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1,3 Miljoen van Stichting Leefomgeving Schiphol
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Kudelstaart - De laatste tijd
heeft winkelcentrum Kudelstaart veel last van rondhangende kinderen op het
plein in de middag. Denk aan
rondjes fietsen, alles klakkeloos op de grond gooien, schreeuwen en volle flesjes frisdrank net zo lang op
de grond gooien tot ze open
knallen. Het winkelend publiek en de winkeliers ondervinden hier veel hinder van.
Op facebook wordt aan ouders gevraagd om hun kinderen aan te spreken op dit ongewenste gedrag. “Dan komen we er samen wel uit”, aldus het winkelcentrum in de
oproep.
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Metamorfose voor terrein
rond De Bloemhof

Aalsmeer - Stichting Leefomgeving Schiphol heeft eind september 1,3 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het project ‘Machinepark’. Dat betekent dat de plannen voor een brede groene
strook langs de Machinetocht en het Zwanenwater en de herinrichting van de buitenruimte van De Bloemhof kunnen worden
uitgevoerd. De gemeenteraad heeft hier afgelopen 29 oktober
een definitief besluit over genomen.
Verplaatsing entree
De buitenruimte van de Bloemhof ondergaat straks een ware
metamorfose. De rommelige, betonnen parkeerplaats verandert
straks in sportvelden, waaronder
een multiveld, twee beachhandbalvelden en een jeu-de-boulesbaan, die vrij toegankelijk zijn.
De entree voor auto’s wordt verplaatst naar de Braziliëlaan en
de parkeerplaatsen krijgen een
‘groenere’ verharding (kunststofmatten met groen). Dit heeft een
vriendelijk uitstraling en zorgt
ervoor dat het regenwater vertraagd wordt afgevoerd. Het
‘krachthonk’ en de kleedkamers
van de handbalvereniging worden verplaatst.
Het is de bedoeling dat straks iedereen gebruik kan maken van
de fitnessvoorzieningen in het
krachthonk. Verder krijgen jonge-

de toegankelijkheid van het park
te vergroten. Het is de bedoeling
dat de werkzaamheden starten in
2021 en uiterlijk in 2022 gereed
zijn. Zodra de richtlijnen rondom
corona het toelaten, worden de
omwonenden uitgenodigd voor
een informatiebijeenkomst over
ren een nieuwe hangplek (‘JOP’), de realisatie. Voor vragen kan
die bestaat uit twee containers contact opgenomen worden met
die haaks op elkaar worden ge- C. Riechelman via c.riechelman@
plaatst. Deze vervangt de huidi- amstelveen.nl.
ge voorziening. Ook komt er een
ontmoetingsplek voor ouderen Watergang bij De Bloemhof
bij de sportkantine.
De aannemer is eind september
begonnen met het doortrekken
Bloemrijk sporten
van de watergang achter de woNaast De Bloemhof komt het ningen van de Hornweg en naast
startpunt voor een fitnesspar- De Bloemhof. In dat kader wordt
cours en wandelpad door de ook een duiker aangelegd op de
groene buffer richting het Zwa- plek van de huidige entree naar
nenwater met allerlei trim- en fit- het parkeerterrein. Het autovernesstoestellen. Langs het wan- keer wordt dan omgeleid via de
delpad en bij het water komen Braziliëlaan.
bankjes en bij het water wordt
een steiger aangelegd. Verder ko- Het langzaam verkeer kan wel gemen er veel bloeiende planten, bruik blijven maken van de toedat was een nadrukkelijke wens gang via de Hornweg. Zodra de
van de omwonenden. Daarnaast werkzaamheden voor de herinkomt er – ter hoogte van het his- richting van de buitenruimte van
torische ketelhuis – een nieuwe De Bloemhof starten, wordt deze
brug vanaf de Machineweg om situatie definitief.

Veel bekijks bij werkzaamheden

tie is nog niet aan de beurt. Er
wordt momenteel gewerkt aan
fietstunnels bij de Legmeerdijk
en de Fokkerweg in Haarlemmermeer én aan de fietsonderdoorgang bij de Aalsmeerderbrug.
Door menigeen wordt deze klus
nauwlettend in de gaten gehouAalsmeer - Sinds de derde week rallel aan de nieuwe ‘dorpsweg’ den. Sinds vorige week werd de
van augustus wordt voor de her- wordt 1,5 kilometer extra snel- nieuwsgierigheid extra gewekt.
inrichting van de Burgemees- fietspad aangelegd en het fiets- Op een schip arriveerde het eerter Kasteleinweg door uitvoerder pad wordt over een lengte van ste deel van de brug. In de RingDura Vermeer ook gewerkt aan ruim 2 kilometer verbreed. Dit vaart, in de bocht richting Rijsenvoorzieningen voor fietsers. Pa- onderdeel van de reconstruc- hout, werd deze gestald, maar afgelopen maandag 2 november
begon de ‘verhuizing’ richting de
Aalsmeerderbrug. Het nieuwe
brugdeel werd links en rechts van
drijvers voorzien, langzaam van
de boot getakeld en in het water geplaatst. Het eerste, grootste deel van de brug ligt nu op
z’n plek. De ‘klus’ trok veel bekijks.
Er dienen natuurlijk nog diverse werkzaamheden uitgevoerd
worden. De aannemer gaat nu
verder met het monteren van de
verschillende delen van de fietsonderdoorgang. Het autoverkeer
ondervindt hier geen hinder van,
maar het vaarverkeer moet rekening houden met enkele stremmingen. Aanstaande donderdag
5 tot en met vrijdag 6 novem-

Fietsbrug deels geplaatst
onder Aalsmeerderbrug

openingstijden
MA T/M VR 9:00 - 20:00
ZATERDAG
9:00 - 17:30
ZONDAG
10:00 - 17:00
BEZOEK NU ONZE KERSTSHOW
VERWONDERLAND TER AAR!
Intratuin Ter Aar ∙ 0172-406000

Daling in regio Amstelland, maar

Corona ‘plust’ deze week
weer in Aalsmeer: 737
Aalsmeer - Ondanks dat het aantal besmettingen met corona dalende is, gelden met ingang van
woensdagavond 22.00 uur strengere maatregelen. De overheid
heeft hiervoor gekozen omdat
er nog steeds (te) veel mensen in
het ziekenhuis opgenomen moeten worden waardoor de druk
in de zorg verder toeneemt en
oploopt naar een piek. De horeca, café’s en restaurants, is alweer twee weken gesloten en,
zoals het er nu naar uitziet, blijven de deuren tot zeker begin december dicht. Een dagje pretpark
naar een museum of naar de dierentuin is de komende twee weken niet mogelijk, ook niet een
avondje naar de bioscoop of het
theater en een boek uitzoeken in
de bibliotheek zit er de komende
twee weken eveneens niet in. Bij
al deze publiek toegankelijke locaties gaat het licht voor twee
weken uit. De sportscholen mogen wel open blijven, maar alleen
voor individueel sporten, helaas
de zwembaden niet en dus gaat
ook De Waterlelie deels (zwemlessen voor kinderen gaan wel
door) op slot.
Wat de coronacijfers betreft is
Aalsmeer op dit moment het
‘slechtste jongetje van de klas’. In
de regio Amsterdam-Amstelland
is de daling ingezet in Uithoorn
en Amstelveen. Aalsmeer daarentegen ‘plust’ ook deze week,
een lichte stijgende lijn wordt gemeld, zowel qua aantal besmettingen als het aantal opnames in

ziekenhuis en overleden inwoners. Er zijn in Aalsmeer van 21
oktober tot 3 november 285 inwoners (894,6 per 100.000) positief getest, 2 inwoners opgenomen in het ziekenhuis vanwege
corona en 3 inwoners hebben het
virus niet kunnen overwinnen.
Van de 0 af, want dit was het getal
de afgelopen weken in Aalsmeer
wat betreft opnames en overledenen. In Uithoorn zijn afgelopen periode bij 200 inwoners
(678,5) besmettingen geconstateerd, geen ziekenhuisopnames
en geen overledenen. Amstelveen doet het relatief gezien beter dan Uithoorn (en Aalsmeer):
605 inwoners (659,9) positief getest, 2 opnames in het ziekenhuis
en 3 doden te betreuren.
Tot en met 27 oktober stond
het aantal besmette inwoners in
Aalsmeer op 603. Er was dagelijks een stijging van gemiddeld
15 positieve testen met een piek
op 1 november: plus 45 (!) tot een
dalend aantal besmettingen van
‘slechts’ 12 op 2 november naar
717 en toch weer 20 erbij op 3
november: Nu 737 inwoners positief op corona getest. Hopelijk zet
ook in Aalsmeer snel de daling in!
De coronaregels naleven blijft belangrijk: Hou 1,5 meter afstand,
was regelmatig de handen, werk
zoveel mogelijk thuis, vermijd
drukke plekken, draag een mondkapje in publieke binnenruimtes en blijf bij verkoudheidsverschijnselen thuis. Samen sterk tegen corona!

ber is er stremming voor vaarverkeer van 7.00 tot 17.00 uur en volgende week donderdag 12 tot en
met vrijdag 13 november, eveneens van 7.00 tot 17.00 uur.

De planning is dat eind december onder de Aalsmeerderbrug
door gewandeld en gefietst kan
worden.
Foto: Bert Willems
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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 Haarlemmermeer, tel. 023-8908700.
APOTHEEK
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer,
tel. 0297-324476. ma. t/m vr. 8.0018.00 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. 8.3018.00 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 antwoordapp. van uw eigen tandarts.
SLACHTOFFERHULP
Slachtofferhulp biedt gratis praktische, juridische en emotionele
ondersteuning aan slachtoffers 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.slachtofferhulp.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: 0203080750. 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

Kerkdiensten
Zondag 8 november
Aalsmeerse Cama Gemeente
- Oosterkerk, Oosteinderweg
269. Zondag dienst om 16u.
met Maurice Lubbers.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zondag 10u. Dienst.
Chr. Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag Diensten om 10u. met ds.
J.H. Bonhof en 16.30u. met ds.
S.B. van der Meulen. Woensdag 4 november 19.30u.
Dankdag met ds. D. Quant.
Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 751, Rijsenhout. Zondag
dienst om 10u. met ds. J.A.C.
Weij.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u.
Online-dienst via youtube
(dgaalsmeer.nl). Voorganger
br. Willem van Bloemen. Collecte: ADS Gemeenteopbouw.
Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag
diensten om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan
247. Zondag 10u. Dienst.
Voorganger: ds. Sicco Zijlstra.
Online via http://pgaalsmeer.
nl/kerkdienstgemist/.
Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag 10u. Dienst met ds. H.
Maat uit Putten. Organist: C.
Schaap. Woensdag 4 november 19.30u. Aanmelden via
hervormdaalsmeer.nl.
Oosterkerk, Oosteinderweg
269. Zondag om 10u. Zangdienst met ds. M.J. Zandber-

gen m.m.v. Ardonia. Organist: Peter Burger. Aanmelden:
www.hervormdaalsmeer.nl.
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. Zondag 10.30u. Samenkomst en livestream. Spreker:
Pieter-Jan van der Wolf. Info
en aanmelden via www.leg.nl.
RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.
Zaterdag 17u. Woordcommunieviering in Kloosterhof.
Voorganger B. Dullens. In Karmelkerk: Zaterdag 19u. WGV
o.l.v. Parochianen m.m.v. Lous.
Zondag 9.30u. Eucharistieviering m.m.v. Karmelkoor en
om 14u. Poolse dienst met Andrzej. Maximaal 30 kerkplaatsen. Reserveren voor vieringen via www.rkkerkaalsmeer.
nl. Reserveren Poolse dienst
verloopt via de Poolse Parochie.
Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag
Geen dienst.
Roemeens-orthodoxe
Parochie: Zondag 9u. Utrenia en
10.30u. Heilige Liturgie. Voorganger: Father Ion.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. Zondag 10u. Dienst.
Voorganger: proponent A.J.R.
Treur uit Vinkeveen. Dankdag
voor gewas en arbeid. Dienst
online te volgen via www.
kerkdienstgemist.nl.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. Dienst via https://sow-kudelstaart.nl. Voorganger: ds. J. van Dalen uit Nij-

In Memoriam

Nel de Haas overleden
Aalsmeer - Nel de Haas, een markante, Rode Aalsmeerse is op
29 oktober overleden. Ze is 92 jaar geworden.
Nel was samen met Dineke Coerse en Lenie Koning één van
de oprichtsters van de Aalsmeerse Rooie Vrouwen. Tijdens de
tweede feministisch golf waren de Rooie Vrouwen de drijvende kracht achter de vrouwenemancipatie in Aalsmeer. Door de
heldere standpunten die Nel innam en heel goed voor het voetlicht bracht hebben veel Aalsmeerse vrouwen én mannen een
heel andere kijk op het leven gekregen.
Het feminisme was niet het enige waar Nel zich voor inzette.
Ze stond midden in de Aalsmeerse samenleving. Haar aandacht
ging altijd uit naar mensen en wat belangrijk voor ze was. Daarover sprak en schreef ze op haar heel eigen kritisch positieve
manier. Of het nu een ingezonden brief was of een stuk voor
de lokale of regionale PvdA. Nel had over heel veel zaken een
heldere mening die ze duidelijk verwoordde. Ze was niet bang
dwars tegen de heersende mening in te gaan. Zo heeft ze gevochten voor rookvrije vergaderingen ver voordat dat in zwang
kwam. De rook die ze inademde maakte haar ziek. ‘Jullie roken
beperkt mij in mijn vrijheid van meningsuiting’, zei ze tegen de
regionale shag rokende PvdA bestuurders. ‘Door dat roken kan
ik de vergadering niet bijwonen’. Dat was heel wat voor haar. Als
ze zich ergens voor in zette dan ging ze er voor. Op lokale en regionale vergaderingen miste de rode vrouw uit Aalsmeer nooit.
Nel verwoordde haar gedachten ook in gedichten en op affiches. Op haar eigen unieke manier. Vaak scherp maar met humor en niet vrij van zelfspot. Vaak haar tijd vooruit. Tot op hoge leeftijd. Zo schreef ze op 75-jarige leeftijd nog een gedicht
over genetische manipulatie. Naast haar handtekening stond
vaak een tekening van een heksje op een bezemsteel. Voor op
een gedichtenboekje schreef ze: ‘Ik zeg wat men niet wil horen.
Ik wijs op wat men niet wil zien. Als ik straks een tijdje dood ben
Zegt men: had ze toch gelijk, misschien’.

‘Hou Vol’ chocolade voor
medewerkers Kloosterhof
Aalsmeer - Zaterdag 31 oktober
hebben de ‘Vrienden van ’t Kloosterhof’ alle medewerkers een hart
onder de riem gestoken door het
aanbieden van heerlijke repen
chocolade met de tekst ‘Hou Vol’.
Dit ter bemoediging nu er weer
extra veel op de schouders van
de medewerkers terecht komt
doordat ook in ’t Kloosterhof corona-besmettingen zijn vastgesteld.
Hoofd zorg en welzijn bij het
zorgcentrum, Ingrid van der Meiden-Vonk, nam de traktatie buiten in ontvangst. De chocolade

De laatste jaren waren moeilijk voor Nel. Door ziekte verdwenen haar sprankelende gedachten. Daarvoor in de plaats kwam
verwarring in haar hoofd.

Jan Westerhof, Voorzitter PvdA Aalsmeer - Kudelstaart

Voor meer balans in je leven

Aalsmeer - Wil je meer tijd en
ontspanning voor jezelf? Wil je
anders leren omgaan met stress?
Heb je veel op je bordje liggen?
Wil je minder piekeren? Ben je op
zoek naar meer balans in je leven? Eind november geeft Participe Amstelland de gratis training
‘Ontspanning in Zicht’. De training geeft je inzichten en leert
je bewuster te worden van je behoeften. Het is geen praat- of therapiegroep, maar een praktijkgerichte training van ervaren professionals. In de training worden
verdal. Ook op later tijdstip terug te kijken.
RK St. Jan Geboorte
Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg.
Zondag 11u. Eucharistieviering m.m.v. cantorgroep. Maximaal 30 kerkplaatsen. Vooraf reserveren via sjangeboortesecretariaat@live.nl of bel
0297-324735.
Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maandag in gebouw Irene, Kanaalstraat, Centrum. Op 9 november om 20u. met evang. Kees
Goedhart.
Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag
in om de twee weken in Ontmoetingsruimte Ons Tweede
Thuis, Jasmijnstraat 33. Op 10
november om 20u. met Hoite
Slagter over ‘Het Bijbelboek
Openbaring’.
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer
wekelijks uitzendingen. Dinsdag van 20 tot 24u. Kabel 99.0
en ether 105.9.
In diverse kerken worden weer
diensten gehouden waarbij publiek aanwezig mag zijn. Vooraf aanmelden is wel een vereiste en er gelden diverse RIVMregels, onder andere is het dragen van een mondkapje verplicht. Kijk voor meer info op de
websites van de kerken.

vier thema’ s behandeld: Omgaan
met Stress: voor meer ontspanning, Piekeren: voor meer rust
in je hoofd, Energiebalans: voor
meer balans tussen je energiegevers en energievreters en Sociaal
netwerk: voor meer inzicht in je
sociale netwerk.
De training bestaat uit vier bijeenkomsten en vindt plaats op vrijdag 27 november, 4 december,
11 december en 18 december
van 9.30 tot 11.30 uur in het Parochiehuis aan de Gerberastraat 6.
De training is gratis. Aanmelden
kan bij Participe Amstelland via
0297- 326670 of team.aalsmeer@
participe.nu. Aanmelden is verplicht in verband met de corona-regels (aantal bezoekers in de
ruimte). Uiteraard houdt Participe
zich aan de maatregelen van het
RIVM, 1,5 meter afstand, checkvragen en desinfecteren van de
handen.

Waar is Lisa?
De Kwakel - Heeft iemand Lisa
gezien? Lisa is een lapjespoes en
woont in De Kwakel. Sinds afgelopen zaterdag 31 oktober wordt Lisa enorm gemist. Wie haar vindt of
informatie heeft, wordt gevraagd
haar bazin, Lucienne Koeleman,
te bellen: 06-30347999 of eventueel een mail te sturen naar
luciennekoeleman@gmail.com.

Oud papier in
Kudelstaart

Kudelstaart - Aanstaande vrijdagavond 6 november haalt carnavalvereniging de Pretpeurders
samen met de schaatstrainersgroep VZOD het oude papier op
in Kudelstaart. Gaarne de papiercontainer of dozen papier plaatsen waar ook de vuilcontainers
verzameld dienen te worden.
Met de opbrengst van het oude
papier steunt de Stichting Supporting Kudelstaart financieel alWelzijn voorkomt zorg
Participe Amstelland is de organi- le Kudelstaartse verenigingen en
satie voor welzijn en maatschap- instellingen. Dus, verzamel het
pelijk werk in Aalsmeer, Amstel- papier (geen melk- en frisdrankveen, Ouder Amstel en Uithoorn. pakken) voor de eerste vrijdagParticipe Amstelland wil dat ie- avond van de maand. Kijk voor
dereen mee kan doen in de sa- alle datums, nieuws of een aanmenleving. Participe versterkt in- vraag voor een financiële bijdrawoners bij belangrijke levens- ge op www.stichtingsupportinggebeurtenissen en stimuleren kudelstaart.nl
buurtbewoners om elkaar te ontmoeten en samen activiteiten te
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Officiële Mededelingen
GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575, fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale tel.nr: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
AANGEPASTE DIENSTVERLENING
I.V.M. HET CORONAVIRUS COVID19
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een
afspraak maken op 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 telefonisch met één van onze medewerkers of stel uw vraag bij
de receptie. Wij proberen dan samen met u tot een passende
oplossing te komen.Wij doen er alles aan om u goed en snel
te woord te staan. De wachttijden zijn mogelijk wat langer
dan normaal. Wij vragen daarvoor uw begrip.
INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen
gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen
er geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen.
Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijdelijk alleen via de website van de gemeente inzien. Mocht
u niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te zien,
kunt u telefonisch contact opnemen met het algemene telefoonnummer van de gemeente 0297-387575. U kunt dan
aangeven om welk stuk het gaat zodat het u per post kan
worden toegezonden. Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen stukken uiteraard weer op het gemeentehuis
in te zien zijn.
AFVAL
Vanaf dinsdag 24 maart worden maximaal vier klanten tegelijkertijd toegelaten op de milieustraat. Meerlanden vraagt
mensen alleen met volle vrachten te komen, rekening te
houden met extra wachttijden en de instructies van hun medewerkers op te volgen. Medewerkers zullen bezoekers attenderen voldoende afstand te houden. Voor alle informatie
over de dienstverlening van Meerlanden, kunt u terecht op:
www.meerlanden.nl/coronavirus.
SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen
naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar:
servicelijn@aalsmeer.nl .
CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het
weekend via het hoofdnummer: 0297-381777.
SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen:
tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl
WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze
wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen www.wijkoverlegaalsmeer.nl
AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u
bellen naar tel. 0297-387511. Voor een afspraak met een van
de wethouders: tel. 0297-387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.
INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken
over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van
een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De
inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds
ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker
bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297387584/387660 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

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

08.30-12.00 uur
13.00-16.30 uur

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

Voorletters
W.

GeboorteDatum
datum beschikking
03-07-1959

28-10-2020

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

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

#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s.

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

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

Voorletters

Geboortedatum

Datum
voornemen

K.G.

17-04-1956

29-10-2020

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 burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens
openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen.
Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen,
zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.
SNOEIBOOT VAART 14 NOVEMBER UIT
Op zaterdag 14 november 2020 vaart de snoeiboot uit. Eilandeigenaren op de Westeinderplas krijgen zo de mogelijkheid
om hun particuliere snoeihout gratis en op een verantwoorde
manier af te voeren. Inzamelpunten:
09.00-12.00 uur: Schuilhaven de Winkel aan de Grote Poelzijde
13.00-16.00 uur: Baggerdepot Otto aan de doorgang
Grote Brug
Als de snoeiboot op de aangegeven tijd niet aanwezig is, dan is
deze waarschijnlijk even aan het lossen. De boot komt zo snel
mogelijk weer terug.
Meer informatie
Voor meer informatie over de takkeninzameling en de snoeiboot kunt u contact opnemen met: (0297) 38 75 75, afdeling
Veiligheid en Handhaving, vaarwegbeheer/boswachter.
VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING
STATIONSWEG 17 AALSMEER Z19012426
Het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer
maakt, ingevolge artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wabo,
bekend dat zij besloten heeft een omgevingsvergunning in
afwijking van het bestemmingsplan Aalsmeer Dorp 2016 te
verlenen ten behoeve van de realisatie van een appartementsgebouw voor 28 appartementen aan de Stationsweg 17. De
aanvraag is geregistreerd onder nummer Z19-012426. Het
appartementsgebouw voorziet in de realisatie van 28 appartementen in verschillende prijssegmenten en zal het momenteel
leegstaande gebouw van het voormalige postkantoor vervangen. Omdat de ontwikkeling niet past binnen de voor het
plangebied geldende bestemmingsplan Aalsmeer Dorp 2016
is door middel van een uitgebreide procedure voor de omgevingsvergunning afgeweken.
Ontwerpbesluit hogere grenswaarden
Akoestisch onderzoek heeft uitgewezen dat de voorkeursgrenswaarde voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting
zal worden overschreden vanwege het wegverkeerslawaai
van de Stationsweg en het Drie Kolommenplein. Uit het onderzoek blijkt tevens dat geluidreducerende maatregelen onvoldoende mogelijk zijn. Het college heeft daarom besloten
tot vaststelling van hogere grenswaarden voor de ten hoogst
toelaatbare geluidbelasting.
Ter inzage
Met ingang van vrijdag 6 november 2020 ligt de omgevingsvergunning inclusief het besluit hogere grenswaarden geluid
gedurende 6 weken met de daarbij behorende stukken, op de
volgende wijzen ter inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl
onder planidentificatiecode:
NL.IMRO.0358.OIAVHB16xA-VG01, en
- via de gemeentelijke website, link:
http://0358.ropubliceer.nl
- de balie van de receptie in het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. In verband met maatregelen in het
kader van corona (Covid-19) dient hiervoor eerst een afspraak te worden gemaakt via tel. 0297-387575;
Beroepsmogelijkheid
Het instellen van beroep tegen het besluiten is mogelijk van 6
november 2020 t/m 17 december 2020. Belanghebbenden die
tegen de ontwerpbesluiten tijdig zienswijzen hebben ingediend of belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat zijn
geweest eerder zienswijzen in te dienen, kunnen beroep instellen tegen de besluiten bij de rechtbank Amsterdam (Sector
Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam). Voor de
behandeling van het beroepschrift en een eventueel verzoek
om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. Over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling kunt u contact opnemen met de rechtbank Amsterdam.

Voorlopige voorziening
Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens de voorzieningenrechter verzoeken om een voorlopige voorziening te
treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Bij het verzoek moet een afschrift van het
beroepschrift worden overgelegd.
Inwerkingtreding
De besluiten treden in werking met ingang van de dag na
die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening is
ingediend, treden de besluiten niet in werking voordat op dat
verzoek is beslist.
ACTIEPLAN GELUID 20132018 VOORTZETTEN TOT
2023 DOSSIERNR Z20065031
Op grond van hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer (gebaseerd op de Europese Richtlijn omgevingslawaai) moet door
de gemeente Aalsmeer om de vijf jaar geluidbelastingkaarten
en een actieplan geluid worden vastgesteld. Het doel van de
Europese richtlijn is, om op basis van prioriteiten, de schadelijke gevolgen (inclusief hinder) van blootstelling aan omgevingslawaai te voorkomen of te verminderen.
In opdracht van regiogemeenten is door het adviesbureau
DGMR het Actieplan Geluid 2013-2018 opgesteld. Besloten is
om dit actieplan voort te zetten tot 2023. Het argument hiervoor is dat de uitgangspunten van het actieplan nog actueel
zijn. Op 27 oktober 2020 is het besluit genomen door het college van burgemeesters en wethouders van Aalsmeer om het
Actieplan Geluid 2013-2018 voort te zetten voor drie jaar, tot
2023.
Inzage
Het Actieplan geluid 2013-2018 met de daarbij behorende
stukken ligt ter inzage vanaf 6 november 2020 tot en met
18 december 2020 bij de balie Bouwen & Vergunningen in het
gemeentehuis, Laan Nieuwer-Amstel 1 te Amstelveen.
De openingstijden van de balie Bouwen & Vergunningen op
het gemeentehuis zijn: maandag, dinsdag en woensdag van
08.30-15.30 uur, donderdag van 08.30-16.30 uur en vrijdag van
8.30-12.30 uur. De stukken zijn (i.v.m. het coronavirus) alleen
in te zien op afspraak. Dit kan d.m.v. bellen naar het nummer
020 540 4911 en vragen voor een terug belverzoek bij “Balie
bouwen en vergunning” om een afspraak te maken voor het
inzien van de stukken.
Zienswijze
Op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht
wordt een ieder in de gelegenheid gebracht om uiterlijk 18 december 2020 schriftelijke of mondelinge zienswijzen in te dienen op het (voortzetten van het) Actieplan Geluid 2013-2018.
Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gestuurd aan: Burgemeester en wethouders van Aalsmeer, afdeling Stedelijke
Ontwikkeling, Postbus 4, 1180 BA Amstelveen.

Vervolg op volgende blz.
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een
wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze
rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen
die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u
de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt
indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en
Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.3012.00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het
gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via
tel. 0297-387575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken,
na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending
ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag
en donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak
maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over
bouwen en vergunningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes
weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk
een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank
van Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt
ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene
die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene
die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan
contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen
en Handhaving via tel. 020-5404911.
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Officiële Mededelingen
AANKONDIGING TE VERWIJDEREN VOERTUIGEN EN
TE VERWIJDEREN VAARTUIGWRAK
Op de volgende locaties staan al geruime tijd de onderstaande
voertuigen:
- Aan de Mr. Jac. Takkade te Aalsmeer, ter hoogte van perceel 15 staat al geruime tijd een auto, te weten een groene
Volkswagen type golf met het kenteken TD-NR-90.
- Aan de Oosteinderweg ter hoogte van perceel 205 D staat
al geruime tijd een auto te weten een zwarte BMW type
320I zonder kentekenplaten.
Gelet op artikel 5.4 en 5.5. (Defecte voertuigen, voertuigwrakken) van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Aalsmeer, is het verboden deze voertuigen op de weg
te plaatsen of te hebben.
-

Ter hoogte van de Dorpsstraat perceelnummer 122 te Aalsmeer ligt al geruime tijd een klein polyester blauw bootje
waarvan het drijfbaar vermogen niet langer aanwezig is.
Volgens artikel 5:24A van de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Aalsmeer, is het verboden een vaartuigwrak in openbaar water te hebben.
De eigenaren van bovengenoemde objecten worden verzocht
zich zo spoedig mogelijk in verbinding te stellen met team
Handhaving Openbare Ruimte (HOR) van de gemeente Aalsmeer. De gemeente is voornemens op grond van artikel 5.29
en 5.30 van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) bestuursdwang toe te passen, door de voertuigen op 26 november
2020 van de openbare weg mee te voeren en op te slaan en
het vaartuig op 25 november 2020 uit het openbare water
mee te voeren en op te slaan. Dit betekent dat de gemeente dit
object na 13 weken mag verkopen of laten vernietigen. Artikel
5.31 van de AWB kan ook van toepassing zijn. De rechthebbenden krijgen de gelegenheid de voertuigen van de openbare weg te verwijderen en wel tot en met 25 november. De
rechthebbende van het vaartuig krijgt de gelegenheid om het
vaartuig tot en met 24 november 2020 uit het openbare water
te verwijderen.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met team
HOR van de gemeente Aalsmeer telefoon; 0297-387575.
Stamnummer 90002 m.b.t. de voertuigen/ Stamnummer
38403 m.b.t. het vaartuig.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
RECTIFICATIE
Geniedijk 20, 1433 HC, (Z20-061936), (Omgevingsvergunning,
Aanvraag ontvangen) het verhogen van de nok van het bijgebouw t.o.v. de reeds verleende vergunning Z20-037698. Toelichting: de omschrijving zoals gepubliceerd op 10 september
jl. was niet juist
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis.
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Duikerstraat 31, 1432 JW, (Z20-076107), het plaatsen van
een U-dakkapel op de 2e verdieping en het maken van een
uitbouw op de begane grond aan de achter- en zijkant van
de woning
- Oosteinderweg 247C, 1432 AT, (Z20-075312), het wijzigen
van de gevelreclame en het paneel op het hekwerk
- Vivaldihof 22, 1431 ZW, (Z20-075034), het verhogen van de
nok en plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning
VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE
De beslistermijn is verlengd met zes weken. De beslissing op
de volgende aanvragen zijn met toepassing van artikel 3.9, Lid
2 van de wabo verlengd:
- Dorpsstraat 40, 1431 CD, (Z20-062354), het vervangen/vergroten van de dakkapel op de mansarde kap aan de zijkant
van de woning. Verzonden: 30 oktober 2020
- Bielzenpad t/m Boeing Avenue, sectie G nr. 6362, (Z20061742), het vervangen van huidige drinkwatertransportleidingen. Verzonden: 02 november 2020
- Pasteurstraat 18, 1433 KT, (Z20-060324), het plaatsen van
een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden:
26 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 maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de
onderkant van deze advertentie:
- Oosteinderweg 61 ws2, 1432 AE, (Z20-062607), het vervangen van de bestaande woonark. Verzonden: 02 november
2020
- Alexiastraat 11, 1432 HL, (Z20-061748), het maken van een
uitbouw aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 30
oktober 2020
- Oosteinderweg 457c, 1432 BJ, (Z20-061382), het plaatsen
van 2 dakkapellen en het uitbreiden van de woning. Verzonden: 30 oktober 2020
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN,
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie:
- Hortensialaan 56, 1431 VD, (Z20-049083), het plaatsen van
een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden:
30 oktober 2020
- Oosteinderweg 279 ws3, 1432 AV, (Z20-057928), het bouwen van een nieuwe woonark. Verzonden: 30 oktober
2020
- Aalsmeerderweg 314, 1432 CZ, (Z20-042489), het bouwen
van een woning met garage/berging. Verzonden: 27 oktober 2020
- Zwarteweg 147, 1431 VL, (Z20-033885), het herbouwen
van een afgebrand bedrijfspand en het wijzigen van de
gevels en de indeling. Verzonden: 27 oktober 2020
- Oosteinderweg 21b, 1432 AC, (Z20-040857), het maken
van een aanbouw tussen woonhuis en de bestaande berging. Verzonden: 27 oktober 2020
EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Evenementenvergunning (aanvragen)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25
van de APV de volgende evenementenvergunning is aangevraagd:
• Parkeerterrein bij zwembad De Waterlelie (Z20-076245)
Kermis Aalsmeer op 17 t/m 21 februari 2021,ontvangen 30
oktober 2020
COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl
VENTVERGUNNING VERLEEND
-

Gemeente Aalsmeer (Z20-073568) Verkopen van schepijs
van 1 maart tot 1 oktober 2021, verzonden 29 oktober
2020
WEIGERING AANVRAGEN

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen geweigerd zijn:
- Oosteinderweg 387 (Z20-051593) Indian Hut, verzonden
29 oktober 2020
- Oosteinderweg 387 (Z20-052003) Indian Hut, verzonden
29 oktober 2020
TER INZAGE:
t/m 26-11-20
t/m 10-12-20

t/m 10-12-20
t/m 17-12-20

t/m 18-12-20

Het ontwerpbestemmingsplan ‘UiterwegPlasoevers 2021’ met bijbehorende verbeelding, planregels en toelichting
Ontwerpbestemmingsplan “Parkmeer”, concept welstandscriteria en ontwerpbesluit
Hogere grenswaarden Wet geluidhinder
(Z20-071090 )
Verlening omgevingsvergunning voor
de herinrichting van het Waterfront (Z19059133)
Verlening omgevingsvergunning Stationsweg 17 Aalsmeer inclusief het besluit hogere grenswaarden geluid met de daarbij behorende stukken
Actieplan geluid 2013-2018 met de daarbij
behorende stukken
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WAT is er

“Ieder mens zou moeten kunnen lezen”

Buurtboekenkasten ‘spotten’
in Aalsmeer en Kudelstaart
Aalsmeer - Ze verrijzen in best
grote aantallen in Aalsmeer en
Kudelstaart en aan nagenoeg alle
exemplaren is veel aandacht besteed aan de presentatie: Buurtboekenkasten. Het project is opgezet in 2018 door Mieke Keessen
vanwege het wegbezuinigen van
de bibliotheken in Kudelstaart en
Oosteinde. Met buurtboekenkasten kunnen inwoners toch in hun
eigen buurt een boek lenen, want
zo is Mieke van mening: “Ieder
mens zou moeten kunnen lezen.”
In de veelal prachtige boekenkast-huisjes is leesplezier te leen
of te ruilen voor zowel kinderen
als volwassenen. Een boek kan
geleend worden en na gelezen te
hebben teruggebracht worden.
Een boek mag ook geruild wor-

den. Neem een exemplaar mee
en zet er ander ‘leesvoer’ voor terug. Geen tijdschriften, bouquetreeks of studieboeken. Sommige houders van buurtboekenkasten hebben zoveel boeken dat
het hen niet uitmaakt of het meegenomen boek wel of niet teruggebracht wordt. “Niks hoeft terug
en er hoeft ook geen ander exemplaar in. Ik heb namelijk boeken
zat en vul het zo weer aan”, aldus
de eigenaresse van de buurtboekenkast aan de Mijnsherenweg.

Ze gaan ‘spotten’ is ook best een
aanrader. Het zijn er inmiddels
meer dan twintig! Buiten binnen
in enkele gebouwen (gemeentehuis, buurthuizen en sporthallen) staan de meeste ‘kunstwerken’ met/voor boeken in de voortuinen. In de Hornmeer worden wijkbewoners uitgenodigd
te gaan lezen in boeken uit de
buurtkasten in de Jupiterstraat
en Roerdomplaan, in Zuid is onder andere de voortuin in de Cyclamenstraat opgevrolijkt met
een buurtkast vol boeken en in
‘Kunstwerken’
het Centrumgebied mag gerust
Het initiatief is groots opge- het deurtje geopend worden om
pakt in de gemeente en zowel in een boek te lezen of te ruilen uit
Aalsmeer als Kudelstaart staan in het huisje aan het Baanvak. In Kunagenoeg iedere buurt wel één delstaart wordt best veel gebruik
of meerdere buurtboekenkasten. gemaakt van de buurtboeken-

kasten in de Leeghwaterstraat,
Mijnsherenweg en Zuiderpark.
De inhoud van alle kasten worden regelmatig aangevuld en/of
vernieuwd. “Kom langs, lezen is
leuk”, aldus de eigenaren uitnodigend.
(Inter)nationaal
Overigens zijn buurtboekenkasten in heel Nederland en zelfs internationaal populair en ook in
andere steden en in het buitenland wordt veel aandacht aan het
uiterlijk van de boekenkasten besteed. Het hebben van een buurtboekenkast leidt regelmatig ook
tot leuke en verrassende ontmoetingen. Overweeg u/jij om ook
een buurtboekenkast te openen?
De huidige eigenaren geven u/
jou graag meer informatie. Er zijn
geen regels qua grootte of vorm,
belangrijkste en enige eis is dat
de boeken droog moeten kunnen staan. Het voormalige konijnenhok een nieuwe bestemming
(bieb) geven, behoort dus ook tot
een mogelijkheid...
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Gevarieerde programma’s Radio Aalsmeer

Muzikale favorieten van
Marion Geisler in Top 10

Flitsende heropening volgend jaar

FloriWorld sluit tijdelijk
de deuren!
Aalsmeer - De toeristische sector
wordt hard geraakt door de corona-pandemie. FloriWorld heeft in
juli 2020 de deuren geopend in
de hoop en verwachting dat de
situatie langzaam maar zeker zou
verbeteren. Inmiddels worden er
niet alleen in Nederland, maar
ook in omliggende landen door
overheden zware maatregelen
genomen. Onbezorgd verkeer
van mensen en zeker van groepen, is op dit moment helaas niet
mogelijk. Daarom is begin november besloten de deuren van
FloriWorld tijdelijk te sluiten.
FloriWorld richt zich op een flitsende heropening begin volgend
jaar. De heropening vindt plaats
zodra zowel het binnenlands toerisme als bezoek vanuit het buitenland niet langer aan beperkingen onderhevig is. Op deze manier draagt FloriWorld maximaal

Online pubquiz
café Joppe
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 7 november organiseert café
Joppe weer een online pubquiz.
Er gaan negen rondes gespeeld
worden met leuke vragen waaronder een afbeeldingsronde en

bij aan de gezondheid van zowel
medewerkers als bezoekers.
“De positieve reacties van (inter)
nationale bezoekers, relaties en
touroperators bevestigen dat de
attractie FloriWorld wereldwijd
een gewenst en succesvol concept is. Ook de evenementen,
die tot dusver georganiseerd zijn,
ontvingen goede recensies. Wij
medewerkers van FloriWorld zijn
onverminderd enthousiast en hopen begin volgend jaar bezoekers in groten getale te mogen
ontvangen in onze inspirerende
bloemenattractie en fantastische
evenementenlocatie”, aldus het
team van FloriWorld. Bezoekers
die een ticket hebben gekocht
krijgen automatisch hun geld gerestitueerd. Voor informatie of
vragen kan contact opgenomen
worden via info@floriworld.nl.
Foto: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - Donderdag 5 november om 19.00 uur is Eva Louise
Bakker te gast bij ‘Echt Esther’. Zij
schrijft, tekent en schildert. Met
behulp van ervaringen uit haar
eigen leven zet zij zich in voor
meer openheid omtrent psychische problemen. Vorig jaar verscheen haar debuutroman ‘Desnoods de hele wereld’. Hierin
speelt een jonge vrouw met autisme de hoofdrol. Een aanrader
voor iedereen die iets wil begrijpen van asperger. Een vraag voor
Eva Louise? Mail deze naar esther@radioaalsmeer.nl
Muzikale terugblik met Sem
Na een ongetwijfeld roerige week
gaat ‘Sem op Zaterdag’ op 7 november een muzikale terugblik
op deze week werpen. Een ding
belooft Sem van Hest, het worden
tussen 10.00 en 12.00 uur twee
aangename luisteruurtjes. Wat
dat wordt hangt van de ontwikkelingen in deze week af, zowel
binnen- als buitenlands. Het blijft
dus nog even een verrassing.
Bloemiste in ‘Door de Mangel’
Wekelijks staat er een Aalsmeerder of Kudelstaarter in de spotlight in ‘Door de Mangel’ met presentator Elbert Huijts. En dat levert iedere week weer interessante gesprekken op. Dat bewees
Thomas Visser afgelopen maandag opnieuw. Thomas is coördinator van De Oude Veiling. “Het
is momenteel moeilijk, want we
kunnen bijna niets. Daarom help
ik bij de ESA gewoon ook bij het

onderhoud van bijvoorbeeld De
Bloemhof”. Natuurlijk heeft Thomas ook een opvolger gezocht.
Maandag 9 november komt Fleur
Looy Diets als 305e gast. Zij is
bloemiste en staat op verschillende plekken in de regio met een
bloemenkar. Thomas wil graag
weten hoe zij de drukte van haar
werk kan combineren met het
moederschap. Ook een vraag
voor Fleur? Mail deze dan naar
studio@radioaalsmeer.nl of bel
tijdens de uitzending naar 0297325858.

Donderdag 5 november:
* Programmabegroting 2021 in
raadsvergadering vanaf 20u. Te
volgen via livestream gemeente.
Vrijdag 6 november:
* Pubquiz met Mark en Eric op
Radio Aalsmeer TV van 20 tot
22u.
Zaterdag 7 november:
* Kinderboerderij Boerenvreugd
in Hornmeer open. Zaterdag
en zondag van 10 tot 16.30u.
Dinsdag tot en met vrijdag van
9.30 tot 16.30u.
* Online pubquiz café Joppe via
livestream op facebookpagina.

Van 20.30 tot rond 23.30u.
Zondag 8 november:
* Zeilfort Kudelstaart open voor
bezoekers van 14 tot 17u. Ook
op 15, 22 en 29 november.
Woensdag 11 november:
* Klaverjassen met De Geluksvogels in Dorpshuis Kudelstaart
vanaf 19u.
Donderdag 12 november:
* Ouderensoos 55+ in Dorpshuis
Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.
Zaterdag 14 november:
* Snoeiboot gemeente vaart op
Westeinder. Eilandeigenaren
kunnen oud hout inleveren.
Van 9 tot 12u. en 13 tot 16u.

STAGE
MUSIC SHOP

Dé vioolspecialist

CADEAUTIPS:
Stemapparaat
Gitaarhoes
Capo
Gitaarband
Schoolstraat 7 | Aalsmeer | 0297-328044 | www.stagemusic.nl

Crash, Flower Art en Oude Raadhuis

Tijdelijke sluiting musea
Aalsmeer - Afgelopen dinsdag 3 november heeft de regering besloten de musea met ingang van woensdag 4 november voor de duur van twee weken te sluiten. De vrijwilligers van
het Crash Museum in Aalsmeerderbrug betreuren het ten zeerste dat zij tijdelijk geen bezoekers
mogen ontvangen. Uiteraard is er
de hoop dat het museum op zaterdag 21 november weer open
mag voor bezoekers en dat publiek het museum dan weer weet

te vinden. De sluiting heeft tot
gevolg dat de op 7 november geplande lezing over de Fokker fabriek in Amsterdam-Noord geen
doorgang kan vinden.
Het Crash Museum is uiteraard
niet de enige die voor twee weken dicht moet. Ook het Flower
Art Museum en het Oude Raadhuis mogen veertien dagen geen
bezoekers welkom heten. Natuurlijk hopen ook zij dat na de
‘pauze’ publiek zich weer in groten getale gaat laten zien.

Gezelligheid in de huiskamers

Mark en Eric Pubquiz op
Radio Aalsmeer vrijdag

Aalsmeer - Aanstaande vrijdag
6 november zal het team van
de ‘Mark en Eric Show’ nog een
Top 10 en Verhalenderwijs
Maandag 9 november om 20.00 keer de pubquiz spelen met aluur staat de muziekkeuze van de le kijkers en luisteraars van RaKudelstaartse Marion Geisler cen- dio Aalsmeer. De populaire quiz,
traal in het muziekprogramma die in Aalsmeer, Kudelstaart, Uitvan Rinus en Talitha van Itterzon. hoorn en omstreken wordt meeMarion is geen onbekende op Ra- gespeeld, heeft voor veel gezeldio Aalsmeer, want ze maakt het ligheid gezorgd tijdens de eerprogramma
‘Verhalenderwijs’ ste quarantaineperiode. Gemidwaarbij ze voorleest uit (kinder) deld deden meer dan 150 teams
per keer mee. Nederland zit weer
boeken.
in een gedeeltelijke lockdown,
dus tijd voor gezelligheid! Neem
Franse componisten
‘Íntermezzo’ staat 9 november in het vanuit je eigen huiskamer op
het teken van Franse componis- tegen familie of vrienden die aan
ten met als leidende figuren Mau- de andere kant van het land worice Ravel en Camille Saint-Saëns nen. Het is een algemene quiz
in deze uitzending tussen 21.00 waar iedereen aan mee kan doen.
en 23.00 uur. Het wordt weer een
sfeervolle klassieke uitzending.

Carnaval en ‘Young Ones’
Normaal gesproken een feestelijke dag, 11 november. Maar dit
jaar zal er geen Sint Maarten gelopen worden. De jaarlijkse start
van het Carnavalsseizoen kan
niet van start gaan. Onder anMarion Geisler te gast in ‘De Top 10 dere daarover gaan Jonas en Stvan...’ op Radio Aalsmeer.
evan met ze in gesprek. En wordt
er nog iets gedaan aan de Sinterklaasvieringen? Woensdag 11 november vanaf 19.00 uur te horen
bij het jeugdprogramma ‘Young
een muziekronde. En tijdens deze
Ones’. Radio Aalsmeer is te beronde wordt op een heel speciale
luisteren via 105.9 FM in de ether,
verrassing getrakteerd. Meedoen
99.0 FM op de kabel, digitaal rakan veilig thuis achter de pc of
diokanaal 868 (Caiway) en via de
laptop. Via een livestream op de
website www.radioaalsmeer.nl.
Joppe Facebookpagina kan ingeEn te bekijken via kanaal 12 van
logd worden. De pubquiz begint
Caiway, kanaal 1389 van KPN/
om 20.30 uur en duurt tot rond
XS4ALL/Telfort of radioaalsmeer.
23.30 uur. Er wordt een vrijwillige
nl/tv. Ook te volgen via Facebook
bijdrage gevraagd van 2,50 euro
en Twitter.
per persoon.

TE DOEN

De ‘Mark en Eric Pubquiz Show’ is
vrijdagavond van 20.00 tot 22.00
uur. Meedoen is gratis en kan via
Radio Aalsmeer TV (Caiway kanaal 12, of radioaalsmeer.nl/tv).
Op www.markeneric.nl is een digitaal antwoordformulier te vinden die tijdens de quiz gebruikt
kan worden. Tevens staat op deze
website alle informatie over deelname.
“Er is momenteel weinig te doen
in Aalsmeer en daarom zorgen
wij voor gezelligheid en verbondenheid in de huiskamers”, aldus
Eric Spaargaren. “En omdat de vorige uitzendingen zo’n succes waren, konden we bijna niet anders
dan het nog een keer organiseren.”

Deze krant is gedrukt
op gerecycled papier.
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De Schijnwerper op...

Ruud Vismans van evenementencentrum The Beach:

“We zijn het dorpshuis
van Aalsmeer Oost”

aangepakt. Die sector heeft zich
de afgelopen tijd juist zo goed
aan de regels gehouden. Een
van de redenen dat ze dat besluit
hebben genomen is omdat er
heel moeilijk een onderscheid te
maken is tussen de diverse soorten restaurants. Een bar of eetcafé
serveert ook maaltijden, al is het
maar een tosti of een broodje kroket. De ‘natte horeca’ is lastiger te
handhaven dan een restaurant. Ik
denk dat ze daarom hebben gezegd: dan allemaal maar dicht.”

Doe je wel aan afhaalmaaltijden?
“In de eerste golf niet, omdat ik
gelijk mijn kok kwijt raakte. Hij is
een Portugees en vertrok direct
Aalsmeer - The Beach, voorma- naar binnen gaan. En nu de twee- toen corona uitbrak naar zijn falige veiling Bloemenlust, is voor de klap er overheen. Die is het milie. Het is moeilijk om aan goeveel Aalsmeerders een begrip. ergste.”
de koks te komen en we waren
Zeker voor Ruud Vismans, die
dolblij dat hij terug kwam, maar
25 jaar geleden verliefd werd op Geen restaurant?
drie weken later ging alles weer
het gebouw en er samen met zijn Geen sportwedstrijden?
op slot. We zijn nu wel begonnen
vrouw en zoons dag en nacht “Nee, helemaal niks. Onze vas- met afhaalmaaltijden: The Beach
doorbracht om er het populai- te trainingsgroepen die normaal Drive In is open van 17.00 tot
re evenementencentrum van te gesproken met veel meer perso- 20.00 uur. Elke dag van de week
maken dat het nu is. Hij is ver- nen zijn, komen nu om beurten kun je een ‘take away’ menu begroeid met het pand. Sinds de met twee man tegen een ander stellen. Van kipsaté, een goede
uitbraak van corona is alles ver- koppel trainen. Maar geen wed- biefstuk tot pasta of maaltijdsaanderd.
strijden, niet douchen of omkle- lade en natuurlijk onze wisselenden, ze moeten in hun trainings- de stamppot. Een drankje erbij
Hoe vergaat het hem
pak komen en na het trainen met- kan ook.”
op dit moment?
een weer naar buiten. Als we he“Eigenlijk is het al vanaf maart lemaal vol zitten zijn er twaalf Dat is een positief punt,
een drama. Toen we weer open personen in de hal; drie velden maar voor de rest is het allemaal
mochten waren we blij dat we met vier mensen er op. En dat is diep treurig. Ben je desperaat?
weer gasten mochten ontvangen het. Het is heel vervelend, maar “Ja, ik heb het slecht, ik heb het
en zeker blij met ons grote terras we zitten allemaal in hetzelf- écht slecht. Alle flexibele werkwaar ze op veilige afstand van el- de schuitje en zullen met elkaar nemers hebben we op non-ackaar konden zitten. Maar men- moeten knokken om dat virus er- tief moeten zetten en gezegd: als
sen waren toch angstig. Met na- onder te krijgen.
we straks weer open mogen home toen de dagen korter werden
pen we dat jullie er nog zijn. Ons
en het weer slechter, merkten we Persoonlijk vind ik het onterecht, vaste personeel is vaak al meer
dat mensen moeite hadden met dat de horeca zo streng wordt dan twintig jaar in dienst. Dat

Slimness Claudia van der Meijden:

ben we eigenlijk niet nodig? De
titel van dit boek zegt het al: afvallen zonder poespas! Balans, regelmaat en plannen horen allemaal bij het afvallen volgens de
ma en ruim dertig recepten be- Slimness-methode.”
schreven die volgens Claudia gemakkelijk te maken en smakelijk Coronavirus
zijn. Met drie verschillende ba- Het heersende coronavirus maakt
sisdiëten en variatielijsten waar- het extra belangrijk om geen
uit kan worden gekozen. “Het is overgewicht te hebben. Zo is veel
opvallend dat bij veel methoden buikvet namelijk een belangrijke
de rest van het gezin niet wordt risicofactor. Claudia van der Mebetrokken bij het dieet. Omdat ijden volgt dit advies van Lieshet vaak extreme methodes be- beth van Rossum, internist en
treft, die je de kinderen niet wil hoogleraar obesitas in het Erasopleggen. Zoals dat er een perio- mus MC.
de op bepaalde dagen heel wei- “In buikvet worden continu hornig wordt gegeten. Of dat er puur monen en ontsteking stofjes aanop repen of shakes wordt geleefd gemaakt, waar het immuunsyen aardappels of volkorenbrood steem op reageert. Het immuunworden weggelaten. Terwijl dat systeem is hierdoor actiever dan
juist belangrijk is om te blijven normaal en reageert minder
eten! Daarin zit onder andere goed op indringers. Daardoor kan
ijzer, vitamine B, jodium en vezels. het coronavirus zich snel vermeDat laatste is goed voor de stoel- nigvuldigen met als gevolg dat
gang bijvoorbeeld. Een aantal de patiënt zieker wordt. Nu moe‘dieet’ recepten zouden telkens ten de mensen met een BMI van
speciaal moeten worden klaar- boven de 30 niet meteen in pagemaakt. En je ziet mensen met niek raken en direct op een streng
bakken sla onder de arm naar het dieet gaan. Want het is onverstanwerk gaan. Maar het hoeft alle- dig om je overgewicht of obesimaal niet zo ingewikkeld! Wat je tas op te lossen door direct een
door dit boek te lezen leert is niet streng dieet te volgen. Er kan dan
voor even, maar voor altijd. Waar- een tekort aan essentiële voeom is het belangrijk dat je sommi- dingsstoffen ontstaan die je imge dingen moet eten en wat heb- muunsysteem verder aantasten.

‘Afvallen zonder poespas!’
Regio - Al tien jaar lang helpt
Slimness cliënten bewust te worden van het belang van beweging, gezonde voeding en inzicht
geven in eetgedrag. Met als doel
om niet alleen het streefgewicht
te bereiken, maar dat ook te behouden. Het gezicht achter Slimness, gewichtsconsulent en bewegingscoach Claudia van der
Meijden, hoopt met haar nieuwe
boek ‘Afvallen zonder poespas!’
ook hen te bereiken die ver buiten haar praktijk wonen of geen
behoefte hebben aan directe begeleiding. Zeker midden in deze
coronatijd. Het (werk)boek helpt
om op een simpele en verantwoorde manier af te vallen, zonder honger te lijden. Dat maakt
het mogelijk om elke week wat
gewicht te verliezen.
Claudia van der Meijden heeft al
tien jaar een goedlopende praktijk, waar ze al meer dan duizend
mensen heeft geholpen om met
succes af te vallen.
Ervaringen
Al haar ervaringen zijn nu gebundeld in een boek. Daarin staan
onder andere een beweegsche-

zijn hondstrouwe medewerkers,
daarom heb ik het er zo moeilijk
mee. De mensen bij de verkoop
en de receptie hebben dagen in
geleverd, die zijn minder gaan
werken. De rest houdt zich bezig
met de Take Away en het onderhouden van het pand.”
Hoe breng je de dag door?
“‘s Morgens met het nieuws lezen en kijken of we ergens op in
kunnen springen of een bijdrage
kunnen leveren. Ik zit in een aantal commissies en dat geeft gelukkig wat afleiding, want ik zou
gek worden als ik hier de hele dag
moet zitten niksen. Dat zit niet in
mijn aard. Waar we goed in zijn,
zijn juist de dingen die niet meer
mogen; sfeer maken en de mensen verwennen.
We zijn het dorpshuis van
Aalsmeer Oost. Er gebeurt hier
van alles: bandjes, koren, de ouderen die hier een gezellige dag
hadden, er werd vergaderd, presentaties gehouden, salsa dansles gegeven, maar het mag allemaal niet meer. Op een locatie als
dit wil je iets met mensen doen
en dat zit er voorlopig niet in. Het
gebouw voor andere doeleinden
gebruiken is nagenoeg onmogelijk.”
Het zal wel het nieuwe jaar
worden voor alles weer open mag.
Ga je het redden?
“Dat is afhankelijk van wat de
huisbaas gaat doen. We hebben
veel in het bedrijf geïnvesteerd,
maar er komt een keer een kantelpunt. We hebben net een nieuwe eigenaar, een Amerikaans bedrijf. Die weten niet eens dat dit
gebouw bestaat, hebben zeker
geen feeling met een rijksmonument als dit en kennen totaal de
emotionele waarde niet. De vorige financiële crisis hebben we
overleefd. Dit zou een top jaar
worden. En nu overkomt ons dit.”
Op wie wil jij de schijnwerper
richten?
Michel en Daisy van Happy Island. Ze zijn een heel creatief stel
dat mooie trainingen en coachsessies geeft.
Door Truus Oudendijk
Eigenlijk is de grootste gemaakte fout dat er te weinig wordt gegeten. Niet alleen tast dat je immuunsysteem aan, je ervaart ook
weinig energie. Vervolgens ga je
minder bewegen en dat zorgt ervoor dat je op bepaalde momenten weer te veel gaat eten en ook
het verkeerde. Dan ga je voor het
slapen nog snacks als chips en
koekjes eten bijvoorbeeld. Verantwoord afvallen is dus heel belangrijk.”
Het boek ‘Afvallen zonder poespas!’ is te koop bij de Zonnestudio
SunCare en elke boekhandel. Het
is ook mogelijk om te bestellen
bij bol.com. Wanneer het boek
wordt aangeschaft bij SunCare of
boekhandel Mondria, krijgt men
er een gratis eetdagboek en Slimness-pen bij.
Door Roos Uithol

Ontbijt van wethouder voor
pleegouders en -gezinnen
Aalsmeer - In de Week van de
Pleegzorg wil wethouder jeugd
Bart Kabout zijn grote waardering uitspreken voor pleegouders
en pleeggezinnen in Aalsmeer en
Kudelstaart. Dit weekeinde krijgen de gezinnen daarom een
heerlijk en gezond ontbijt. “Voor
iedereen die zijn of haar wereld opent voor kinderen die in
een lastige situatie zitten heb ik
veel bewondering“, zegt Bart Kabout. Vrijdagochtend bracht Bart

Kabout zelf de eerste ontbijtjes
rond.
Open je wereld
Om elk kind in Aalsmeer zo thuis
mogelijk op te laten groeien, is
jouw hulp hard nodig. Geef een
kind een stabiele en vertrouwde
plek, dicht bij hun school, club en
vrienden. Ontdek welke vorm van
pleegzorg of gezinsondersteuning bij je past en doe de test:
www.openjewereld.nu

Acties bedrijven en particulieren

Enthousiaste reacties op
oproep Voedselbank
Aalsmeer - De oproep in de Nieuwe Meerbode van vorige week
om voedsel te doneren heeft veel
reacties opgeleverd. De Voedselbank weet uit ervaring dat wanneer er een beroep op bedrijven
en particulieren uit Aalsmeer en
Kudelstaart wordt gedaan, hier
altijd positief op gereageerd
wordt. Dat was ook nu het geval.
Ondernemers die in actie komen,
de Lions club Ophelia die bezig
is met een plan, kerken die een
collecte houden met een fantastische opbrengst en daar de komende tijd groente en fruit voor
gaan kopen, enzovoort. Maar ook
veel telefoontjes en mails van inwoners. Mensen die extra boodschappen gaan doen voor de
Voedselbank en dit komen brengen en bijvoorbeeld iemand die
een groot geldbedrag toezegt,
want “we houden geld over omdat we niet meer uit (eten) kunnen gaan.”
Mensen die willen weten welke
producten het meest gewenst

zijn en waar het gebracht kan
worden, kunnen telefonisch of
per mail contact opnemen met
de vrijwilligers van de Voedselbank Aalsmeer Kudelstaart.

bouw genoemd. Echt weten hoe
je producten zijn geteeld en daar
ook nog inspraak op hebben? Dat
kan op een Herenboerderij. Een
groep enthousiaste inwoners,
kartrekkers, weten dat ook veel
andere inwoners van het Groene
Hart dit zouden willen. Om echt
te kunnen starten in Leimuiden
is het belangrijk dat er voldoende
geïnteresseerden zijn die bereid
zijn om per huishouden een eenmalige investering te doen. Ook
wordt gezocht naar geschikte
samen met een boer hun eigen grond en een boer die Herenboer
voedsel (niets is voor de verkoop wilt worden. Welke stappen gezet
aan derden) op de volle grond. moeten worden tot er van eigen
De leden eten seizoensgebon- boerderij gegeten kan worden en
den, duurzaam en streek gebon- nog veel meer informatie, wordt
den. Tegenwoordig wordt de be- verteld tijdens de online informadrijfsvoering op de Herenboerde- tieavonden op maandag 9 norij regeneratieve circulaire land- vember van 20.00 tot 21.30 uur.

Aanmelden hiervoor kan via secretariaat@herenboerengroenehart.nl of via het contactformulier op de website: www.herenboerengroenehart.nl onder vermelding van naam, email en telefoonnummer. Er volgt dan een email van de initiatiefnemers met
de link naar de meeting.

Eigen voedsel produceren in coöperatie

Online informatie-avond
over Herenboerderij
Leimuiden - Er gaat een Herenboerderij komen in Leimuiden.
Een Herenboerderij is een kleinschalig duurzaam gemengd bedrijf en eigendom van een coöperatie bestaande uit 200 huishoudens (leden of Herenboeren
genoemd). De leden produceren

Week van de Pleegzorg

Cadeaukaart Postcodeloterij
Ook zijn er veel mensen die hun
cadeaukaart van de Postcodeloterij willen inleveren. De voedselbank kan daar voor 12,50 euro goede producten voor kopen.
Die kaarten zijn dus erg welkom.
Eerst zelf de kaart activeren en
daarna inleveren. Dit kan bij Burggravenambacht 1 en Kudelstaartseweg 141 in Kudelstaart en Goudenregenstraat 29 in Aalsmeer.
Idee of initiatief?
De Voedselbank is blij met alle reacties en donaties. Wilt u
ook iets bijdragen of een donatie doen, heeft u een idee of initiatief? Stuur dan een mail naar
info@voedselbankaalsmeer.nl
of bel met 06-33728537 of 0637471838.
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Veenstra, Joy Hofman, June van
Steijn, Sofie ter Reehorst, Quinty van Duinen, Bobbie Vriend en
Pien Jongkind in de prijzen. Zij
wonnen tegoedbonnen van verschillende winkeliers, een verwenmomentje of pannenkoeken
eten.
Fotoshoot
Deze herfst kunnen kinderen
tot 18 jaar ook nog een gave fotoshoot winnen. Daarvoor moeten ze een foto insturen naar info@meeraalsmeer.nl of zich op
de social media kanalen zetten
in hun verkleed-Halloween outfit.
Woensdag 11 november worden
er twee winnende foto’s gekozen.

Lokale betrokkenheid
Van klanten wordt deze periode best wat gevraagd door de
winkeliers. Want veiligheid staat
hoog in het vaandel bij iedereen.
Ze moeten netjes buiten blijven
wachten wanneer het maximum
De feestverlichting hangt in het Centrum. Foto: www.kicksfotos.nl
toegestane aantal klanten in de
winkel is, ze moeten de looproutes respecteren, de handen moeten goed worden gedesinfecteerd en er moeten mondkapjes
gedragen worden. Toch merken
de ondernemers dat er in deze
onzekere tijden welbewust lokaal
gekocht wordt en dat wordt ontzettend gewaardeerd.
Ook bij de horecaondernemers
heerst vooral dankbaarheid.
Aalsmeer - Ondanks dat het niet mers in Aalsmeer Centrum alles den in het Ondernemersfonds Mensen blijven ze een hart onmogelijk is om activiteiten te or- op alles om het klanten naar hun Meer Aalsmeer bedenken ze cre- der de riem steken door eten af te
ganiseren, zetten de onderne- zin te maken. Met elkaar verbon- atieve acties, zoals in septem- halen of gebruik te maken van de
ber de wuppie- en bonnenactie bezorgdiensten.
Thijn Harting (links) en Jayden Straver winnen Efteling-kaarten met de waarbij klanten leuke prijzen kon- De ondernemers blijven ook de
pompoenenspeurtocht.
den winnen.
komende tijd hun schouders eronder zetten om klanten op een
Pompoenenspeurtocht
zo goed mogelijke manier te beEn deze herfstperiode lieten ze dienen.
zien dat ze ook aan kinderen
denken. Afgelopen week kon de Feestverlichting
jongste jeugd een pompoenen- Met de feestmaand voor de deur
speurtocht lopen en dat werd ge- willen ze ook Aalsmeer Centrum
waardeerd. Meer dan honderd gezellig maken. Zo hangt sinds
kinderen hebben de etalages in deze week de feestverlichting
Aalsmeer Centrum afgespeurd weer in de straten en komen binnaar de pompoenen. De letters nenkort de versierde kerstbomen
die op de pompoenen stonden weer in het dorp.
vormden samen ‘Aalsmeer Cen- En al zal er geen Sinterklaasintrum’ en die oplossing konden ze tocht georganiseerd kunnen wormailen. De 8-jarige Thijn Harting den in Aalsmeer Centrum, Onderen zijn vriendje Jayden Straver nemersfonds Meer Aalsmeer zal
zijn de gelukkige winnaars van de echt wel van zich laten horen met
hoofdprijs en mogen samen met een leuke actie. Alles erop gericht
nog twee personen naar de Efte- om de klanten, die de moeite neling. Verder vielen ook Fay Klaas- men om lokaal te blijven kopen,
sen, Djenna Hoogwerff, Fabian te bedanken!

“Er wordt best wat gevraagd van klanten”

Waardering en dankbaarheid
ondernemers Meer Aalsmeer

Hollandweg en Zwitserlandstraat

verwachting medio 2022 gereed.
De Molenvlietweg maakt straks
een belangrijk onderdeel uit van
de lokale verkeersstructuur (de
Noordvork, Burgemeester Hoffscholteweg). Bedoeling hiervan
is om de woonlinten, waaronder
de Aalsmeerderweg, zoveel moAalsmeer - Langzamerhand wor- ele openbare weg geworden met gelijk te ontlasten van doorgaand
den de contouren zichtbaar van een officiële straatnaam en of- verkeer.
de toekomstige infrastructuur op ficiële adressen. Tussen de HolGreen Park Aalsmeer. Deze zomer landweg en de op- en afrit van Nieuwe weg: Samoaweg
zijn de nieuwe Hollandweg en de de N201 komt op termijn ook Verder wordt een nieuwe weg
rotonde Middenweg met de Mo- een nieuwe weg: de Zwitserland- aangelegd in ‘deelgebied 2’ van
lenvlietweg gereed gekomen en straat. Het gaat hier om een weg Green Park Aalsmeer: de Samoabinnenkort wordt gestart met een op eigen terrein.
weg. Deze nieuwe zijweg van de
nieuwe weg in ‘deelgebied 2’, de
Aalsmeerderweg loopt eerst een
Samoaweg. Gemeente Aalsmeer Eerste fase Molenvlietweg
stukje langs de N201 en vervolis sinds deze zomer weer een weg Begin september is de rotonde gens parallel aan de Hogedijk en
rijker. De Hollandweg, die aansluit Middenweg en Molenvlietweg de Aalsmeerderweg richting Maop de Middenweg, is verlegd om geopend (fase 1). De Molenvliet- chineweg. Het voornemen is om
het toekomstige bedrijfspand van weg, die vroeger doodlopend nog dit jaar te starten met de
Mercedeswas, wordt in twee fases doorge- grondwerkzaamheden voor de
Benz-dealer Gomes en de bedrij- trokken en vervolgens aangeslo- weg.
ven die gevestigd zijn in het be- ten op een nieuwe rotonde met
drijfsverzamelgebouw van Van de Aalsmeerderweg. De eerste Watergang als afscheiding
der Meulen goed te ontsluiten. werkzaamheden voor fase 2 star- Eind dit jaar wordt al begonnen
Voorheen was Royal FloraHolland ten waarschijnlijk in de eerste
eigenaar van de weg, nu wordt helft van volgend jaar, waaronder
dat de gemeente Aalsmeer. Daar- het aanbrengen van de voorbemee is de Hollandweg een offici- lasting. Het gehele project is naar

aan de grondwerkzaamheden
in deelgebied 2 van Greenpark
Aalsmeer. Vorig jaar heeft GPAG in
deelgebied 2 de eerste kavel verkocht aan transport- en aannemersbedrijf Van Wijk. Het gaat om
een kavel langs de N201, tussen
de Aalsmeerderweg en de Hogedijk (achter Oosteinderweg nummers 202 en 204). Op 19 augustus
heeft het bedrijf de omgevingsvergunning aangevraagd bij de
gemeente Aalsmeer voor nieuwbouw van een bedrijfspand.
Inmiddels is GPAG begonnen
met de voorbereidingen voor het
bouwrijp maken van het terrein
tussen de achtergrens van de woningen aan de Aalsmeerderweg
en de onderzijde van de Hogedijk.
Naast de aanleg van de Samoaweg wordt een watergang gegraven (als afscheiding met de woningen aan de Aalsmeerderweg).
Naar verwachting start Van Wijk in
het eerste kwartaal van 2021 met
de bouw van het bedrijfspand.

De Kwakel - Twee brandweerwagens uit de regio Amsterdam Amstelland zijn maandagavond 2
november weggezakt en vast komen te zitten in De Kwakel. Beiden balanceren op de rand van
de sloot. Eén van de voertuigen,
een autospuit van Aalsmeer, was
daar ter plaatse voor een brand
op park Het Fort. Deze brand
werd omstreek 23.00 uur gemeld.
Een hulpverleningsvoertuig uit
Amsterdam West werd vlak voor
middernacht opgeroepen om

de autospuit van Aalsmeer los te
trekken. Echter vijftig meter voor
de vastzittende brandweerwagen kwam dat hulpverleningsvoertuig zelf ook vast te zitten.
Beide voertuigen dreigden weg
te zakken richting in sloot. De
brandweer is met man en macht
aan de slag gegaan om de voertuigen los te krijgen. Halverwege de nacht was het eindelijk gelukt en is naar de kazernes teruggekeerd.
Foto: VTF - Vivian Tusveld

Infrastructuur Greenpark
Aalsmeer in beweging

Nieuw in Aalsmeer: Rico
Hondenuitlaatservice
Aalsmeer - Aster van den Bosch
is woonachtig in Aalsmeer met
haar vriend Alderd en zoon Bram
en is altijd al gek op honden. Zelf
hebben ze een kruising tussen
een Thaise Ridgeback en Siberische Husky, Rico. En omdat Aster
dagelijks haar rondes doet met
haar knappe hond en het heerlijk vindt om te wandelen, kwam
ze op het idee om een hondenuitlaatservice te beginnen. De
naam van de uitlaatservice laat
zich raden. Aster vertelt enthousiast aan deze krant: “Ik heb me
in september ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel en ben
het grondig aan gaan pakken. Er
kwam een bus met zes professionele aluminium hokken en ventilatie, hij is mooi bestickerd en
heeft een opvallend oranje kleur.
Ook bedrijfskleding, visitekaartjes, een website www.ricohondenuitlaatservice.nl en Facebookpagina moest er komen. Ik ben
in het bezit van EHBO voor honden en ben bezig met de overige drie modules. Als ik deze opleiding heb afgerond ben ik Gediplomeerd Hondenuitlater en kan
ik mij gaan aansluiten bij SPPD
(brancheorganisatie voor Diergedragsdeskundigen) en HUS Nederland. Dit is de brancheorganisatie voor hondenuitlaatservices
en dierenpensions. Dat laatste is
wel interessant. Ik woon op de

Aalsmeerderweg en heb genoeg
ruimte voor hokken in de grote schuur achter ons huis en een
omheinde tuin waarin de honden
lekker kunnen spelen. Dus als je
opvang zoekt voor je trouwe viervoeter in huiselijke sfeer voor een
dagdeel, weekend of vakanties,
maak dan een afspraak om te komen kijken!”
Kennismakinggesprek
Aster vertelt vervolgens dat ze
eerst altijd een kennismakingsgesprek organiseert. “Iedere
baas heeft zijn/haar voorkeuren.
Wordt het een groepswandeling
of beter een individuele? En iedere hond is natuurlijk anders. Rico is bijvoorbeeld een echte Husky en hiervoor hadden we een
Jack Russel. Totaal ander karakter. Maar elke hond verdient dezelfde aandacht en beweging.
Met vragen kun je altijd bij mij terecht.” Als openingsactie geeft Rico Hondenuitlaatservice vijf euro
korting op een wandeling.
Iedereen kan zich aanmelden
in de regio Aalsmeer. “Daar valt
De Kwakel, Rijsenhout en Kudelstaart ook onder.” Aldus Aster.
“Ik wacht op uw telefoontje en
dan maken we een afspraak voor
een kennismaking met u en, in dit
geval belangrijker, uw hond!” 0654914288
Door Miranda Gommans-Breur

Camerabeelden opgevraagd, aangifte gedaan

Gebouw hoek Zijdstraat
door vandalen beklad
Aalsmeer - Maandagmorgen
2 november werden de bewoners van de appartementen op
de hoek van de Zijdstraat met de
Punterstraat ‘blij’ verrast door een
wat minder fraaie tekst op hun
gebouw.
Gelukkig hangt er een camera
van de ABN AMRO waarmee de
omgeving in de gaten gehouden kan worden. De camerabeelden zijn opgevraagd en er is aangifte van vernieling gedaan bij de
politie. De kosten van het weer in
oude staat herstellen van de ge-

vel bedragen 315 euro. De bewoners hopen dat de vandalen, die
zo stoer zijn geweest deze woorden op de muur te kladderen,
ook zo stoer zijn om de kosten te
betalen, dit kan ten name van rekening NL85 INGB 0005 1933 25
ten name van de VvE ZijdstraatWeteringstraat. Na ontvangst van
de betaling zijn de bewoners bereid de aangifte bij de politie in te
trekken.
Getuige geweest of meer informatie? De politie hoort het graag
via 0900-8844.

Voertuigen dreigden in sloot te belanden

Twee brandweerwagens
weggezakt bij Fort
Logies voor
migranten én
studenten

Aalsmeer (aan de Legmeerdijk).
Er is een omgevingsvergunning
verleend. In dit gebouw worden
de bovenste twee verdiepingen
als eenpersoonskamers ingericht. Het is de bedoeling dat ook
Aalsmeer - De Ruigrok Tower andere doelgroepen, zoals stuwordt de tweede permanente denten, hiervan gebruik kunnen
logiesvoorziening in Green Park maken.
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Henk Koole: “Ik zie Zaai
als een klankbord”
Aalsmeer - Hoewel de vijfde editie Zaai nog niet eens een maand
geleden is gestart, is het onderlinge enthousiasme bij de Zaailingen al heel groot. Ook Henk Koole, data-analist, is vol lof over hetgeen wat hij nu al heeft geleerd.
“Ik zie Zaai als een klankbord.”

Sleuteloverdracht voor nieuw hoofdkantoor Gavita en Agrolux.

Van Aalsmeer naar Rozenburg

Gavita International naar
nieuw hoofdkantoor
Aalsmeer - Gavita International en Agrolux Nederland, beide
onderdeel van het Amerikaanse Hawthorne Gardening Co betrekken binnenkort het nieuwe hoofdkantoor aan de Naritaweg 8 in Rozenburg. De ondernemingen zijn wereldwijd actief
als leverancier voor groeilicht armaturen voor de professionele tuinbouw. Gavita is van origine erg verbonden aan de regio
Aalsmeer vanwege het feit dat
het bedrijf hier gestart is en veel
personeelsleden en toeleveranciers uit de gemeente komen. De
afgelopen maanden is intensief
gekeken naar diverse opties in
de regio en is de definitieve keuze gevallen op een pand gelegen
net aan de andere kant van de
Aalsmeerderbrug.
CFO Richard van Bueren: “Dit
pand biedt ons bedrijf en de medewerkers zoveel mogelijkheden, verbeteringen en comfort;
ik ben echt supertrots dat we dit

project hebben klaargespeeld.
De verbouwing is momenteel
in volle gang en richt zich op de
realisatie van de productie opstellingen, racking, test- en ontwikkellaboratorium en herindeling van de klant ontvangstruimte en kantoren. Het samenvoegen van de locaties Oosteinderweg en Lakenblekerstraat verbetert de effectiviteit van onze productie en de onderlinge samenwerking van onze teams. De nieuwe locatie betreft een nieuw gebouw, heeft een warehouse van
9400 vierkante meter, een kantoor van 1800 vierkante meter en
heeft alle eigenschappen die bijdragen aan een fijne en veilige
werkplek. Door de ligging dichtbij de A4-aansluiting zijn we ook
veel beter bereikbaar voor transportbedrijven. Met het nieuwe
hoofdkantoor en de Agrolux locatie in het Westland hebben we
een mooi plan neergelegd voor
de toekomst.”

Zaterdag 14 november op Westeinder

Snoeiboot in actie voor
eilandeigenaren
Aalsmeer - Volgende week zaterdag 14 november vaart de
snoeiboot weer uit. Eilandeigenaren op de Westeinderplassen
krijgen zo de mogelijkheid om
hun snoeihout gratis en op een
verantwoorde manier af te voeren. De boot ligt op 14 november
weer op de inmiddels vertrouwde locaties: Van 9.00 tot 12.00 uur
bij Schuilhaven de Winkel aan de
Grote Poelzijde en van 13.00 tot
16.00 uur bij Baggerdepot Otto
aan de doorgang Grote Brug.
Als de snoeiboot op de aangegeven tijd niet aanwezig is, dan is
deze waarschijnlijk even aan het
lossen. De boot komt zo snel mogelijk weer terug. Particuliere ei-

landeigenaren zijn verplicht hun
overhangend groen boven het
water van de sloten en vaarwegen te snoeien. Om daarbij te helpen, biedt de gemeente een aantal keer per jaar de mogelijkheid
om snoeiafval van de eilanden
gratis af te voeren. Bedrijfsafval,
zoals seringenhout en -kluiten,
wordt niet geaccepteerd.

Kunstmatige intelligentie
Avontuurlijk is wel een aardige benaming voor Henk Koole, tenslotte vertrok hij niet voor
niets als 21-jarige naar Macedonië waar hij in de staalbranche
Data analyse
terecht kwam. Een nuttige periVoor Henk Koole is data analy- ode vond hij zelf. “Waarom zul je
se een ABC’tje. Hij komt er echter als je jong bent en nog geen versteeds meer achter dat met na- plichtingen hebt, niet wat verder
me MKB’ ers eigenlijk nog te wei- kijken? Tenslotte is dit een mooie
nig besef hebben hoe zij gebruik tijd om te zien waar je kracht ligt
kunnen maken van al deze nutti- en waar je goed in bent.” Koole
ge gegevens, waardoor er zoveel werkte nog een tijd bij een softmeer voordeel te halen valt uit ware bedrijf, maar het was de
hun bedrijf. Dat hij daarom met kunstmatige intelligente die hem
een goed en duidelijk verhaal het meest trok. Uiteindelijk koos
moet komen ziet hij als dé uitda- hij voor een eigen onderneming.
ging. Hij bezit over de gave van Via de verschillende omwegen
het woord en weet aan de hand heeft hij nu zijn pad gevonden.
van een aantal praktische voorbeelden iets heel ingewikkelds zo “Leuk en leerzaam”
over te brengen dat zijn uitleg bij “Anja de Die, personal coach van
de luisteraar eindigt in een: ‘Ah, Zaai, heeft een stappenplan gezit dat zo! Wat interessant!’
maakt dat ons heeft geleerd effiHenk Koole weet met geduld en ciënt te vergaderen. En het werkt!
juiste bewoording sterk te over- Wij gaan super respectvol met eltuigen. “Eén van de redenen voor kaar om, er wordt geluisterd naar
mij om het coachtraject te gaan elkaar en iedereen krijgt de tijd
volgen was om te toetsen bij de om zijn of haar verhaal te vertelZaailingen of zij weet hebben van len. Daarnaast is er ook tijd voor
wat wij doen, zodat zij er vervol- het stellen van vragen. Juist door
gens over kunnen gaan naden- al die verschillende karakters en
ken.”
branches is de intervisite avond
een succes. Ook met mijn buddy
Visualisatie
Chantal Röling - wij hebben anHenk Koole heeft samen met een dere inzichten - een andere kijk
aantal compagnons een bedrijf op zaken - is het leuk en leerzaam
dat is gevestigd in Aalsmeer. Zij om met elkaar te sparren.”
werken aan de meer grotere pro- Neem voor meer informatie conjecten, maar willen daarnaast ook tact op met Kirsten Verhoef (prode MKB’ers gaan adviseren. “Onze ject-organisator) via 0297-366182
eerste stap is het visualiseren van of via kirsten@syltsupport.nl
data, waardoor wij vraagstukken Janna van Zon
- pijnpunten - in kaart brengen.
Vervolgens analyseren wij de data door middel van kunstmatige
intelligentie om de vraagstukken
op te lossen.” Gelukkig hoeft de
mens niet alles te weten als er andere knappe koppen zijn die hier
voor hebben doorgeleerd. Koole
vormt de brug tussen de technische en praktische kant. Het sociale contact boeit hem zeer. “Mijn
drijfveer is het zorgen voor bewustwording van de data analyse mogelijkheden, omdat ik weet

Meer informatie
Voor meer informatie over de takkeninzameling en de snoeiboot
kan contact opgenomen worden met de gemeente via 0297387575. Vraag naar afdeling Veiligheid en Handhaving, vaarwegbeheer/boswachter.

Steun twee scholen in Afrika

Alternatieve bazaar-actie
Doopsgezinde Gemeente
nia in Afrika financieel ondersteunen middels een alternatieve bazaar-actie. Geen bazaar dus, maar
op de oorspronkelijke bazaardatum zaterdag 14 november wel
met alternatieve bazaar-actie via
een ‘livestream’ uitzending. De

De vriendinnen en starters van Die2 Kado Esther Versteeg-Raadschelders
(links) en Diana Braam. Foto: www.kicksfotos.nl

“Alles wat je ziet is te koop!”

Die2 Kado opent deuren
in hartje Kudelstaart
Kudelstaart - Dat de coronatijd
ook iets positiefs kon brengen
hebben Esther Versteeg-Raadschelders en Diana Braam aan
den lijve ondervonden. De twee
gezworen vriendinnen (‘we kennen elkaar sinds de peuterspeelzaal’) konden gebruik maken van
een leegstaand pand in hartje Kudelstaart en zetten hun ideeën
op papier. Onafhankelijk van elkaar kwam het idee om er een cadeauwinkel te beginnen. Esther
vertelt enthousiast: “We hebben
er flink over gebrainstormd, want
een koffiecorner leek ons ook wel
wat. Die plannen hebben we samengevoegd en nu is het dus
een cadeauwinkel mét koffiehoek. Helaas kunnen we daar nog
geen gebruik van maken, maar
als het na de versoepeling zover
is dan kun je bij ons terecht voor
een heerlijke kop koffie, we hebben daar zelfs een barista-cursus
voor gevolgd, met taarten en gebak van Ons Tweede Thuis.” Vriendin Diana is druk bezig met het
uitpakken van stapels dozen die
zijn binnengekomen met allemaal waar voor de winkel. “Oh,
het is zó leuk wat we hebben ingekocht. Ik kan niet wachten totdat de eerste klanten komen. We
hebben er zo’n zin in!”
Uw verslaggeefster was ook aangenaam verrast; Een geweldig
interieur, bijzondere klokken als
blikvanger, gaaf behang en goede kleurstellingen. Ook sieraden,
tassen, sjaals, woonartikelen, kussens, lampen, kaarsen en andere hebbedingen en zelfs meubeltjes. “Alles wat je ziet is te koop!”
Roepen de twee onderneemsters die in het diepe springen
met dit nieuwe avontuur. “We
houden van dezelfde dingen en
staan achter alles wat we inkopen. Je kunt bij Die2 Kado (niet
cadeau, nee gewoon kado) al terecht voor een presentje vanaf 3
euro 95. Voor iedere beurs is er

wel iets te vinden bij ons. We willen het graag laagdrempelig houden met een steeds wisselend assortiment.”
Bon in de Pot actie
Donderdag 5 november om 9 uur
opent Die2 Kado haar deuren. “En
we starten meteen met een leuke actie; bij een bestedingsbedrag vanaf 15 euro kun je je kassabon in een pot deponeren en
dan doen wij zaterdag 14 november de trekking. En we hebben
mooie prijzen hoor. Deze Bon in
de Ton uhh Pot-actie is zeker de
moeite waard.” Uiteraard wordt
er rekening gehouden met de coronamaatregelen. “We laten niet
meer dan acht mensen per keer
toe, houden afstand en laten aan
klanten over of zij een mondkapje dragen.” Bij Die2 Kado kunnen
ook leuke pakketjes worden samengesteld. “Alles in overleg. Je
kiest iets uit, doet vervolgens een
boodschap en komt het ingepakt
en wel weer ophalen. Leuk voor
de feestdagen. We hebben zelfs
een inpakcursus gedaan. We zijn
tevens een DHL punt. Cadeaubonnen verkopen we uiteraard
ook.” Het enthousiasme spat van
de twee vriendinnen af. Ze zien
het als een super leuke uitdaging
en kijken uit naar hun eerste klanten. De openingstijden van Die2
Kado aan de Einsteinstraat 117 te
Kudelstaart zijn van dinsdag tot
en met vrijdag van 09.00 tot 18.00
uur en op zaterdag van 09.00 tot
17.00 uur. Blijf op de hoogte via
Facebook of www.die2kado.nl.
Tot slot willen Diana en Esther
graag hun dankbaarheid uitspreken naar familie, kennissen en
vrienden: “Ieder had zijn eigen
expertise met het verbouwen, de
inrichting en alles wat er verder
bij kwam kijken voordat we open
konden. Zonder hun hulp hadden we het niet gered!”
Door Miranda Gommans-Breur

Geen financiële nasleep nabestaanden

actie start om 10.30 uur. In de uitzending zullen de prijswinnaars
getrokken worden van de te verloten prijzen. Tevens zal op die
dag de bazaarfilm van een aantal
jaren terug via de website van de
Doopsgezinde Gemeente te zien
zijn. Dit alles is te bekijken via de
website: www.dgaalsmeer.nl. De
‘livestream’ uitzending duurt tot
ongeveer 12.00 uur.

Aalsmeer - Dit jaar vanwege corona geen bazaar van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer.
Maar de hele wereld lijdt onder de gevolgen. Mede daarom
wil de Doopsgezinde Gemeente
twee scholen in Congo en Tanza-

hoeveel profijt ondernemingen
hiervan kunnen hebben.”

vraagt om donaties, deelnemers
maken kans op leuke en mooie
prijzen. Om voor de prijzen in
aanmerking te komen, dient uw
geld uiterlijk op woensdag 11 november op de rekening te staan
van de DGA: Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer: NL47 RABO
0300 1219 62. Graag met vermelding van: ‘Bazaargevoel 2020’
en telefoonnummer, postcode
en huisnummer! Het eerste deel
Schoolprojecten
‘Bazaargevoel 2020’ is belangBij de scholen in Afrika staan de rijk voor de penningmeester, zofinanciële mogelijkheden in deze dat het goed apart gehouden kan
tijd onder grote druk. De inzame- worden. En het tweede deel (telelingsactie – het alternatief voor foonnummer, postcode en huisde jaarlijkse bazaar – is om een nummer) is voor de deelnemers
naaischool te openen in Mikon- zelf heel belangrijk, want daardo (Congo) en een beroepsoplei- mee maken zij kans op het winding te steunen op de Kisare Vo- nen van een aantal heel leuke en
cational Open School in Shirati mooie prijzen, waaronder de klei(Tanzania). Kijk voor meer infor- ne quilt en een fairtrade mand.
matie over deze twee doelen op De Doopsgezinde Gemeende website: www.dgaalsmeer.nl. te Aalsmeer vertrouwt er op dat
Voor beide goede doelen wordt met elkaar toch iets goeds en geverdubbeling van de opbrengst zelligs ‘op gepaste afstand van elgevraagd aan bij de OSA (Ontwik- kaar’ gedaan kan worden met hokelingssamenwerking Aalsmeer). pelijk ook nog een mooi resulDe Doopsgezinde Gemeente taat!

Dunweg Depositofonds:
Geld opzij voor uitvaart
Regio - Met het Dunweg Depositofonds kan voordelig geld opzij
gezetten voor de uitvaart. Bij het
overlijden komt het gehele depositobedrag direct vrij om de uitvaart te betalen. Regel het nu. Zo
worden nabestaanden niet belast
met de financiële zorg over het
laatste afscheid.

Voor iedereen
Het Dunweg Depositofonds is er
voor iedereen en er worden geen
gezondheidsvragen gesteld. Een
deposito kan tevens op elke leeftijd worden afgesloten, wat van
belang is men geen langlopende
uitvaartverzekering kunt of wilt
afsluiten.

Voordelen
De kosten van een uitvaart lopen
snel op. Wie familie en/of vrienden niet met deze rekeningen op
wilt opzadelen, wordt aangeraden om tijdig geld te reserveren.
De opbouw van het vermogen is
gegarandeerd; in 2021 wordt 1%
rente ontvangen. Het spaargeld
levert dus ook nog iets op!
Wanneer u overlijdt, komt het
volledige bedrag van het deposito direct vrij om de uitvaartkosten
te betalen. Dit bedrag wordt aangevuld met de tot het overlijden
opgebouwde rente. Zo wordt nabestaanden de financiële nasleep
van een uitvaart bespaard.

Geen kosten
Er zijn geen extra kosten verbonden aan het Dunweg Depositofonds en er wordt geen maandelijkse premie betaald. Aan het begin wordt minimaal 500 euro gestort, maar ook meer inleggen is
mogelijk, evenals bijstorten. Dunweg stuurt elk jaar een overzicht
van het opgebouwde depositobedrag.
Vragen over uw uitvaart? Dunweg denkt graag mee en inventariseert wensen en vragen. Gratis en vrijblijvend contact opnemen met Dunweg kan
via 023-5633544 of mail naar:
info@dunweg.nl.
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Programmabegroting in
gemeenteraad
Aalsmeer - De gemeenteraad behandelt de Programmabegroting
2021 vanavond, donderdag 5 november, in de burgerzaal van het
Raadhuis. In de Programmabegroting 2021 staan de plannen
van de gemeente voor volgend
jaar en wat deze plannen gaan
kosten. De gemeenteraad stelt
het geld voor deze plannen beschikbaar door de begroting vast
te stellen. Het college van burgemeester en wethouders voert deze plannen vervolgens uit. Het
vaststellen van de begroting voor
volgend jaar is daarmee één van
de belangrijkste momenten voor
de raad om sturing te geven. Omdat het alle plannen voor volgend jaar betreft, is hier een aparte raadsvergadering over.

jarenperspectief voor Aalsmeer.
Om richting de toekomst de begroting sluitend te houden heeft
de gemeenteraad bij de behandeling van de Kadernota deze
zomer een motie aangenomen.
Hiermee heeft de raad het college aangegeven langs welke lijnen verder in de toekomst tot
een sluitende begroting kan worden gekomen. Dit is noodzakelijk voor het behouden van een
toekomstbestendige, financieel
gezonde positie van Aalsmeer.
Hoofdlijnen van de Programmabegroting 2021 zijn te vinden op
de website van de gemeente.

Live-uitzending
Vanwege de gezondheidscrisis vergadert de gemeenteraad
in de burgerzaal en zonder puBehoedzaam financieel beleid
bliek. Belangstellenden kunnen
Deze programmabegroting is de de vergadering volgen via de live
eerste stap in het proces waar- uitzending op www.aalsmeer.
in het college en de gemeente- nl of via het TV kanaal van Radio
raad gezamenlijk toewerken naar Aalsmeer. De vergadering begint
een financieel evenwichtig meer- om 20.00 uur.

Jachtseizoen

Drempel op Machineweg
Aalsmeer - Ook op het derde
deel van de Machineweg, gedeelte vanaf de rotonde Hornweg
naar de Legmeerdijk, blijkt door
automobilisten flink op het gas
getrapt te worden. Op verzoek
van bewoners heeft de gemeente
nu remmende maatregelen aan-

gebracht tussen de Japanlaan en
de Legmeerdijk. Er is een drempel
aangelegd. Aan automobilisten
wordt gevraagd zich te houden
aan de maximumsnelheid van 50
kilometer per uur. Het verhoogt
de veiligheid, met name ook voor
fietsers, in het verkeer.

Jaarlijks onderhoud aan
de Aalsmeerbaan

Amstelland - Schiphol voert
sinds maandagochtend 2 en tot
zaterdagavond 7 november reguliere onderhoudswerkzaamheden uit aan de Aalsmeerbaan. Tijdens deze werkzaamheden is de start- en landingsbaan niet beschikbaar voor
vliegverkeer.
Werkzaamheden
Aan de Aalsmeerbaan wordt regulier jaarlijks onderhoud uitgevoerd waarbij de bovenste laag
van het asfalt wordt vervangen
en markering worden hersteld
waar nodig, de hemelwaterafvoer
wordt schoongemaakt en geïnspecteerd, bekabeling en elektra worden gecontroleerd en omliggende grasvelden worden gemaaid.
De werkzaamheden worden uitgevoerd in samenwerking met
Heijmans. Er wordt in verschilAalsmeer - De gemeente gaat re- nu nog steeds pleziervaartuigen lende ploegen gewerkt. De werkgelmatig controleren op illegaal gebruikt worden als woningen zaamheden gaan 24 uur per dag
afgemeerde kajuitboten. In 2020 (slaapplaatsen).
door om te zorgen dat de baan
zijn de regels voor tijdelijke lig- Het zou verklaren waarom er niet langer dan strikt noodzakeplaatsen van kajuitboten veran- met regelmaat opeens stapels
derd. Er mogen alleen kajuitbo- met vuilnis liggen bij het ophaalten binnen het vaarseizoen (van parkje op het Praamplein. Afge1 april tot 15 oktober) langer lopen zaterdag 31 oktober heeft,
dan 48 uur aaneengesloten afge- tot grote ergernis van velen, opmeerd worden bij openbare lig- nieuw een enorme dump plaatsplaatsen. Dit geldt ook voor ka- gevonden.
juitboten die een ‘vaste’ ligplaats Dat de plastic- en glascontainers
hebben ingenomen bij eilan- niet altijd op tijd geleegd worden
den in de Westeinderplassen en en volle zakken of lege flessen
waar met regelmaat op verble- rondom worden neergezet, kan
ven wordt.
de gemeente verweten worden,
Buiten het vaarseizoen dienen al- maar tegen een dergelijke ‘masle kajuitboten gestald te worden sale stort’ valt niet op te boksen...
in jachthavens. Het plassenge- Er is melding gedaan bij de gebied wordt vanaf nu geschouwd meente en in de loop van zateren bij overtreding van de regels dag is Meerlanden langs geweest
wordt eventueel een handha- om al het afval op te ruimen. Treft
vingstraject gestart. Bekend is dat u/jij volle containers aan bij de
afgelopen zomer regelmatig ka- brengparkjes? Doe melding bij
juitboten bij (openbare) eilanden de gemeente of Meerlanden, salagen waarop permanent werd men voor een schoon en net
gewoond en vermoed wordt dat Aalsmeer!

‘Massale stort’ door bootbewoners?

Weer stapels afval bij
Praamplein gedumpt

lijk buiten gebruik is.
Aangepast baangebruik
Tijdens deze werkzaamheden is
de Aalsmeerbaan niet beschikbaar voor vliegverkeer. De Buitenveldertbaan en Zwanenburgbaan (in zuidelijke richting) kunnen door de sluiting tijdens het
onderhoud meer in gebruik zijn.
Vanwege werkzaamheden op de
locaties waar de Aalsmeerbaan
kruist met andere start- en landingsbanen is tot en met donderdagnacht (23.00 tot 06.00 uur) de
Kaagbaan buiten gebruik. Voor
meer informatie of vragen over
het vliegverkeer tijdens de werkzaamheden kunnen omwonenden contact opnemen met BAS
(Bewonersaanspreekpunt Schiphol). Het informatie- en klachtencentrum over het vliegverkeer
van, naar en op Schiphol is telefonisch bereikbaar via 020-6015555
(maandag tot en met zondag van
9.00 tot 17.00 uur) of raadpleeg
de website: www.bezoekbas.nl

Bestuurder gewond na
Voordeuren Connexxion eenzijdig ongeval
bussen weer open!
Amstelland - Sinds maandag 2
november zijn reizigers in de Connexxion bussen (waaronder R-net
en Schipholnet) in Amstelland
Meerlanden (zoals Aalsmeer, Uithoorn, Amstelveen en Haarlemmermeer) weer van harte welkom via de voordeur. Dat is goed
nieuws voor reizigers en chauffeurs. Als gevolg van de coronamaatregelen zijn de voordeuren
vanaf half maart gesloten gebleven, om voldoende afstand tussen buschauffeurs en reizigers te
creëren. Door de plaatsing van cabineschermen is de werkplek van
de chauffeurs aangepast. Zo wordt
de kans op mogelijke blootstelling
aan virusdeeltjes verkleind. Om
de veiligheid van het personeel te
borgen, blijven de stoelen op de
eerste rij afgesloten. Deze zijn niet

toegankelijk. Ook is de aanduiding
op de vloer voor staanplaatsen iets
naar achteren verplaatst, zodat reizigers zich niet binnen 1,5 meter
van de chauffeur bevinden. Dankzij het openen van de voordeur
komt de natuurlijke luchtcirculatie
in de bus weer op gang. Ook kunnen reizigers onderling beter afstand houden nu ze niet meer dezelfde deur hoeven te gebruiken
voor het in- en uitstappen.
Kaartje kopen
Doordat er op deze wijze weer
persoonlijk contact mogelijk is
met de chauffeur, kunnen reizigers
ook weer een kaartje kopen bij de
chauffeur. Het gratis reizen door
kinderen van 4 t/m 11 jaar onder
begeleiding van een volwassene vervalt per 2 november. Hier-

voor kan weer het Kids Dagkaartje van 1 euro worden gekocht bij
de chauffeur.

rat signaleerde ik enkele weken
geleden, een paar dagen later
zag ik er twee. We zitten rondom
in de sloten, dus zo gek zijn deze
bezoekers niet. Ze hebben hun
domicilie gevonden aan de rand
van onze vijver, ergens tussen de
schoenlappersplanten en de lavendel in. Als ik aan de aanrecht
een knoflookje sta te hakken, zie
ik ze heen en weer rennen. “Kijk
daar gaat ook een kleintje”, zeg ik
tegen manlief, die niet blij is met
die mededeling. Van de week waren het er vijf. Eigenlijk zijn het
prachtige beestjes, mooi kleurtje
vacht, snel en behendig. Ze klimmen langs de paal en springen zo
het vogelvoerhuis in. Ik moet iedere keer denken aan die oude
mevrouw die laatst bij de Rijdende Rechter zei: “Ach, zo’n gezinnetje.” Ik begreep haar wel. Ze voerde ze af en toe stukjes brood. Inmiddels was daar de opruimingsdienst aan te pas gekomen omdat de hele vloer deinde van de
ratten. Dat moeten wij natuurlijk
niet hebben. Tijd om het jachtseizoen te openen. Maar hoe? Gif
mag niet. Een natuurvriendelijke
manier is gips gemengd met pindakaas voeren. Dat zet uit in hun
maag. Nog luguberder. Daar wil
ik niet aan en manlief ook niet.
Hij schaft een geavanceerde rattenval aan met sterke batterijen.
Een lekker hapje erin en zodra ze
binnen stappen krijgen ze een
schok. Een soort elektrische stoel
zeg maar. Hij staat keurig gepositioneerd naast de vijver. Wij
wachten met spanning af. Tot nu
toe rennen ze er vrolijk omheen.
Truus Oudendijk
Reageren? Truus@bente.net

Weer werkzaamheden
aan aquaduct en tunnel

Onderzoek politie naar oorzaak

Rozenburg - Bij een ernstig ongeval op de N201 ter hoogte van
Rozenburg is maandagavond 2
november een persoon zwaargewond geraakt. Het ongeval
gebeurde omstreeks 23.20 uur.
Een auto vloog over de vangrail,
kwam tegen een paal tot stilstand
en vloog in brand. Voorbijgangers hebben de bestuurder uit de
auto gehaald en eerste hulp ver-

Aalsmeer - Zoonlief is in de
herfstvakantie met vrouw en
kinderen naar Zweden geweest.
Even zijn zus bezoeken. Code
geel, dus het kon. Bovendien waren er een paar vouchers vanwege een afgelaste vliegreis
dit voorjaar, die nodig ingewisseld moesten worden. Wij krijgen heerlijke beelden binnen van
kindjes aan het kampvuur, wandelingen door het bos en elanden in de tuin. Een moeder met
twee kalfjes die vrolijk onder de
schommel doorlopen en langs de
glijbaan huppelen.
“Een mooi promotieplaatje voor
op je hotelwebsite”, appt mijn
man naar onze schoonzoon. Hij
krijgt gelijk respons: “Gaan we
nog niet doen, want dan liggen
ze volgende week ergens in de
diepvries.” Het jachtseizoen is geopend in Zweden en er mag een
bepaald quotum aan elanden geschoten worden. Jammer, vinden
wij, maar na mijn laatste gesprek
met Bas Metzemaekers over de
Oostvaardersplassen, ben ik er
van overtuigd dat beheer nodig
is. In onze eigen tuin hebben we
ook het nodige wild gesignaleerd
waar iets aan gedaan moet worden. Onze voederpaal wordt druk
bezocht door kool- en pimpelmezen, vinkjes, roodborstjes, een
bonte specht, halsbandparkieten,
een hele kolonie mussen en af en
toe een groep puttertjes. En kraaien natuurlijk. Minder leuk, maar
goed, dat zijn ook vogels. Ons criterium is eigenlijk dat het veren
en twee poten moet hebben wil
het mee mogen eten. Nou zijn
er ook harige viervoeters die de
paal reuze waarderen. De eerste

leend in afwachting van de hulpdiensten. Brandweer, politie, ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De bestuurder is met spoed naar een
ziekenhuis vervoerd. De N201
van Hoofddorp naar Aalsmeer is
enige tijd afgesloten geweest om
politie onderzoek te laten doen
naar de oorzaak van het eenzijdige ongeval. Foto: Marco Carels

via alle deuren in te stappen. De
buurtbussen zullen pas later weer
gaan rijden vanwege de aanpassingen die nog uitgevoerd moeten
In- en uitstappen
gaan worden. Er wordt nog steeds
Sinds 2 november geldt dan ook: voor extra schoonmaak gezorgd
instappen door de voordeur, uit- van alle contactpunten, zoals stanstappen via de midden- en ach- gen, stopknoppen, pinapparaterdeuren. Op Schipholnet lijnen tuur, etc. waarmee reizigers in de
en op (deel)trajecten van lijnen bus te maken hebben. Het gebruik
300 en 397 is het natuurlijk zoals van een mondkapje blijft verplicht
gebruikelijk wel toegestaan om vanaf 13 jaar.

Aalsmeer - De provincie NoordHolland voert donderdagnacht
5 tot en met zaterdag ochtend 7
november onderhoud uit aan het
Amstelaquaduct onder de Amstel
bij Uithoorn en de Waterwolftunnel onder de Ringvaart (tussen de
Aalsmeer en Haarlemmermeer).
Het verkeer op de N201 wordt tijdens de werkzaamheden omgeleid en moet rekening houden
met enige vertraging.
Amstelaquaduct
De N201 wordt ter hoogte van
het Amstelaquaduct afgesloten
van donderdagavond 5 november 20.00 uur tot vrijdagochtend
6 november 05.00 uur. Het verkeer tussen het kruispunt Amsterdamseweg met de N201 in Uithoorn en de aansluiting met de
N196 in De Ronde Venen wordt
met gele borden omgeleid via de
Amsterdamseweg en de N196 (en
vice versa).

Amstelaquaduct volledig afgesloten voor onderhoud. De wanden en markeringen worden gereinigd en de veiligheidsmiddelen worden gecontroleerd. Ook
wordt zwerfvuil verwijderd en
wordt de riolering gecontroleerd.
Door volledige afsluiting kan het
onderhoudspersoneel veilig hun
werk doen en kunnen de werkzaamheden sneller uitgevoerd
worden. Om het verkeer zo min
mogelijk te hinderen vinden de
werkzaamheden ’s nachts plaats.
Door regelmatig onderhoud blijft
de N201 veilig en bereikbaar voor
de weggebruikers.

Druk bezochte tunnel
De Waterwolftunnel is onderdeel van de N201 tussen Hoofddorp en Amstelhoek. De N201 is
een van de drukste provinciale
wegen in Nederland en daarmee
is de Waterwolftunnel (met circa
35.000 tot 45.000 voertuigen per
jaar) een zeer druk bezochte tunWaterwolftunnel
nel. Het totale tracé van de WaDe Waterwolftunnel wordt af- terwolftunnel is circa 3 kilometer
gesloten van vrijdagavond 6 no- lang en loopt van de kruising Fokvember 19.00 uur tot zaterdag- kerweg aan de Schipholzijde in
ochtend 7 november 06.00 uur. de gemeente Haarlemmermeer
Het verkeer op de N201 wordt tot de kruising Legmeerdijk richmet gele borden omgeleid tus- ting Uithoorn.
sen de Legmeerdijk in Aalsmeer Met vragen over werkzaamheen de aansluiting met de Fokker- den kunnen weggebruikers en
weg in Haarlemmermeer.
omwonenden contact opnemen
met het Servicepunt van de proWanden en markeringen
vincie via 0800- 0200600 (gratis)
Drie keer per jaar wordt de Water- of per mail: servicepunt@noordwolftunnel en het nabij gelegen holland.nl
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kinder- en jeugd

krant

Dringende oproep Veiligheidsregio

Ga niet langs de deuren
met Sint Maarten!

Tekeningen, koekjes en puzzels

Oosteinderschool verrast
ouderen in ‘t Kloosterhof
Aalsmeer - Na het leuke initiatief
van Scouting Tiflo hebben nu ook
leerlingen van de Oosteinderschool de bewoners van ´t Kloosterhof verrast. De deuren zijn weliswaar gesloten voor bezoekers
en alleen bewoners en personeel
mogen naar binnen, maar op gepaste afstand trakteren behoort
tot de mogelijkheid.
Dewy heeft afgelopen vrijdag 30
oktober mooie tekeningen langs
gebracht. De kinderen hadden
allen flink hun best gedaan. Veel
knutselwerkjes en schilderijen
van de kleuters en onder andere

prachtige tekeningen van groepen 4.
En Dewy had nog veel meer bij
zich: Koekjes, koektrommels,
mondkapjes en prachtige puzzels
met de afbeelding van Aalsmeer.
Dewy mocht niet naar binnen en
dus is alles coronaproof overhandigd in de hal van ’t Kloosterhof.
De bewoners laten weten blij en
dankbaar te zijn voor deze mooie
spullen. “Lieve mensen bedankt
voor jullie warme bijdrage! We
zijn heel blij met alle cadeaus én
met deze actie van de Oosteinderschool.”

Online jeugdschaken

Sensatie bij AAS, Luuk
verliest in 8e ronde
Aalsmeer - Christiaan opende
tijdens de achtste ronde van het
online jeugdschaken bij AAS wederom met c4 en na e5 met e4
en kwam weer in zijn vertrouwde Engels vierpaardenspel tegen
Luuk B. Ondanks de dag te voren
met trainer de Leur de gouden regels van de opening behandeld
te hebben speelde Luuk te vroeg
het paard in plaats van te rokeren.
Christiaan offerde nu een toren,
een aanbod dat Luuk beter niet
had kunnen aannemen, want nu
bleef de zwarte koning in het
centrum en een stikmat dreigde
al. Zwart probeerde nog een toren terug te geven, maar dit hielp
niet met mat op de 1e7 zet. Een
mooi miniatuurtje van Christiaan.
Luuk V opende tegen Marien
Schots, hetgeen door zwart niet
geheel correct werd bestreden
en een pion koste. Nadat ook nog
een stuk verloren ging, leek de
partij beslist. Maar Marien verdedigde stug en in opkomende tijdnood gaf Wit het stuk terug. Het

toren-pion eindspel speelde Wit
ook niet zuiver en het gevreesde eindspel met f en h-pion ontstond, waar zwart remisekansen
heeft, als je het goed doet. In grote wederzijdse tijdnood werden
er over en weer fouten gemaakt,
maar wit drukte door na dame
en wist zwart bijna mat te zetten,
maar deze ging door zijn vlag,
hetgeen ook een punt oplevert.
Robert versus David gaf een zeer
creatieve openingsbehandeling
van beide spelers te zien, waarbij er vrolijk met materiaal werd
gestrooid als ware het al Sinterklaas. David strooide het best en
de materiele achterstand eindigde in mat.
Bryan tegen David was een Italiaans Vierpaardenspel, waarbij
zwart de diagonaal h1-a8 in handen kreeg en een niet te stuiten
mataanval zodat Wit op de 31e
zet werd matgezet. Kijk voor alle uitslagen en de stand op www.
aas.leisb.nl
Door Ben de Leur

Klimmen in plaats van voetballen

Teamuitje voor FCA 09-4
Aalsmeer - Op donderdag 29 oktober hebben de voetballers van
09-4 van FC Aalsmeer genoten van
een teamuitje bij Funmania. Deze
kanjers (van links naar rechts: Joshua, Pom, Valentijn, Liam, Pep, Florian, Dylan en Lois) hadden dit dik
verdiend, zo vonden hun trainers
Barry en Marc. Na een aantal weken van geen officiële wedstrijden
kunnen spelen, leek het de twee
trainers een goed idee om dit geweldige team toch te belonen voor
de inzet die dit jaar geleverd is tijdens de wedstrijden en trainingen.
De kinderen hebben zich enorm
vermaakt bij Funmania Aalsmeer
met talloze klimmogelijkheden
waarbij ze toch nog sportief bezig
waren. Met dank aan een sponsor
wordt teruggekeken op een geweldige middag! Hopelijk kan de
FCA 09-4 rekenen op ieders aanmoediging wanneer de mogelijkheden dit weer toelaten.

Aalsmeer - Met een lampion
langs de deuren lopen? Doe het
dit jaar niet. De regio Amsterdam
Amstelland bevindt zich in het
hoogste risiconiveau en het aantal corona-besmettingen neemt
nog steeds toe. De Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland roept
daarom op om geen Sint Maarten
(11 november) te gaan vieren op
straat. Tijdens deze feestdag komen mensen samen, wat kan zorgen voor meer kans op verspreiding van het virus. Het is juist nu
extra belangrijk dat iedereen zich
aan de maatregelen houdt om
het aantal besmettingen onder
controle te krijgen. Als nu de sociale contacten en het aantal be-

wegingen in straten en buurten
beperkt worden, kan volgend
jaar Sint Maarten en Halloween
(31 oktober) weer samen gevierd
worden.
De Veiligheidsregio raadt ouders
daarom ten zeerste af om met
hun kind(eren) tijdens Sint Maarten langs de deuren te lopen en
samengestelde groepen van ouders en kinderen te vormen. Ouders zijn uiteraard zelf verantwoordelijk om een afweging te
maken. Daarnaast staat het scholen en kinderdagverblijven natuurlijk vrij om, binnen de klas of
de groep, activiteiten voor kinderen rondom Sint Maarten te organiseren.

Intern programma voor de jeugd

Onderlinge wedstrijden
bij hockeyclub Qui Vive
De Kwakel - De hockeycompetitie ligt momenteel, net als alle andere sporten, helaas stil vanwege corona. Het eerste competitieblok, dat werd gestart na de zomervakantie, kon gelukkig uitgespeeld worden. Bij Qui Vive werden er aan het einde van deze
herfstcompetitie meerdere kampioenschappen gevierd: Meisjes
A4, B3, B4, C2 en D1 waren binnen
hun poule allemaal kampioen geworden. Helaas ligt de competitie
nu na de herfstvakantie weer stil,
net als tijdens het voorjaar. Gelukkig mag er momenteel wel doorgetraind worden (voor de leden
boven de 18 in aangepaste vorm)
zodat iedereen lekker in beweging kan blijven. Naast trainingen
mogen clubs, in tegenstelling tot
het voorjaar, nu wel onderlinge
jeugdwedstrijden
organiseren
en dat is wat hockeyclub Qui Vive nu ook heeft opgestart. Afgelopen zaterdag werden de eerste jeugdwedstrijden gespeeld
waarbij de organisatie voor die
dag voor een iets andere indeling
had gekozen. Alle kinderen werden per lijn gemixt in 6-tegen-6
teams. Bij de jongste jeugd betekende dit dat meisjes en jongens
samen in een team geplaatst wer-

den. Bij de Junioren werden meisjes en jongens niet gemixt, maar
werden wel alle teams per leeftijdscategorie qua sterkte door
elkaar gehusseld. Zo waren zaterdag de velden van Qui Vive toch
nog goed bezet met enthousiast
hockeyende jeugd en deed het
weer ook lekker mee. Uiteraard
werd dit alles binnen de geldende corona-regels georganiseerd
en waren ouders hierdoor helaas niet toegestaan. Desondanks
kon er wel lekker gehockeyd worden wat voor veel blije gezichten zorgde. Ook de komende weken heeft Qui Vive voor de jeugdleden een intern wedstrijdprogramma. De komende twee weken spelen de kinderen niet gemixt, maar spelen ze weer met
hun eigen team zoals ze gewend
zijn met als verschil dat ze nu tegen andere teams van de club
gaan spelen. Zo lang de competitie stil ligt probeert Qui Vive dus
evengoed voor de jeugd de wedstrijden door te laten gaan, al is
het in een andere (aangepaste)
vorm. Tijdens trainingen kunnen
er ook nog steeds proeflessen gevolgd worden. Geïnteresseerd?
Stuur dan een mailtje naar proefles@quivive.nl.

Al springend de tafels leren

Motto IKC Triade: Elke dag
voldoende bewegen!
Aalsmeer - Bewegen staat tijdens
het dagprogramma van IKC Triade bij zowel opvang als onderwijs
centraal. Wist u dat slechts 55%
van de Nederlandse 4 tot 11-jarigen voldoet aan de bewegingsrichtlijn? Bewegen verbetert de
concentratie, aandacht, gedrag
en motivatie. Voor de leerkrachten van IKC Triade voldoende reden om dagelijks, ook tijdens de
lessen, hier voldoende aandacht
aan te besteden. Zo leren kinderen bijvoorbeeld springend de ta-

fels of in spelvorm de spellingscategorieën. De betrokkenheid is
hoog en het leren vol plezier. De
naschoolse opvang verzorgt dagelijks een actief spel of sportactiviteit en ook de peuters hebben
natuurlijk al gymnastiek.
Een leerteam van specialisten begeleidt de leerkrachten en pedagogische medewerkers om bewegend spelen en leren dagelijks goed in te zetten. Het motto
van IKC Triade: Elke dag voldoende bewegen!

Nog enkele kaarten verkrijgbaar

‘Zeebenen’ en ‘Ieorg Idur’
in het Poppentheater

Amstelland - Op zondag 8 november om 14.30 uur is de poppentheatervoorstelling ‘Zeebenen’ door Theater Snater te zien
in het Amstelveens Poppentheater. Er zijn nog enkele kaarten verkrijgbaar. De voorstelling is geschikt voor iedereen vanaf 4 jaar.
Een kapitein is met zijn schip op
de klippen geslagen en aangespoeld op een piepklein eilandje. Om andere schepen te waarschuwen bouwt hij, met de brokstukken van zijn schip, een vuurtoren. Dan vangt hij iets uit zee
waardoor zijn leven in één klap
verandert.
Op zondag 22 november om

13.00 uur en 14.30 uur (deze is
uitverkocht) brengt Unieke Zaken de voorstelling ‘Ieorg Idur’
voor iedereen vanaf 4 jaar. Meesterverteller Roald Dahl schreef
in 1990 ‘Ieorg Idur’. Dit ontwapenende verhaal over de liefde tussen een buurman en een buurvrouw heeft Unieke Zaken bewerkt tot een levend prentenboek: vol humor, muziek, spel en
schildpadden.
Toegangsprijs voor alle voorstellingen is 9 euro per persoon. Reserveren kan via www.amstelveenspoppentheater.nl, via info@
amstelveenspoppentheater.nl of
bel 020-6450439.

Leren doe je door te beleven

Prehistorie op De Brug
Aalsmeer - Wat doe je als je vanwege het coronavirus niet met je
klas naar het museum kan? Dan
vraag je het museum om naar je
klas te komen! Zo ging het afgelopen donderdag in groep 5 en
groep 6 van De Brug. De leerlingen kregen een levende geschiedenisles in de klas! Met de lessen
geschiedenis, natuur en aardrijkskunde, die samen 4 x Wijzer heten, zijn ze bezig met het thema
prehistorie. Daarom bracht een
Archeo-tolk uit de prehistorie een
bezoek aan de klassen. Hij nam
diverse attributen mee, zoals prehistorische bijlen, huiden, stoffen, een pijl en boog en nog veel
meer. De tolk vertelde hoe mensen in Nederland in de prehistorie woonden, werkten en leefden. Daarna mochten de kinderen de voorwerpen ook aanraken

en oppakken. Met deze les kwam
het thema voor de kinderen nog
meer tot leven, want: leren doe je
door te beleven!

20

5 november 2020

Langer en vaker groen voor
fietsers en voetgangers
Amstelland - Om verspreiding
van het coronavirus tegen te
gaan is het advies om zo min mogelijk te reizen en drukke plekken te vermijden. Ook in het verkeer. Daarom heeft de provincie
Noord-Holland maatregelen genomen om op drukke kruispunten het verkeerslicht voor fietsers
en voetgangers vaker en langer
op groen te zetten. De maatregelen blijken effectief. De gemiddelde wachttijd en daarmee het aantal wachtende fietsers voor het
verkeerslicht is afgenomen. En zo
is 1,5 meter afstand houden beter
mogelijk. Het coronadashboard
laat de wachttijd bij provinciale wegen zien en de ‘druktemeter’ geeft aan waar grote groepen
fietsers oversteken.

“Geen onnodig risico voor gasten en vrijwilligers”

Midgetgolfclub Aalsmeer
ook in november gesloten

staat te wachten voor het verkeerslicht.

Coronadashboard
Jeroen Olthof, gedeputeerde Bereikbaarheid en Mobiliteit: “We
proberen de groentijd voor fietsers en voetgangers zo optimaal
mogelijk in te stellen zodat zij veilig kunnen reizen. Toch kan dat
niet onbeperkt, omdat het ove- Het nieuwe clubgebouw van Atletiekvereniging Aalsmeer.
rige verkeer in de regio dan opstroopt. Het is daarom raadzaam
om goed voorbereid op reis te
gaan. Het coronadashboard helpt
daarbij.”
Het coronadashboard is voorzien
van een update en geeft een algemeen beeld van de drukte op
een kruispunt tijdens de spits.
Het dashboard is te vinden op Aalsmeer - Afgelopen dinsdag november. Dit kan vanwege de
www.noord-holland.nl/corona- 27 oktober is de nieuwe wethou- corona-maatregelen slechts met
der van sport, Bart Kabout, op be- een beperkt aantal genodigden
Verkeerslichten
dashboard.
zoek geweest bij de Atletiekver- gevierd worden. Voor die tijd zal
De provincie Noord-Holland
eniging in de Sportlaan. Hij kwam het straatwerk nog worden aanheeft op diverse drukke kruispun- Drukte melden
ten maatregelen genomen voor Is het druk op de gebruikelijke kennis maken en een kijkje ne- gebracht. In december kan de gevoetgangers en fietsers. In de re- route? Dan kan het handiger zijn men in het nieuwe clubhuis en in meente beginnen met de sloop
gio Kennemerland zijn de ver- om op een ander tijdstip te reizen het kleedkamergebouw. De wet- van AVA’s oude clubgebouw met
keerslichten op de N197 daarom of om over te steken bij een an- houder was onder de indruk van kleedkamers om ruimte te maken
langer en/of vaker op groen ge- der, rustiger kruispunt. Is het toch beide gebouwen en van al het voor extra tennisbanen voor de
zet. In de regio Amstelland Meer- niet mogelijk om als voetganger werk dat door vele vrijwilligers buren, tennisvereniging All Out.
landen zijn op de drukke kruis- of fietsers 1,5 meter afstand te van AVA aan het clubgebouw is “Hopelijk kan in het voorjaar van
punten van de N196, N231 en houden tijdens het wachten bij verricht. De afbouw van het club- 2021 een groter openingsfeest
N232 aanpassingen gedaan voor een verkeerslicht? Meld het dan gebouw is nu in de eindfase. Het worden georganiseerd voor alle
voetgangers en fietsers. Het kan via het servicepunt van de pro- kleedkamergebouw is al af, maar AVA-leden en vrijwilligers, die zo
zijn dat door deze aanpassingen vincie: 0800-0200 600 (gratis) of vanwege het coronavirus nog hard hebben gewerkt om samen
het autoverkeer en openbaar ver- via e-mail: servicepunt@noord- niet in gebruik genomen. De ope- dit nieuwe clubgebouw te realining van beide gebouwen staat seren”, aldus voorzitter Rene Spitvoer op deze locaties wat langer holland.nl.
gepland voor zondagmiddag 29 teler. Bron: AV Aalsmeer

Sloop oude ruimtes in december

Wethouder onder indruk
van nieuwbouw AVA

10.000,- voor Parkinson Vereniging

De oude opstallen gaan vanaf december gesloopt worden.

Timon den Hertog: “Marathon
was echte teamprestatie”
Aalsmeer - Op 1 november van
dit jaar zou Timon den Hertog de
marathon van New York gaan lopen met een groep van young
professionals, maar vanwege covid-19 liep dit allemaal toch wat
anders helaas. Het leek Timon wel
leuk om alsnog een marathon te
gaan lopen en dan het liefste ook
voor een goed doel. Zo kwam
hij op het idee van de Marathon
voor Moedertje. Ongeveer twee
jaar geleden kreeg Timon’s moeder (Anja van der Meer) na lang
onderzoek en onzekerheid op
61-jarige leeftijd de diagnose Parkinson. “Ik liep al langer met het
idee om hier ook iets mee te gaan
doen en kwam toen op het idee
van de marathon voor moedertje.
Mijn oplossing tijdens corona om
alsnog mijn eerste marathon te
lopen en gelijk een hele speciale”,
vertelde Timon voor aanvang. Afgelopen zondag 1 november was
het zover. Na enkele weken van
voorbereiding startte Timon aan
‘zijn’ marathon van Aalsmeer naar
Amsterdam. Vanaf de plek waar
zijn moeder geboren en getogen
is, rende Timon langs plekken uit
haar jeugd om zo geld op te halen voor de Parkinson Vereniging
en eindigde bij het huis waar zijn
moeder tegenwoordig samen
met zijn vader woont, Zonnebeke in Amsterdam. “Het was flink
werken”, begint Timon zijn verhaal na afloop. “De start was aan
de Oosteinderweg waar familie, mijn ouders, mijn vriendin en
haar ouders zich verzameld hadden. Na de eerste 6 kilometer samen met mijn neef Tobias over de
Aalsmeerderweg en Oosteinderweg kwamen we aan op de Oude
Spoordijk. Vanaf hier renden mijn
nichtje Ruth, haar man Bram en

mijn oom John Buijs ook nog een
heel stuk mee. Vanaf kilometer 17
rende mijn broer Gideon mee en
ik merkte dat het toen al telkens
iets zwaarder werd. In het Amsterdamse Bos op kilometer 21
was het zusje van mijn vriendin,
Marlot, inmiddels ook al gestart,
die heeft uiteindelijk, samen met
haar vriendin Lisalou echt op een
waanzinnig tempo de halve marathon uitgelopen. Vanaf kilometer 25 rende mijn broer Jesse ook
mee, en vanaf kilometer 35, begin
van het Vondelpark, mijn zus Salomé. Ik zat inmiddels zo stuk dat
zij zich aan moesten passen aan
mijn tempo in plaats van andersom. De finish was ontzettend leuk
geregeld door mijn schoonzus
Bernadine, met ballonnen, vlaggetjes, statafels, drinken, eten
noem het maar op. De laatste 200
meter renden mijn neefjes Samuel en Tobias en mijn nichtje Yente ook nog mee en kregen hier na
afloop zelfs een medaille voor. De
support onderweg was echt geweldig. De ouders van m’n vriendin, Rob en Pauline, zijn de hele
dag bezig geweest met het ophalen, afzetten en aanmoedigen
van de lopers. Verder heeft mijn
moeder de hele marathon meegefietst, samen met mijn vriendin, om ons te helpen met drinken, video’s maken, noem het
maar op. Mijn vader heeft heerlijke erwtensoep gemaakt voor bij
de finish. Kortom, echt een teamprestatie waarbij we met z’n allen de 10.000 euro over de streep
hebben weten te trekken.” Timon
heeft inmiddels contact gehad
met de Parkinson Vereniging en
die was heel blij en onder de indruk van het mooie bedrag dat
bijeen gelopen is.

Aalsmeer - De regering komt
voorlopig nog niet met goed
nieuws. En dus de Midgetgolfclub Aalsmeer ook niet. Vanwege de coronapandemie heeft de
overheid besloten dat niet alleen
de horeca, maar ook alle sportkantines gesloten moeten zijn.
Dinsdagavond werd gemeld dat
de huidige restricties nog zeker
tot december van kracht kunnen blijven. Mede gezien het toenemend aantal besmettingen in
de regio acht het bestuur van de
Midgetgolfclub Aalsmeer het niet
verantwoord om de club voor recreanten open te houden.

“Wij willen onze gasten en onze
vrijwilligers niet onnodig blootstellen aan het risico van besmetting. Zelfs de onzekerheid is gewoon geworden en we weten
inmiddels niet beter dan dat we
ons elk moment moeten kunnen aanpassen aan veranderende maatregelen. Daarom is de
Midgetgolfclub Aalsmeer tot nader order gesloten voor recreanten. Zodra de omstandigheden
het toelaten willen wij u graag
weer begroeten op onze prachtige baan in de Hornmeer”, aldus
het bestuur van Midgetgolfclub
Aalsmeer.

Al meer dan 30 jaar sponsor!
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 30
oktober is een nieuwe overeenkomst gesloten tussen Multi Supplies en Stichting Vrienden Oceanus, de stichting die zich inzet
voor de leden van de Aalsmeer-

se zwemvereniging. Multi Supplies draagt Oceanus al meer dan
30 jaar een warm hart toe in verschillende vormen van sponsoring en is daarmee de langstlopende sponsor!

Online voorronde op 22 november

Aalsmeer onderdeel van
Open NK Poker
Sportieve en recreatieve voorzieningen

2 Miljoen voor inrichting
Machinepark van Raad
Aalsmeer - De gemeenteraad
heeft in de raadsvergadering van
29 oktober 2 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de herinrichting van het Machinepark.
De plannen voor de herinrichting
betreffen onder andere een nieuwe entree van sporthal de Bloemhof via de Braziliëlaan, invulling
van de terreinen rond de sporthal met sportieve en recreatieve
voorzieningen in een aantrekkelijke groene verblijfsruimte.

De Stichting Leefomgeving
Schiphol heeft een financiële bijdrage toegezegd voor het inrichten van het Machinepark.

Motie Absoluut Aalsmeer
Door Absoluut Aalsmeer werd
een motie ingediend, omdat de
fractie zich zorgen maakt om
de oneerlijke concurrentie positie die ontstaat voor een ondernemer om de hoek. De recreatievoorzieningen betreffen onder andere ook de aanleg van
beachhandbal-velden. Met het
indienen van de motie is getracht om het college te verzoeken toe te zien dat de activiteiten die op de beachhandbal-velden plaats gaan vinden, niet concurreren met de activiteiten van
The Beach. “Helaas gingen alleen
de lokale partijen akkoord en lieten de landelijke partijen het afweten”, aldus Absoluut Aalsmeer
in een reactie.

Doorlichting reserves
De gemeenteraad heeft besloten om een bedrag van bijna 1,5
miljoen euro te laten vrijvallen uit
diverse reserves ten gunste van
jaarrekeningresultaat van 2020.

Verlegging van
de Middenweg

verplaatst naar een perceel tussen
de Aalsmeerderweg en de Middenweg. Het bouwrijp maken van
de kavel start in het laatste kwartaal van dit jaar. GPAG voert op dit
moment gesprekken met bewoners aan de Aalsmeerderweg over
de toekomstige werkzaamheden
achter hun woningen.

Aalsmeer - Vanwege de verlegging van de Middenweg in Green
Park Aalsmeer wordt het groendistributiecentrum van Intratuin

Nota Grondbeleid 2020
De gemeenteraad heeft met de
vaststelling van deze nota het
grondbeleid geactualiseerd. Met
het grondbeleid geeft de gemeenteraad aan hoe de gemeente de veranderingen in grondgebruik probeert te sturen.

Kunstproject ArtZuid
Op verzoek van het college heeft
de gemeenteraad het agendapunt ‘Beeldende kunstproject:
ArtZuid in Aalsmeer’ van de agenda afgevoerd. Het voorstel bleek
nog niet rijp voor besluitvorming.
De portefeuillehouder zal in overleg met de fracties een nieuw
voorstel ter besluitvorming voorleggen. De vergadering is terug
te kijken op de website www.
aalsmeer.nl via link: videoverslag
gemeenteraad 29 oktober 2020.

Aalsmeer - Het Open Nederlands
Kampioenschap Poker organiseert op vrijdag 22 november een
online voorronde voor de inwoners van Aalsmeer en omgeving.
Verspreid over het land worden
er in totaal 200 voorrondes gespeeld met als ultieme doel het
halen van de landelijke finale. De
winnaar van de online voorronde
krijgt de titel ‘Online Pokerkampioen 20/21’ die gepaard gaat
met een mooie trofee. Daarnaast
kwalificeert diegene zich voor de
halve finales van het ONK Poker.
Daar strijden pokerliefhebbers uit
het hele land voor een plaats in
de landelijke finale.
Niet alleen de winnaar maakt
kans op een plek in de volgende ronde. Aan de hand van het
deelnemersaantal wordt bepaald
hoeveel deelnemers zich kwalificeren voor de halve finales en zal
er ook nog een bepaald percentage de kans krijgen door te breken
via de online kwart finales.
Zowel de halve finales als de finale van het ONK Poker zullen in
de zomer van 2021 live gespeeld
worden aan echte pokertafels.
De winnaar van de finale zal wor-

den gekroond tot ‘Pokerkampioen van Nederland 20/21’ en laat
daarmee naar verwachting ruim
20.000 deelnemers achter zich. Je
weet nooit waar een goede prestatie in de finale toe kan leiden. In
het verleden zijn meerdere amateur pokerspelers benaderd voor
sponsordeals. Zo werd Ruurd
Nauta in 2017 gesponsord lid van
Team ONK Poker waardoor hij de
kans kreeg mooie (inter)nationale pokertoernooien te spelen.

Klaverjassen bij
Geluksvogels

kaart op de woensdagavond in het
Dorpshuis van Kudelstaart vanaf
19.00 uur. Op 28 oktober is het klaverjassen gewonnen door Ria van
der Laan met 5163 punten, gevolgd
door Willy Mulder met 4971 punten
en Martha Zethof met 4656 punten.
De poedelprijs was deze week voor
Ati van de Lugt met 3994 punten.

Kudelstaart - Zin in een gezellige avond klaverjassen? Iedereen
is van harte welkom bij klaverjasclub De Geluksvogels. Er wordt ge-

Laagdrempelig toernooi
Iedereen die mee wil doen kan
zich via de website https://www.
onkpoker.nl/ inschrijven. Het kost
iedere deelnemer slechts 7,50
euro aan inschrijfgeld om mee
te doen. “Door mee te doen krijgen zij niet alleen de kans om een
gooi te doen naar de titel”, zegt
Mathijs Jonkers, organisator van
het ONK Poker. “Met name voor
beginnende spelers zijn de online voorrondes de meest laagdrempelige manier om kennis te
maken met het spel en met andere pokerspelers”. De online voorronde van Aalsmeer begint vrijdag 22 november om 19.30 uur.

