november. 
Tijdens drie nachten is het nood-
zakelijk om de N205 helemaal af 
te sluiten vanwege werkzaam-
heden. Dit om de veiligheid van 
het personeel te waarborgen en 
de werkzaamheden op dit weg-
vak sneller te kunnen uitvoe-
ren. Tijdens de overige nachtelij-
ke werkzaamheden aan de ver-
lichting wordt verkeer langs de 
werkzaamheden geleid. Met vra-
gen over werkzaamheden kun-
nen weggebruikers en omwo-
nenden contact opnemen met 
het Servicepunt van de provin-
cie via 0800 - 0200 600 (gratis) of 
per mail: servicepunt@noord-hol-
land.nl.

af 19.00 uur gekaart in het Dorps-
huis van Kudelstaart. Op 21 okto-
ber is het klaverjassen gewonnen 
door Jan Ramp met 5233 punten. 
Jan Raadschelders werd twee-
de met 5200 punten en Gerda 
Raadschelders derde met 4905 
punten. De poedelprijs was deze 
week voor Willy Mulder met 3965 
punten

Van 7 november t/m 19 december
Expositie Kunst-genot in 
Galerie de Tuinkamer
Hoofddorp - Op 7 november 
start in Galerie de Tuinkamer de 
expositie Kunst-genot. Juist in 
deze tijd is het fi jn om te genie-
ten van iets wat je mooi vindt. Bij 
Galerie de Tuinkamer kan dat, zij 
het met extra voorzorgen en een 
maximum van 4 bezoekers op 
enig moment. Reserveren voor 
een bepaald tijdstip wordt aan-
geraden maar is niet verplicht. 
Alleen kan het dan voorkomen 
dat je even moet wachten. Be-
zoekers kunnen kennismaken 
met de kunstenaars door middel 
van fi lmpjes. Tijdens de expositie 
Kunst-genot is het werk te zien 
van Herma Ardesch (schilderijen 
en wandreliëfs), Petrus Griepink 
(nerikomi porselein) en Els Groot-
aers (beelden van steen, brons en 
staal). De expositie duurt tot en 
met zaterdag 19 december. Ga-
lerie de Tuinkamer aan de Wil-
sonstraat 61 in Hoofddorp, is ge-
opend op vrijdag en zaterdag van 
10 tot 17 uur. 
Herma Ardesch werkt al ruim 20 
jaar als grafi sch ontwerper. Veel 
van haar opdrachtgevers komen 
uit de muziekwereld en de sector 
kunst en cultuur. Haar werk is on-
dergebracht in Sunray art & de-
sign. Daarnaast schildert Herma, 
voornamelijk met acryl gecom-
bineerd met diverse materialen, 
zowel op doek, hout en objec-
ten. Muziek en engelen zijn be-
langrijke thema’s in haar schilde-
rijen. Je hoort als het ware de mu-
ziek in de achtergrond van haar 
schilderijen. Ze laat zich graag lei-
den door haar intuïtie. De missie 
van Herma is ‘een creatief, liefde-
vol zonnestraaltje te laten schij-
nen in de levens van zoveel mo-
gelijk mensen, groot en klein, ver 
weg en dichtbij.’ 
Petrus Griepink heeft gekozen 
voor een unieke kunstvorm die 
door het materiaal (porselein) 

en de techniek (nerikomi) vraagt 
om technische vaardigheid, pre-
cisie en creativiteit. Zijn objec-
ten ontstaan in een tijdrovend 
proces van kneden met hittebe-
stendige keramische kleurstof-
fen en herhaalde malen uitrollen, 
versnijden en weer samenvoe-
gen. De zuiverheid van porselein, 
het scherp houden van de fi jne 
kleurpatronen en de fl interdunne 
breekbare lagen vragen om ‘een 
eigen manier van werken’. Door 
de hoge temperatuur tijdens het 
bakken (1260 graden) wordt het 
porselein hard en sterk. Het is niet 
poreus en toch enigszins transpa-
rant. De zijdezachte afwerking 
zorgt voor een mooie balans tus-
sen de hardheid van het materi-
aal en de aaibaarheid van de bui-
tenkant. 
Els Grootaers is autodidact kun-
stenaar en creëert beelden van 
zachte en harde steensoorten als 
speksteen, serpentijn, albast en 
marmer. Daarnaast werkt zij met 
materialen als hout, brons en cor-
tenstaal. Ze laat zich leiden door 
de grilligheid van het materiaal 
waardoor elk werk uniek is. Haar 
stijl is te omschrijven als elegant 
en verfi jnd zonder teveel in de-
tail te werken, waardoor interpre-
tatie van wat het werk uitbeeldt 
niet ‘written in stone’ is. Behalve 
bij de bronzen beelden, waarin 
haar voorliefde voor de dans con-
sistent terugkomt. 
Over Galerie de Tuinkamer
Galerie de Tuinkamer is een bij-
zondere, laagdrempelige plek 
waar iedereen vrij kan binnenlo-
pen en rondkijken. Het is een ga-
lerie en beeldentuin waar in een 
gezellige, ongedwongen sfeer 
van kunst genoten kan worden 
en door middel van korte fi lmpjes 
kennis gemaakt kan worden met 
de kunstenaars. Vier keer per jaar 
is er een wisselende expositie. 

Voorstel CST aan Europese Commissie
Bijmeng-verplichting 
voor vliegtuigbrandstof
Schiphol - De coalitie Clean Skies 
for Tomorrow (CST), waar Roy-
al Schiphol Group deel van uit-
maakt, heeft woensdag 21 okto-
ber de Europese Commissie ge-
vraagd uiterlijk in 2025 een Eu-
ropese bijmengverplichting in te 
stellen voor vliegtuigbrandstof. 
Volgens CST is een bijmengver-
plichting een krachtige prikkel 
om de productie van duurzame 
vliegtuigbrandstof op te schalen.

CST heeft de wens dat de Euro-
pese Commissie de bijmengver-
plichting volgend jaar aankon-
digt en dat deze niet later dan 
2025 van kracht is. Tot aan 2050 
wil CST dat de verplichte bij-
mengverhouding toeneemt.

CO2-neutraal
CEO Dick Benschop: “Ons doel is 
CO2-neutrale luchtvaart in 2050. 
Innovatie is de manier om die 

Kleur van januari tot soms wel mei
Maak bloembollentuin 
op balkon of terras
Regio - Je hebt een balkon of een 
terras en je wilt graag vanaf het 
vroege voorjaar van bloemen ge-
nieten? Dat kan! Bloembollen zijn 
de vroegste lentebrengers én ze 
doen het prima in bloempotten 
of plantenbakken. Het planten 
van bloembollen in potten geeft 
iedereen de kans om te genie-
ten van prachtige bloemen in het 
vroege voorjaar. Ook als je geen 
tuin hebt. Ze passen op elk bal-
kon en terras, ongeacht de groot-
te. Zelfs een vensterbank, bal-
kon of drempel geeft mogelijkhe-
den. Plant de bloembollen dit na-
jaar, en je bent verzekerd van veel 
kleur op je balkon of terras tijdens 
het voorjaar.

Planten van bollen
Bloembollen groeien dus goed 
in potten. Maar hoe doe je dat, 
bloembollen planten? Het is be-
langrijk dat de pot diep genoeg is, 
en dat er een gat onderin zit, zo-
dat het teveel aan water kan weg-
lopen. De pot moet daarnaast mi-
nimaal drie keer de hoogte van 
de bloembol hebben. Leg onder 
in de pot een laag oude potscher-
ven, hydrokorrels of grind voor 
een goede waterafvoer. Strooi 
een laag potgrond over de pot-
scherven, hydrokorrels of grind.
Plant de bloembollen in de pot-
grond. Voor een kleurrijk resul-
taat gebruik je extra veel bloem-
bollen. Ze kunnen dichter op el-
kaar geplant worden dan in de 
tuin; maximaal een boldikte uit 
elkaar. Doe boven op de bloem-
bollen een laag potgrond en druk 
dit stevig aan. Geef als laatste 
stap wat water.

Beschermen tegen vorst
Wanneer de bollen in het voor-
jaar beginnen te groeien, laat 
ze dan niet uitdrogen. Voldoen-
de vocht stimuleert namelijk de 
groeiontwikkeling en bloei. Zorg 
ervoor dat de potten worden be-

schermd tegen strenge vorst. Dit 
doe je door stro of noppenfo-
lie om de pot te doen. Je kunt ze 
gedurende de vorstperiode ook 
in de schuur zetten of tegen het 
huis aan zetten en met een deken 
bedekken.

Wind
Alle soorten voorjaarsbloeien-
de bloembollen gedijen goed in 
potten. Komt de pot op een plek 
te staan met veel wind? Kies dan 
voor laagblijvende bloembol-
len zoals krokus (Crocus), sterhy-
acint (Scilla), sneeuwroem (Chio-
nodoxa), blauwe drui� es (Musca-
ri) of kleinkronige narcissen (Nar-
cissus). Doordat ze niet zo hoog 
worden, zullen ze niet gauw om-
waaien of breken.

Kleuren
Wil je graag een massaal kleur-
eff ect? Ga dan voor veel van de-
zelfde soorten bloembollen. Tul-
pen (Tulipa), hyacinten (Hyacin-
thus) en narcissen (Narcissus) zijn 
kanjers in het brengen van kleur. 
Denk aan geel, rood, oranje, roze, 
paars en wit. Ze zijn er in felle tin-
ten, maar ook in zachte pasteltin-
ten. Er zijn zelfs dubbelkleurige! 
Kies wat jij mooi vindt en de vro-
lijke bloemen zullen je versteld 
doen staan.
 
Lasagnebeplanting
Wil je extra lang van de bloemen 
genieten? Kies dan voor lasag-
nebeplanting. Bij deze metho-
de plant je bloembollen in laag-
jes boven op elkaar, net als een 
lasagnegerecht. Door de laag-
jes bloeien de vroegbloeiers als 
eerste. Daarna volgen de bloem-
bollen die op een later moment 
bloeien. Lasagnebeplanting 
zorgt voor bloemen van janua-
ri tot soms wel in mei. Kijk voor 
meer informatie op www.bloem-
bol.org.
Foto: iBulb

ambitie te realiseren. Duurzame 
vliegtuigbrandstof is een bewe-
zen technologie en het is nodig 
de productie daarvan op te scha-
len. Dat kan door een Europe-
se bijmengverplichting. Zo’n bij-
mengverplichting is een goed 
voorbeeld van beleid dat inves-
teringen en innovatie aanjaagt.” 
Om de luchtvaart te verduurza-
men, pleit Schiphol Group al lan-
ger voor een internationale bij-
mengverplichting van duurza-
me brandstof. Daartoe sprak CEO 
Dick Benschop eerder met de 
Nederlandse en Europese over-
heid.

Zeven pijlers 
Naast de oproep tot een bij-
mengverplichting, draagt CST ze-
ven pijlers aan waarop volgens 
de coalitie het Europese lucht-
vaartbeleid gestoeld moet zijn. 
Al deze pijlers dragen bij aan ver-
duurzaming van de luchtvaart: 
Een lange termijn beleidskader 
dat de productie en consumptie 
van duurzame vliegtuigbrand-

stof stimuleert. Ondersteun de 
ontwikkeling van radicaal nieu-
we vliegtuigsystemen, zoals vlie-
gen op elektriciteit en waterstof. 
Vergroot de effi  ciëntie door te 
zorgen voor een Single European 
Sky. Stimuleer vlootvernieuwing, 
bijvoorbeeld met fi nanciële prik-
kels. Handhaaf het CO2-beprij-
zingsbeleid en versterk dat na de 
COVID-19 crisis. Ondersteun de 
invoering van CORSIA. Zet de di-
plomatieke inspanningen voort 
om te komen tot CO2-neutraliteit 
van de wereldwijde luchtvaart

Clean Skies for Tomorrow
CST is een alliantie binnen het 
World Economic Forum dat sa-
menwerkt om duurzame oplos-
singen te ontwikkelen die ervoor 
zorgen dat de luchtvaart in 2050 
CO2-neutraal is. De coalitie be-
staat uit luchtvaartmaatschap-
pijen, luchthavens, fabrikanten 
en brandstofl everanciers. Leden 
zijn onder andere Airbus Group, 
The Boeing Company, KLM, Shell, 
SkyNRG, Heathrow Airport en 
Royal Schiphol Group.

Films op zondag in Het 
Oude Raadhuis Hoofddorp

script heeft geschreven. Het ver-
haal speelt zich af in Band’abou 
Curaçao en is deels gebaseerd op 
een lokale slavensaga. Op zondag 
8 november kan genoten worden 
van de dramafi lm ‘Corpus Chris-
ti’ om 16.00 uur en om 20.00 uur. 
Dit aangrijpende, Oscargenomi-
neerde drama met ruwe kant-
jes is gebaseerd op echte en op-
merkelijke gebeurtenissen: bur-
gers die zich in afgelegen dorpjes 
voordoen als priester. Al dan niet 

met een échte roeping. In Corpus 
Christi droomt een twintigjarige 
jeugddelinquent van een carriè-
re als priester. Maar met zijn straf-
blad maakt Daniel geen kans. De 
samenleving heeft hem, als jon-
ge crimineel, sowieso al gedis-
kwalifi ceerd. In Het Oude Raad-
huis Hoofddorp is een capaciteit 
voor 26 stoelen (normale capaci-
teit 100 stoelen). Reserveren ver-
plicht via info@demeerse.nl of bel 
023-5563707.

Hoofddorp - Op zondag 1 no-
vember is in fi lmhuis Het Oude 
Raadhuis in Hoofddorp de fi lm 
‘Buladó’ te zien om 16.00 uur en 
om 20.00 uur. De el� arige Ken-
za (Tiara Richards) woont samen 
met haar vader Ouira (Everon 

Jackson Hooi) en opa Weljo (Fe-
lix de Rooy) op een autoslope-
rij in de binnenlanden van Cura-
çao. De twee mannen zijn elkaars 
tegenpolen. ‘Buladó’ is geregis-
seerd door Eché Janga die sa-
men met Esther Duysker ook het 
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Van 3 tot en met 7 november
6e Seret Filmfestival in 
Cinema Amstelveen
Amstelland - Dinsdag 3 tot en 
met zaterdag 7 november staat 
Cinema Amstelveen in het teken 
van de zesde editie van het Seret 
Film Festival Amsterdam. Dit be-
tekent vier dagen lang Israëlisch 
films, die vertoond worden in de 
originele versie met Engelse on-
dertiteling. Op dinsdag 3 novem-
ber draait om 19.45 en 20.00 uur 
‘The Art of Waiting’. Liran en Tali, 
een stel van in de dertig, dromen 
van een kind. Het paar wordt ver-
teld dat als zij zwanger wil wor-
den, zij vruchtbaarheidsbehande-
lingen zullen moeten ondergaan. 
De weg vooruit is vol van ontbe-
ringen, familiedruk en natuurlijk 
de uitdaging die het vormt voor 
de relatie van het paar. Zal hun 
liefde overleven? Hebreeuws ge-
sproken, Engels ondertiteld, duur 
90 minuten. Op woensdag 4 no-
vember kan om 20.00 uur in het 
pluche plaatsgenomen worden 
voor’ You Only Die Twices’. Direc-
tor: Yair Lev. Hebreeuws, Engels 
Duits gesproken, Engels onder-
titeld, duur 95 minuten. Op don-
derdag 5 november presenteert 
Cinema Amstelveen om 18.45 
uur en 21.00 uur ‘Golden Voices’. 
Director: Evgeny Ruman. Rus-
sisch en Hebreeuws gesproken, 
Engels ondertiteld, komedie, dra-
ma, duur 90 minuten. Het filmfes-
tival wordt zaterdag 7 november 
afgesloten met om 18.45 uur en 
om 21.00 uur ‘Golda’. Director Sa-

gi Bornstein, Udi Nir, Shani Roza-
nes. Hebreeuws gesproken, En-
gels ondertiteld, documentaire, 
duur 90 minuten. Kijk op www.ci-
nemaamstelveen.nl voor alle tij-
den en data en meer informatie 
over de films.

Bijdragen aan schoon en voldoende water

Campagne waterschappen
Regio - Moeten Nederlanders zelf 
iets doen om wateroverlast en 
watertekort te voorkomen? Drie-
kwart van de Nederlanders vindt 
van wel, blijkt uit onderzoek van 
de waterschappen. Iets meer dan 
de helft spant zich ook echt in om 
wateroverlast rondom het huis 
te beperken. In het onderzoek is 
aan Nederlanders gevraagd wat 
zij zelf doen om bij te dragen 
aan schoon en voldoende water. 
Twee derde van de respondenten 
(65%) gooit vochtige doekjes en 
tampons in de afvalbak in plaats 
van in de wc en levert chemische 
middelen en frituurvet geschei-
den in (64%). Bijna de helft van 
de tuinbezitters (48%) vervangt 
tegels voor gras of planten, zodat 
water beter de grond in kan zak-
ken na een regenbui.
Bijna een kwart van de Nederlan-
ders (22%) haalt zwerfvuil weg 
uit het water of langs de water-
kant. Van de Nederlanders met 
een eigen dak heeft 16% het ver-
groend. Ook dragen mensen bij 
door bijvoorbeeld het aanleggen 
van geveltuintjes die regenwater 
opvangen of door geen brood te 
voeren aan eendjes. Ook leggen 
steeds meer scholen watervrien-
delijke schoolpleinen aan.
Vijftigplussers vertonen over het 
algemeen al meer waterbewust 
gedrag dan jongeren. Bijna een 
kwart van de Nederlanders (23%) 
zou een grotere bijdrage willen 

leveren aan het voorkomen van 
watertekort of wateroverlast. 
Vooral mensen tussen de 18 en 
35 jaar geven aan meer te willen 
doen dan ze nu doen om water-
tekort of -overlast te voorkomen.
Dat niet alleen de waterschap-
pen maar ook mensen zelf in ac-
tie moeten komen, is volgens de 
ondervraagde Nederlanders hard 
nodig. 81% denkt dat Nederland 
in de toekomst steeds vaker met 
langere perioden van droogte 
te maken krijgt. Ruim driekwart 
(77%) denkt dat er steeds vaker 
hevige regenbuien zullen vallen.
Nederlanders zijn redelijk goed 
op de hoogte van de taken van 
de waterschappen. Een groot 
deel weet dat waterschappen 
zorgen voor veilige dijken (71%), 
voldoende water (66%), schoon 
water in sloten en plassen (61%) 
en het zuiveren van rioolwater 
(54%). Begin deze week zijn de 
waterschappen gestart met de 
campagne ‘Waterbazen’, om Ne-
derlanders te laten zien wat zij 
zelf kunnen doen om bij te dra-
gen aan schoon en voldoende 
water in Nederland. Het onder-
zoek is uitgevoerd door Blauw 
Research via een representatieve 
steekproef onder 1.025 Nederlan-
ders in opdracht van de Unie van 
Waterschappen. Voor meer infor-
matie over de campagne Water-
bazen, zie: www.waterschappen.
nl/waterbazen.

Groen geen kostenpost, maar investering

Gelukkiger in het groen
Regio - In een groene omge-
ving voelen mensen zich geluk-
kiger. Het maakt niet uit hoe oud 
je bent. Elke leeftijd haalt zijn ei-
gen positieve energie uit groen 
dichtbij huis. Daarom is het van 
belang dat bij de inrichting van 
(openbaar) groen rekening wordt 
gehouden met jong én oud. Met 
de klemtoon nadrukkelijk op én, 
want de sociale ontmoeting is 
minstens zo helend als het groen 
zelf. Uit onderzoek blijkt dat er 
een heilzame werking uitgaat van 
buiten zijn in het groen. Een groe-
ne omgeving nodigt uit tot bewe-
gen en tot sociale contacten. “In 
het project ‘Groen voor Grijs’ heb-
ben we gezien dat samenwerken 
aan openbaar groen, mensen let-
terlijk kan wegtrekken vanachter 
de geraniums”, zegt Sabine van 
Rooij, onderzoeker groene infra-
structuur van Wageningen Envi-
ronmental Research (WENR). Ze 
merkte dat mensen in beweging 
komen als ze mogen meepraten 
over de inrichting van het groen 
voor de deur. Mensen willen dan 
ook meehelpen met de aanleg en 
het onderhoud van het groen en 
gebruiken het groen meer voor 
sociale activiteiten. “Als buurtbe-
woners mee mogen praten over 
de groene inrichting van hun om-
geving en deze sluit aan bij hun 
behoefte, raken ze gemotiveerd 
en worden ze enthousiast om er 
zuinig op te zijn en te helpen met 
het onderhoud”, zegt Van Rooij.

Sociaal ecologisch netwerken 
In het onderzoek Groen voor Grijs 
werd het effect van een kwalita-
tief hoogwaardigere groene leef-
omgeving op de kwaliteit van le-
ven van kwetsbare ouderen on-
derzocht. Ouderen met een ho-
gere kwaliteit van leven zijn rela-
tief zelfredzaam en hebben min-
der zorg nodig wat leidt tot min-
der kosten. “We hebben gekeken 
naar wat openbaar groen, dat be-
ter aansluit bij de behoefte van 
ouderen, kan betekenen voor 
de kwaliteit van leven van deze 
mensen”, zegt Van Rooij. “We za-
gen dat de kwaliteit van leven 
van een aantal van deze men-
sen verbeterde, en dat het cor-
releerde met bepaalde positie-
ve aspecten van groen in de om-
geving, maar een oorzakelijk ver-
band was niet aan te tonen. De 
gevonden correlaties kunnen ook 
te maken hebben met de soci-
ale activiteiten die in het kader 

van dit project werden georga-
niseerd, of door andere positie-
ve gebeurtenissen in de buurt. 
Wat we daaruit geleerd hebben, 
is dat het lastig is om groen als 
losse component te meten voor 
het gevoel van welbevinden. Het 
sociale aspect heeft minstens zo-
veel invloed op de quality of life.” 
Van Rooij spreekt dan ook liever 
van sociaal-ecologische netwer-
ken, om aan te geven dat er nau-
we samenhang is tussen het net-
werk van mensen in een buurt en 
de groene leefomgeving. Kort-
om, de reacties in de praktijk la-
ten zien dat groen bijdraagt aan 
het welzijn van buurtbewoners. 
“We moeten de gemeente laten 
zien dat groen geen kostenpost 
is, maar een investering”, aldus 
een betrokken wijkbewoner.
 
Ouderen en natuur
Het effect van een groene om-
geving straalt uit naar de zorg. 
Steeds meer zorginstellingen 
zien heil in het doorvoeren van 
groene maatregelen. Met in het 
achterhoofd dat dit de zorgkos-
ten op een positieve manier be-
invloedt. Met het programma 
Grijs, Groen & Gelukkig wil het 
IVN daaraan een bijdrage leveren. 
De natuurorganisatie wil ouderen 
in Nederland een gelukkige ou-
de dag bezorgen door hen de po-
sitieve effecten van de natuur te 
laten ervaren. Het streven is dat 
natuurbeleving een vanzelfspre-
kend onderdeel wordt van de 
dagbesteding in de ouderenzorg, 
zodat dit het welzijn van ouderen 
aanzienlijk vergroot en daardoor 
de zorgkosten zullen afnemen. Ie-
dereen die met de inrichting van 
de groene ruimte te maken heeft, 
kan van grote maatschappelijke 
waarde zijn. Op die manier biedt 
het kansen voor zowel de zorg als 
de groene sector. Groenbedrijven 
kunnen bijvoorbeeld een rol spe-
len in het vergroenen van de ou-
derenzorg door het aanleggen 
van beleeftuinen en het meeden-
ken over het benutten van tuinen 
in het kader van dagbesteding. Er 
zijn voorbeelden waarbij hove-
niers samen met cliënten het on-
derhoud van de tuinen doen. De 
unieke samenwerking tussen de 
groene sector en een zorginstel-
ling kan tot nieuwe zorgconcep-
ten en zorgproducten leiden.
Kijk voor meer informatie over 
vergroening van openbare ruim-
ten op nl.thegreencity.eu.

Nieuwkoopse Plassen kraamkamer
DNA-sporen van 4 otter-
vrouwtjes gevonden
Nieuwkoop - In de Nieuwkoop-
se Plassen zijn vier DNA-profielen 
van verschillende ottervrouwtjes 
gevonden. Dit blijkt uit onder-
zoek van Wageningen Universi-
ty & Research. Otterspotter Hans 
Blom van Natuurmonumenten 
reageert enthousiast op de nieuw 
verkregen data: “We zien ook dat 
er otters in de Reeuwijkse Plassen 
en in de Ronde Venen zijn waar-

genomen die hun oorsprong 
hebben in de Nieuwkoopse Plas-
sen. Dat is echt fantastisch!”
 
Op zoek naar poep
In de winter van 2019/2020 zijn 
door de vrijwilligersgroepen in 
Nieuwkoop, Reeuwijk en de Ron-
de Venen DNA-profielen van ne-
gen otters verzameld. Blom: “De-
ze DNA-profielen komen uit de 

Hans Blom zoekt/verzamelt spraints. Foto: Ellen van den Adel

KOM KIJKEN BIJ DE
WIOL & WILLEM BARENDSZ.
Scouting is helemaal van deze tijd. Jongens en meisjes leren in teamverband hun eigen 
verantwoordelijkheden kennen. De WIOL & Willem Barendszgroep is een waterscou-
tinggroep. Ze hebben 12 zeilboten, 6 optimistjes, 6 water�etsen en een sleper. Ook 
heeft deze groep een eigen eiland in de Westeinderplassen.

WATERSCOUTING GROEPEN AALSMEER

Wil je lid worden van een speltak, dan krijg je als 
eerste kennismaking 3 weken gratis de tijd om 
te kijken of je het echt leuk vindt. 
De opkomsten vinden plaats aan het einde 
van de Oude Spoordijk te Aalsmeer.

KIJK VOOR MEER INFO OP WWW.SCOUTINGWWB.NL 
OF BEL 06-28114804

BEVERS 
Speltak voor jongens en meisjes van 4,5 tot 7 jr. 
Elke zaterdag van 10.45-12.30 uur maken ze pret 
en doen ze allerlei leuke dingen. 

DOLFIJNEN
Speltak voor meisjes van 7 tot 11 jr. 
Elke zaterdag van 10.30-12.30 uur spelen de dol�j-
nen een spel op dol�jneneiland en komen allerlei 
verschillende �guren tegen. Verder doen ze knut-
selen, koken/bakken, spelletjes en met mooi weer 
zeilen met de optimistjes. 

WELPEN VRIJDAG 
Speltak voor jongens en meisjes van 7 tot 11 jr. 
Elke vrijdag van 18.30-20.00 uur spelen de welpen 
een spel in de jungle en komen allerlei verschillen-
de �guren tegen. Verder doen ze vuurtje maken, 
broodjes bakken, leren knopen, spelletjes en met 
mooi weer zeilen met de optimistjes.

WELPEN ZATERDAG 
Speltak voor jongens van 7 tot 11 jr. 
Elke zaterdag van 13.00-14.45 uur spelen de wel-
pen een spel in de jungle en komen allerlei ver-
schillende �guren tegen. Verder doen ze vuurtje 
maken, broodjes bakken, leren knopen, spelletjes 
en met mooi weer zeilen met de optimistjes.

ZEEVERKENNERS
Speltak voor jongens van 11 tot 16 jr. 
Elke zaterdag zeilen de verkenners in de lente/zo-
mer van 13.00-17.30 uur. Vanaf november wordt 
het te koud en hebben ze opkomst van 15.30-
17.30 uur. Dan worden er er allerlei andere activi-
teiten gedaan.

GIDSEN
Speltak voor meiden van 11 tot 16 jr. 
Elke zaterdag zeilen de gidsen in de lente/zomer 
van 13.00-17.30 uur. Vanaf november wordt het te 
koud en hebben ze opkomst van 13.00-15.00 uur. 
Dan worden er er allerlei andere activiteiten ge-
daan.

WILDE VAART
Speltak voor jongens en meiden van 16 tot 21 jr. 
De opkomst wordt gehouden op zaterdag van 
15.30-17.30 uur. Zij maken zelf een programma.

LEIDING WORDEN?
Onze vereniging kan niet bestaan zon-
der vrijwilligers en zoekt daarom mensen 
vanaf 16 jaar die het leuk vinden om sa-
men met de kinderen een geweldige op-
komst te laten beleven.

uitwerpselen (spraints genaamd) 
die we vinden in de gebieden. 
Veelal per boot speuren we de 
kanten af, op zoek naar plekken 
waar het gewas is platgelopen. 
Juist op dat soort plekken legt 
een otter een spraint.” Het aantal 
van 7 verschillende DNA-profie-
len is relatief veel, omdat er in de-
ze regio slechts enkele tientallen 
otters leven. Blom blijft zich zor-
gen maken om de toekomst voor 
otters in het Groene Hart. “Vorig 
jaar zijn er tenminste vier otters in 
Zuid-Holland in het verkeer ver-
ongelukt. Voor het behoud en 
verdere verspreiding van de ot-
ters in de provincies Utrecht en 
Zuid-Holland is het dan ook be-
langrijk dat geschikt leefgebied 
wordt behouden en uitgebreid”, 
aldus Blom.
 
Kerngebied
Jaarlijks wordt er door Wagenin-
gen University & Research uit de 
gevonden spraints DNA geïso-
leerd en vergeleken met de resul-
taten uit voorgaande jaren. Daar-
uit valt te concluderen dat één 
van Nieuwkoopse ottervrouwtjes 
hier al meerdere jaren leeft. Ver-
der blijkt dat één van de otters in 
de Reeuwijkse Plassen een moe-
der én grootmoeder heeft die in 
de Nieuwkoopse Plassen heb-
ben geleefd en/of zijn geboren. 
Ook is een vrouwtjesotter die drie 
tot vier jaar geleden in de Nieuw-
koopse Plassen is geboren afge-
lopen jaar waargenomen in de 
Ronde Venen. “Hiermee kan wor-
den gesteld dat de Nieuwkoopse 
Plassen als kerngebied en kraam-
kamer een belangrijke rol vervul-
len voor de verdere verspreiding 
van de otters over de provincies 
Utrecht en Zuid-Holland”, vertelt 
Blom verheugd.
 
Veilig leefgebied
Ook landelijk gezien gaat het 
steeds beter met de otter. Het 
aantal is het afgelopen jaar met 
naar schatting 20 procent geste-
gen tot 450 individuen. Hiermee 

kan van een bestendige popu-
latie worden gesproken. Helaas 
zijn er het afgelopen jaar weer 
veel otters (ongeveer 130) in het 
verkeer overleden. Zo wordt nog 
steeds jaarlijks ongeveer 1/3 van 
de otters doodgereden. Het is 
dan ook onverminderd van be-
lang dat knelpunten in wegen 
worden aangepakt om ervoor te 
zorgen dat de otters veilig zijn 
in hun leefgebied en zich verder 
kunnen verspreiden.
 
Onderzoek
De otterpopulatie in Nederland 
wordt jaarlijks onderzocht door 
een genetische monitoring. De 
genetische monitoring is een ini-
tiatief van de Zoogdiervereniging 
Nederland, Niewold Wildlife Info-
centre en de universiteit van Wa-
geningen in opdracht van en met 
financiering van het ministerie 
van LNV. 
Ook vrijwilligersgroepen in 
Nieuwkoop, Reeuwijk en de Ron-
de Venen dragen hieraan bij door 
het zoeken en verzamelen van de 
uitwerpselen. Deze spraints wor-
den door het laboratorium van 
de Universiteit van Wageningen 
onderzocht om DNA-profielen 
vast te stellen. Met deze profielen 
ontstaat meer inzicht in het aan-
tal otters, hun leefgebieden en de 
verdere verspreiding via migra-
tieroutes.
 
Otters spotten
Ondanks dat er steeds meer ot-
ters in de regio zijn, valt het niet 
mee om ze te spotten. Blom krijgt 
vaak de vraag waar je de otter 
kunt zien. “Helaas werkt het niet 
zo. Ze zijn ontzettend schuw 
en laten zich overdag niet snel 
zien. Op onze wildcamera’s la-
ten ze zich ook maar één keer per 
maand zien, als we geluk hebben. 
De Nieuwkoopse Plassen zijn 
groot, ze kunnen overal zitten. 
Het zou fantastisch zijn om er één 
te spotten, maar ik word er ook 
gelukkig van als ik hun uitwerp-
selen vind”, aldus Blom.

*Gevraagd:
Ik ben op zoek naar elektrische en 
gewone fietsen om te knutselen. Tel. 
06-14069852
Te koop:
Jam, sap. v/a €1,- p. pot: braam, 
pruim, ananas, mango, druif. Vijg, bes, 
appelmoes, st. peer. Leimuiderdijk 
97 Rijsenhout st. buiten. Tel. 0297-
331433
Te koop:
Stroopwafelactie voor stichting de 
hoop Stroopwafels bestellen via 
stroopwafelactie@hervormdvinke-
veen.nl. Tel. 06-50592325
Te koop:
Ambachtelijk gehakte aanmaak-
houtjes voor uw open haard. Doos 10 
kg. / 10 euro. Tel. 06-55918895
Gezocht:
Antieke stoommachine ea antiek 
speelgoed. Hoge prijs geboden . Tel. 
06-38371642
Gevraagd:
Goede prijs voor oude ansichtkaarten 
en foto’s van voor 1960, ook grotere 
hoeveelheden en verzamelingen. Tel. 
06-15451873
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