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Hoe zit dat dan precies?
Burgemeester Oude Kotte werd 
één deze dager ’s avonds laat ge-
beld door Sint Nicolaas zelf. Van-
wege behoorlijk wat wind mee 
en de nodige rust op het water, 
was de stoomboot al in de buurt 
van Aalsmeer. Gastvrijheid is 
Aalsmeerders niet vreemd en dus 
aarzelde de burgemeester geen 
moment en bood de Goedheilig-
man het Raadhuis aan als tijdelijk 
verblijf. “Toen Sinterklaas mij bel-
de ben ik gelijk naar de kade ge-

gaan om hem en zijn roetveeg 
pieten te verwelkomen. Ik ben 
zo ontzettend blij dat het hem 
dit jaar toch is gelukt om naar 
Aalsmeer te komen. Ondanks de 
problemen met het coronavi-
rus heeft hij de reis vanuit Span-
je naar Aalsmeer kunnen maken 
en kunnen alle kinderen genie-
ten van het sinterklaasfeest”, zegt 
burgemeester Gido Oude Kotte.

Sinterklaas bezoeken 
Een traditionele intocht behoort 

dit jaar helaas niet tot de moge-
lijkheden, maar het bezoeken 
van het tijdelijk verblijf van Sin-
terklaas is wèl mogelijk. Op za-
terdag 21 november is het Raad-
huis van Aalsmeer tussen 10.00 
en 16.00 uur geopend en kun-
nen kinderen een kijkje nemen 
in het wel heel bijzondere Gro-
te Huis van Sinterklaas! Dit is na-
tuurlijk allemaal coronaproof ge-
organiseerd.

Werkkamer, gym en op de foto
Natuurlijk mogen de kinderen de 
magische werkkamer van Sinter-
klaas bezoeken. Maar neem ook 
een kijkje in de pietengym, bij het 
cadeautjes-inpak-station en kom 
pepernoten snoepen bij de pe-
pernoten-vulmachine. De dans-
pietjes zijn er ook dit jaar bij voor 
de broodnodige beweging en 
kinderen kunt op een wel heel 
bijzondere manier op de foto bij 
foto-piet. En uiteraard is Sinter-
klaas er, op gepaste afstand, ook! 

Reserveer nu tickets
Toegang tot het Grote Huis van 
Sinterklaas is alleen mogelijk met 
een ticket voor een vooraf geko-
zen tijdsslot. Via de website www.
sinterklaasinaalsmeer.nl kun-
nen tickets gereserveerd worden 
voor een tijdsslot. Wees er snel bij, 
want vol is vol! Bekijk voor meer 
informatie over de mysterieuze 
aankomst van Sinterklaas de vi-
deo (in delen) op de Facebook pa-
gina van Sinterklaas in Aalsmeer. 
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Auto rijdt tegen 
woning

Kudelstaart - Zondag 8 no-
vember even voor twaalf uur 
‘s middags werden de poli-
tie en de brandweer gealar-
meerd voor een hulpverle-
ning in de Gozewijnstraat. 
De bestuurder van een per-
sonenauto was achteruit te-
gen een woning gereden. 
De bestuurder en de perso-
nen in het huis zijn geluk-
kig niet gewond geraakt, de 
auto heeft wel � inke schade 
opgelopen en de muur van 
de woning raakte ontzet. “De 
muur bleek geen draagmuur 
te zijn. De bewoner zal zelf 
een aannemer moeten bel-
len om de schade te herstel-
len”, aldus kazerne Aalsmeer 
in een bericht.

MEERVOORFIETSEN.NL
0297-360041MEERVOORFIETSEN.NL
0297-360041

Pijnaker Aalsmeer

Schade?
Welke schade?

Vertrouwd, vakkundig en snel

Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

Denk niet langer aan schade dan nodig is

aangenaam persoonlijk
!

Tel. 0297-59 11 22 www.h2makelaars.nl
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Nieuw adres > Oosteinderweg 205 C, Aalsmeer     
Tel.: 06 22 89 44 96      www.bertdevriesfietsen

Bert de Vries Fietsen gaat verhuizen
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Johan Jonker: “Een prachtig stukje natuur is ter ziele gegaan”

Eiken bij Baanvak gekapt 
voor nieuwbouw
Aalsmeer - In 2016 werd bekend-
gemaakt dat er bomen gekapt 
zouden gaan worden voor de re-
alisatie van nieuwbouw op het 
terrein tussen het Baanvak en de 
Spoorlaan. Vorige week woens-
dag 4 november, vier jaar later, ar-
riveerde dan (eindelijk of toch) de 
man met de zaag. Vijf Eiken zijn 
er gekapt en dit tot grote teleur-
stelling van Baanvak-bewoner Jo-
han Jonker. Menigeen denkt mis-
schien, vijf Eiken? Ach, er zijn het 
afgelopen jaar veel meer bomen 
‘verwijderd’, onder andere langs 

de Burgemeester Kasteleinweg 
voor herinrichting van de weg, 
bij de Machineweg voor bouwen 
van woningen en in de J.P. Thijs-
selaan voor vervanging van de ri-
olering, maar deze Eiken hebben 
een speciale geschiedenis. Zo’n 
dertig jaar geleden werd beslo-
ten om een oude, zeldzame Wo-
daneik te kappen om een nieuwe 
woonwijk te kunnen realiseren op 
het voormalige Spoorweg-em-
placement (vandaar, waarschijn-
lijk wel bekend, de straatnamen 
Baanvak, Wissel en Seinpost). Er 

was veel protest om de Eik uit het 
al karige groenbeeld te verwijde-
ren. Er kan best om de Eik heen 
gebouwd worden, was de me-
ning. Tegenwoordig wordt deze 
overweging gemaakt, maar des-
tijds waren de bestuurders iets 
eigenzinniger. De Eik ‘sneuvelde’ 
gewoon per ongeluk. Ter com-
pensatie werd de nieuwe woon-
wijk opgeluisterd met vijf nieu-
we Eiken, waarvan al één ouder 
exemplaar met een � inke stam, 
en twee Linden. Bij Johan Jon-
ker staat de plaatsing van de ‘dik-

ke’ Eik nog vers in het geheugen. 
“Met veel publieke belangstelling 
werd de volwassen Eik met een 
grote kraan op z’n plaats gezet. 
Een geschenk van de projectont-
wikkelaar en de gemeente.” 

Moerascipres
Jan Daalman kan zich dit mo-
ment ook nog goed herinneren. 
Naast dat hij zich ingezet heeft 
voor behoud van de Wodaneik, 
was hij ongeveer dezelfde tijd be-
gaan met de Moerascipres naast 
het postkantoor aan de Stati-
onsweg die plaats moest maken 
voor een invalideparkeerplaats. 
Als stunt had Daalman zich zelfs 
vast laten ketenen aan de Moe-
rascipres. “Ik ben nog steeds be-
gaan met bomen”, gaat hij verder. 
“Vorig jaar nog met de Bovenlan-
den 2.000 bomen geplant op ei-
landen in de Westeinderplassen.” 
Een aanzienlijk aantal erbij, maar 
uiteraard compenseren deze bo-
men niet het geliefde groen in 
de diverse wijken, zoals de vijf Ei-
ken die nu, ondanks bezwaar van 
buurtbewoners en boomliefheb-
bers, in stukken zijn gezaagd. 

Cadeau in stukken
Triest vindt Johan Jonker dit. “Te 
triest om te kunnen beschrijven. 

Een prachtig stukje natuur is ter 
ziele gegaan. Brullende motoren, 
snerpende kettingzagen en ra-
zende takken etende machines 
hebben het bos in enkele uren 
weggevreten. Het cadeau van 
de gemeente ligt nu in stukken 
en versnipperd op een hoop.” De 
communicatiemedewerker van 
de gemeente laat in een reactie 
weten dat de Eiken plaats moe-
ten maken voor nieuwbouw, net 
als de Wodaneik destijds dus. In 
januari 2021 start woningbouw-
vereniging Eigen Haard met de 
bouw van een complex met 44 
huurappartementen (bouwpro-
ject Laurierhof ). Om de bouw van 
de woningen mogelijk te maken, 
moet het talud verkleind worden 
en hiervoor stonden de Eiken in 
de weg. Een troost wellicht is dat 
de nu nog aanwezige bossages 
en bomen behouden blijven. “Er 
is gekeken hoe zoveel mogelijk 
groen behouden kon blijven. De 
twee bomen en het lage groen 
naast Baanvak 54 kunnen wel blij-
ven staan”, aldus de communica-
tiemedewerker. “En er komt nog 
een groenplan voor rond het ap-
partementengebouw.”
Tja, Aalsmeer en bomen: Al jaren 
vriend én vijand van elkaar!
Door Jacqueline Kristelijn

Het enige echte sinterklaasverhaal

Goed nieuws: Sinterklaas 
toch in Aalsmeer dit jaar!
Aalsmeer - Het was een tijd lang, heel spannend... de berichten 
uit Spanje wisselden elkaar in rap tempo af; zou Sinterklaas in de-
ze toch wel bijzondere tijd, nou wel of niet naar Aalsmeer komen 
dit jaar? Gelukkig is vandaag het verlossende antwoord ontvan-
gen: Natuurlijk komt Sinterklaas ook dit jaar in Aalsmeer! Sterker 
nog, Sinterklaas is in alle anonimiteit al in ons mooie dorp aange-
komen en verblijft momenteel in het Raadhuis...
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DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl
Voor patiënten in de Haarlemmer-
meer, tel. 023-8908700.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 1
AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT

Advertenties, redactie en 
centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Openingstijden
ma. t/m wo. van 08.30-17.00 uur
donderdag van 8.30-16.00 uur

Aanleveren van advertentie
Woensdag voor 12.00 uur
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Brigitte Wels
Tel. 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 15.00 uur
redactieaalsmeer@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Jacqueline Kristelijn
Tel. 0297-341900
Tel. 06-37418988

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en 
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
Onderdeel van Regio Media 
Groep B.V.
133e jaargang

Oplage: 17.600

Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, 
dient ondertekend te zijn en 
voorzien van naam, adres, tele-
foonnummer en/of e-mailadres. 
Anoniem ingezonden brieven 
worden niet in behandeling ge-
nomen. De redactie behoudt zich 
het recht te weigeren dan wel te 
redigeren.

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.meerbode.nl/privacy

Milieu
Onze krant wordt volle-
dig gedrukt op FSC-Mix 
papier van verantwoor-
de herkomst.

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

Kerkdiensten
 Zondag 15 november

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Oosterkerk, Oosteinderweg 

269. Zondag dienst om 16u. 
met Simon van Groningen. 

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zon-

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

dag Diensten om 10u. en 
16.30u. met ds. J. van Os.

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerder-

weg 751, Rijsenhout. Zondag 
dienst om 10u. met ds. J. Mar-
kus uit Hellouw.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. 

Online-dienst via youtube 
(dgaalsmeer.nl). Voorganger 
br. Menno Hofman. Oecume-
nische dienst in Open Hofkerk.

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

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

247. Zondag 10u. Oecumeni-
sche onlinedienst via http://
pgaalsmeer.nl/kerkdienstge-
mist/. Voorganger ds. Menno 
Hofman.

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zon-

dag 10u. Dienst met ds. H. 
Maat uit Putten. Organist: Jos-
hua Prins. Aanmelden via her-
vormdaalsmeer.nl. Oos-
terkerk, Oosteinderweg 269. 
Zondag om 10u. Dienst met 
ds. J. Haeck uit Zeist. Organist: 
Rogier Postma. Aanmelden: 
www.hervormdaalsmeer.nl. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerder-

brug. Zondag 10.30u. Samen-
komst en livestream. Spreker: 
Daniel Renger. Info en aan-
melden via www.leg.nl. 

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 

Zaterdag 17u. Dienst o.l.v. 
parochianen Kudelstaart in 
Kloosterhof. In Karmelkerk: 
Zaterdag 19u. WGV o.l.v. Pa-
rochianen m.m.v. Aurora. Zon-
dag 9.30u. Diaconale viering 
m.m.v. Aurora en om 14u. 
Poolse dienst met Andrzej. 
Maximaal 30 kerkplaatsen. Re-
serveren voor vieringen via 
www.rkkerkaalsmeer.nl. Re-
serveren Poolse dienst ver-
loopt via de Poolse Parochie. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag 

10u. OKKN vieringen via You-
Tube.

Roemeens-orthodoxe 
Parochie: 
- Zondag 9u. Utrenia en 10.30u. 

Heilige Liturgie. Voorganger: 
Father Ion.

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouw-

straat. Zondag 10u. Dienst. 
Voorganger: ds. J. van Pope-
ring uit Aalsmeer. Dienst on-
line te volgen via www.kerk-
dienstgemist.nl. 

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

Zondag 10u. Dienst via ht-
tps://sow-kudelstaart.nl. Voor-
ganger: ds. A.W. Aarnoutse uit 
Vinkeveen. Ook op later tijd-
stip terug te kijken.

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

Zondag 11u. Woordcom-
munieviering m.m.v. cantor-
groep. Maximaal 30 kerk-
plaatsen. Vooraf reserveren 
via sjangeboortesecretariaat@
live.nl of bel 0297-324735. 

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maan-

dag in gebouw Irene, Kanaal-
straat, Centrum. Op 16 no-
vember om 20u. met ds. Henk 
Poot over ‘Het Land’.

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag 

in om de twee weken in Ont-
moetingsruimte Ons Tweede 
Thuis, Jasmijnstraat 33. Op 24 
november om 20u. met Peter 
Slagter over ‘Het Bijbelboek 
Openbaring’.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten ver-

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

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

Participe wil expositie inrichten
Creativiteit in coronatijd
Amstelland - Maart 2020, coro-
na trof ook de regio Amstelland. 
Een periode van thuiswerken, af-
stand houden en binnenblijven 
brak aan. De wereld lag stil. Maar 
ineens kwamen mensen in bewe-
ging. Oude hobby’s werden op-
gepakt, nieuwe hobby’s werden 
ontdekt. Maar ook de buurt en 
buurtbewoners werden belang-
rijker. Zo waren er in de eerste 
golf gymlessen en bingo waaraan 
je vanaf je balkon kon meedoen 
en werd er buiten muziek ge-
maakt. Thuis pakten mensen hun 
schildertalenten weer op, schre-
ven het boek waarvoor ze al jaren 
plannen hadden of pakten een 
oude hobby als sieraden maken 
weer op. Mensen gingen maaltij-
den voor oudere buurtbewoners 
koken. Allemaal mooie, inspire-
rende en creatieve ontwikkelin-
gen. De coronacrisis heeft bewo-
ners meer met elkaar verbonden. 

Mensen kijken naar elkaar om, 
besteden meer aandacht aan el-
kaar. En inmiddels is er sprake van 
een tweede coronagolf. 

Mooie en lieve ideeën
Participe Amstelland ziet al die 
mooie initiatieven langskomen 
en biedt waar nodig de helpende 
hand en stelt ruimte beschikbaar. 
Die verbinding met elkaar wil Par-
ticipe levend houden en zicht-
baar maken. Nu is er het plan om 
een expositie te gaan inrichten 
waarbij alle mooie, lieve en crea-
tieve ideeën en initiatieven te be-
wonderen zullen zijn. Van bewo-
ners wil Participe heel graag ho-
ren wat waardevol was in de-
ze periode. Wat heeft u meege-
maakt in deze tijd? Bent u aange-
naam verrast door een mooi ge-
baar? Of heeft u zelf juist andere 
mensen blij gemaakt en wilt u an-
deren inspireren? Bent u blij ge-

Amstelvener Piet Noorlander 
maakte afgelopen periode prach-
tige cartoons, waaronder een hele 
mooie over hulp aan elkaar tijdens 
corona.

worden van uw schilderijen om-
dat u er nu de tijd voor heeft? 
Heeft u buurtbewoners (op-
nieuw) leren kennen? 
Neem dan contact op zodat alles 
bij elkaar gebracht kan worden in 
een mooie expositie of tentoon-
stelling in de wijkcentra. Digitaal 
zal de expositie ook in beeld ge-
bracht worden. Heeft u hulp no-
dig bij het in beeld brengen van 
uw verhaal of creatie, Paricipe wil 
graag helpen. Een verhaal instu-
ren kan tot en met eind decem-
ber, per mail naar: wijkcoach@
participe.nu of a.bugala@parti-
cipe.nu of per post naar: Partici-
pe Amstelland, Hadleystraat 55, 
1431 SL Aalsmeer, onder vermel-
ding van creativiteit in corona. Af-
geven in de locatie in de Hadleys-
traat ter attentie van de activitei-
tencoach is ook mogelijk, evenals 
bellen om het verhaal op te laten 
halen. 
De expositie zal vanaf februari op 
verschillende locaties te bezichti-
gen zijn. Voor vragen kan contact 

opgenomen worden met activi-
teitencoach Ania Bugala via 06-
30043559. Kijk voor meer infor-
matie op de website www.par-
ticipe-amstelland.nu/creatiefin-
corona. De medewerkers van Par-
ticipe Amstelland zijn benieuwd 
naar alle creatieve, persoonlijke 
en unieke verhalen en creaties!

Van 16 tot en met 21 november
MS collecteweek van start
Aalsmeer - Van 16 tot en met 21 
november vindt de jaarlijkse col-
lecteweek plaats van het Nati-
onaal MS Fonds. Nog meer dan 
voorheen zet het fonds dit jaar in 
op manieren van collecteren die 
online kunnen. Uiteraard heeft 
dit alles te maken met het coro-
navirus. Toch hoopt het Fonds na-
tuurlijk dat de huis aan huis-col-
lecte ook gelopen kan worden. 
Hierbij geldt dat er aan de richt-
lijnen van het RIVM moet worden 
voldaan. 
 
Anders dan anders
Door het coronavirus ziet de MS 
collecte er dit jaar anders uit. Col-
lecteren mag van de overheid, 
maar het is niet vanzelfsprekend 
dat collectanten allemaal langs 
de deur gaan. Daarom biedt het 
Nationaal MS Fonds andere ma-
nieren van collecteren aan haar 
collectanten. Collectanten kun-
nen een donatieflyer met een QR-
code door brievenbussen in hun 
omgeving doen. Ook is het mo-
gelijk om online te collecteren 
met een digitale collectebus en 
met mobiel collecteren. Ook wor-
den online challenges aangebo-
den op Instagram en Facebook! 
Meer informatie hierover is te vin-
den op de website: www.natio-
naalmsfonds.nl
 
Janneke heeft MS
Janneke Knol (25 jaar) heeft MS, 
waardoor onder andere haar 
benen soms uitvallen. Daarom 

loopt zij regelmatig met een rol-
lator over straat. Janneke kreeg 
zes jaar geleden te horen dat zij 
MS heeft. Naast de uitval van haar 
benen kreeg zij ook cognitieve 
klachten die er voor zorgden dat 
ze moest stoppen met haar op-
leiding. “Het leren van de theo-
rie lukte mij niet meer. Dat zorg-
de voor veel stress en daar kon 
ik moeilijk mee omgaan.” Ook in 
haar sociale leven heeft Janneke 
last van haar cognitieve klachten: 
“Soms bespreek ik hele mooie en 
belangrijke onderwerpen met 
mijn vrienden. De volgende dag 
weet ik niet meer wat we bespro-
ken hebben. Dat maakt het lastig, 
want ik wil wel een goede vrien-
din zijn.” In plaats van deur-tot-
deur collecteert Janneke dit jaar 
met haar digitale collectebus.
 
Betere kwaliteit
De opbrengst van de collecte is 
enorm belangrijk voor het Natio-
naal MS Fonds. Met de opbrengst 
van de collecte wordt onder an-
dere onderzoek naar betere be-
handelingen en een betere kwa-
liteit van leven voor mensen met 
MS gefinancierd. Dit onderzoek 
mag niet stil komen te liggen, MS 
staat immers ook niet stil. Helpt 
u/jij mee? Steun met een donatie!

Niet samen, maar thuis schrijven
Schrijfmarathon Amnesty
Aalsmeer - Elk jaar kan er met 
Amnesty’s Write for Rights (schrijf-
marathon) geschreven worden 
voor de vrijheid van mensen die 
opkomen voor de rechten van 
anderen. Dit jaar wordt niet sa-
men op locatie geschreven, maar 
iedereen schrijft thuis. Amnesty 
heeft hiervoor individuele schrijf-
pakketten gemaakt met tien brie-
ven (voor tien verschillende men-
senrechten activisten). Deze kun-
nen thuis alleen of met het gezin 
overgeschreven worden en daar-
na geretourneerd worden aan 

het hoofdkantoor in Amsterdam. 
Voor wie er dit jaar geschreven 
wordt en de resultaten van vorig 
jaar zijn te vinden op www.amne-
sty.nl. Meedoen aan de schrijfma-
rathon van Amnesty? Neem dan 
contact op met Martine Kroon 
via 06-34561517 of mail naar:  
martine82.kroon@gmail.com. 
Vanaf 20 november gaat de 
Aalsmeerse de pakketten bij de 
schrijvers thuis bezorgen. De 
brieven dienen voor 10 decem-
ber gestuurd te zijn naar Amnes-
ty Amsterdam.

Yvonne en Jopie 
weer op één

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een ge-
zellige kaartmiddag in het Dorps-
huis van Kudelstaart. Klaverjassen 
en jokeren staan op het program-
ma en er wordt gekaart van 13.30 
tot 16.30 uur. Op donderdag 5 no-
vember is het klaverjassen gewon-
nen door Yvonne van Schuilenburg 
met 5222 punten en 3 marsen. Ni-
co de Ron veroverde met 4816 pun-
ten en 1 mars de tweede plaats en 
als derde eindigde Rudolf Hausller 
met 4618 punten en 1 mars. Bij het 
Jokeren was de hoogste eer voor 
Jopie de Grauw met 268 punten, 
gevolgd door Trudy Knol met 385 
punten. Belangstelling voor deze 
50+ kaartmiddag? Zowel jokeraars 
als klaverjassers zijn welkom. “Kom 
gerust eens kijken en speel een 
paar proefmiddagen mee”, aldus 
penningmeester Hans van Schui-
lenburg uitnodigend. Voor infor-
matie bel 06-12699009.

Oecumenische 
viering online

Aalsmeer - Op zondag 15 no-
vember vindt een oecumenische 
dienst plaats in de Open Hofkerk. 
Aanvang is 10.00 uur. Het is he-
laas niet mogelijk in de kerk bij 
deze dienst aanwezig te zijn. Al-
leen de dienstdoende kerken-
raadsleden en de liturgie com-
missie van de Raad van Kerken 
in Aalsmeer zulllen de dienst bij-
wonen. De voorganger is Men-
no Hofman uit Voorburg. Hij is 
niet verbonden aan een kerkelij-
ke gemeente en gaat als ‘vliegen-
de voorganger’ in diverse protes-
tantse kerken voor. Het thema 
van deze dienst is: Diversiteit. De 
dienst is samengesteld met me-
dewerking van de oecumenische 
liturgiecommissie. Muzikale me-
dewerking wordt verleend door 
Jan Raadgever op het orgel en de 
piano. Als vocaal duo zullen Ca-
rin Bremer en Wilma Schoenma-
ker de zangpartij verzorgen. Be-
langstellenden worden van har-
te uitgenodigd deze viering on-
line mee te beleven via de web-
site van de Open Hofkerk: http://
pgaalsmeer.nl/kerkdienstgemist/

Bijbelstudie met 
dominee H. Poot

Aalsmeer - Aanstaande maan-
dag 16 november vindt de eerste 
Begra bijbelstudie avond plaats 
van het driedelige seminair met 
dominee Henk Poot. De avon-
den zullen onder andere over Is-
raël gaan naar aanleiding van de 
profetieën: Het Land, de Koning 
en de Toekomst. De twee vol-
gende seminars worden gehou-
den op 23 november en op 9 de-
cember. Alle avonden beginnen 
20.00 uur en plaats van samen-
komst is gebouw Irene aan de Ka-
naalstraat 14. Vooraf aanmelden 
is wel een vereiste en dit kan door 
te bellen naar 0297-360235 of 06-
53284656.









Officiële Mededelingen
12 november 2020

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 snoei-
boot kunt u contact opnemen met: (0297) 38 75 75, afdeling 
Veiligheid en Handhaving, vaarwegbeheer/boswachter.

VERGADERING DINSDAG 17 NOVEMBER

Agenda voor de vergadering van de Commissie Ruimte en 
Economie op dinsdag 17 november 2020, 20.00 uur. Deze ver-
gadering vindt digitaal plaats. U kunt de vergadering volgen 
via de livestream op de website van de gemeente. 

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt

20.00 1. Opening door de voorzitter van de 
  Commissie Ruimte en Economie, 
  de heer W. Kikkert
20.02 2. Vaststelling van de agenda
 3. Mededelingen van het college
20.05 4. Vaststellen bestemmingsplan 
  Fort Kudelstaart
21.05 5. Vaststellen Structuurvisie 
  Tussen de Linten
21.40 6. Vaststellen Structuurvisie 
  Bovenlanden Oosteinderweg
22.15 7. Ontwikkelvisie ‘Tuinieren buiten 
  de kaders’
22.55  Regionale samenwerking
23.00  Vragenkwartier
23.05  Sluiting

VERGADERING DONDERDAG 19 NOVEMBER

Agenda voor de vergadering van de Commissie Maatschappij 
en Bestuur op donderdag 19 november 2020, 20.00 uur. Deze 
vergadering vindt digitaal plaats. U kunt de vergadering vol-
gen via de livestream op de website van de gemeente. 

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt

20.00 1. Opening door de voorzitter van de 
  Commissie Maatschappij en Bestuur, 
  de heer D. Kuin
20.02 2. Vaststelling van de agenda
 3. Mededelingen van het college
20.05 4. Onderzoek Rekenkamer inzake 
  Sociaal Domein
20.50 5. Beleidsplan schuldhulpverlening 
  2021-2024 ‘De kracht van balans’
21.25 6. 2e Bestuursrapportage 2020
21.55 7. Vaststellen ‘Kaders zonne-energie 
  Aalsmeer’
22.30  Vragenkwartier
22.45  Sluiting

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen 
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
-  Charles Gabrijweg 20, 1431 MJ, (Z20-078122), het aanleg-

gen van een in- en uitrit 
-  Rietwijkeroordweg 67 kwek, 1432 JG, (Z20-077662), het 

aanpassen van de brandcompartimentering 
-  Jasmijnstraat 13, 1431 RH, (Z20-077580), het plaatsen van 

een dakkapel aan de voorzijde van de woning 
-  Legmeerdijk 313, 1431 GB, (Z20-077182), het verwijderen 

van een draagkolom op de 4e verdieping en het plaatsen 
van een opvangconstructie op het dak 

-  Mr. Jac. Takkade 11, 1432 CA, (Z20-077010), het plaatsen 
van een toegangspoort  

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning 
is/zijn ingetrokken:
- Oosteinderweg 28a, 1432 AL, (Z20-040282), het kappen 

van bomen i.v.m. het aanpassen van het leidingnet. Ver-
zonden: 09 november 2020 

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGS-
VERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE
De beslistermijn is verlengd met zes weken. De beslissing op 
de volgende aanvragen zijn met toepassing van artikel 3.9, lid 
2 van de Wabo verlengd:
-  Project Stommeerhoff (Polderzoom fase 2, bouwnummers 

49 t/m 79), achter de Stommeerkade in Aalsmeer (kad. per-
ceel C 622), (Z20-067004), het bouwen van 31 eengezins-
woningen. Verzonden: 09 november 2020

-  Uiterweg 32, 1431 AN, (Z20-064190), het plaatsen van een 
serre aan het Tuinhuis van de Historische Tuin. Verzonden: 
05 november 2020

BEKENDMAKINGEN

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

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

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

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

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

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

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 

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

BEWAAR OUDE KLEDING THUIS

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

SOCIAAL LOKET AALSMEER OPEN OP AFSPRAAK

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

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

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING 
PERSOONSLIJST

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

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum 
  datum voornemen

Bogdan A.V. 25-02-1988 02-11-2020
Liu S. 29-07-1990 03-11-2020
Yin Z. 17-04-1990 03-11-2020

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

SNOEIBOOT VAART 14 NOVEMBER UIT

Op zaterdag 14 november 2020 vaart de snoeiboot uit. Eiland-
eigenaren op de Westeinderplas krijgen zo de mogelijkheid 
om hun particuliere snoeihout gratis en op een verantwoorde 
manier af te voeren. Inzamelpunten:

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 te-
lefonisch met één van onze medewerkers of stel uw vraag bij 
de receptie. Wij proberen dan samen met u tot een passende 
oplossing te komen.Wij doen er alles aan om u goed en snel 
te woord te staan. De wachttijden zijn mogelijk wat langer 
dan normaal. Wij vragen daarvoor uw begrip.

INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen 
gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen 
er geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen. 
Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tij-
delijk alleen via de website van de gemeente inzien. Mocht 
u niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te zien, 
kunt u telefonisch contact opnemen met het algemene te-
lefoonnummer van de gemeente 0297-387575. U kunt dan 
aangeven om welk stuk het gaat zodat het u per post kan 
worden toegezonden. Zodra de maatregelen worden opge-
heven, zullen stukken uiteraard weer op het gemeentehuis 
in te zien zijn.

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

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

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

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

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

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

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

Aalsmeer een werelddorp 
van bloemen en water.

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met 
#visitaalsmeer

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

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

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

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

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

- Legmeerdijk 121, 1432 KA, (Z20-063381), het tijdelijk afwij-
ken van het bestemmingsplan t.b.v. kamergewijze verhuur 
voor maximaal 6 personen. Verzonden: 04 november 2020 

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, 
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
-  Beethovenlaan 1, 1431 WV, (Z20-060137), het maken van 

een erfafscheiding aan de zijkant van de woning. Verzon-
den: 06 november 2020

-  Geniedijk 20, 1433 HC, (Z20-061936), het verhogen van de 
nok van het bijgebouw t.o.v. de reeds verleende vergun-
ning Z20-037698. Verzonden: 30 oktober 2020 

BESLUITEN VERGUNNINGVRIJ *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat uit de beoordeling van de aanvraag is gebleken dat voor 
de opgegeven werkzaamheden op grond van artikel 2.1 van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geen omge-
vings-vergunning is vereist. Tegen dit besluit kunt u bezwaar 
maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan 
de onderkant van deze advertentie:
- Bielzenpad t/m Boeing Avenue, sectie G nr. 6362, (Z20-

061742), het vervangen van huidige drinkwatertransport-
leidingen 

EVENEMENTEN

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

COLLECTES

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

TER INZAGE

t/m 26-11-20 Het ontwerpbestemmingsplan ‘Uiterweg-
Plasoevers 2021’ met bijbehorende verbeel-
ding, planregels en toelichting

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

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

t/m 17-12-20 Verlening omgevingsvergunning Stations-
weg 17 Aalsmeer inclusief het besluit hoge-
re grenswaarden geluid met de daarbij be-
horende stukken

t/m 18-12-20 Actieplan geluid 2013-2018 met de daarbij 
behorende stukken
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VEEL 
MUZIKALE

SINT-
CADEAU’S!

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.

*  Alternatieve bazaar Doopsge-
zinde Gemeente van 10.30 tot 
12u. via www.dgaalsmeer.nl

Zondag 15 november:
*  Zeilfort Kudelstaart open voor 

bezoekers van 14 tot 17u. Ook 
op 22 en 29 november.

Dinsdag 17 november:
*  Digitale vergadering commis-

sie Ruimte en Economie. Van-

WAT  is er    TE DOEN
af 20u. te volgen via www.
aaalsmeer.nl

Woensdag 18 november:
*  Klaverjassen met De Geluksvo-

gels in Dorpshuis Kudelstaart 
vanaf 19u.

Donderdag 19 november:
* Digitale vergadering commis-

sie Maatschappij en Bestuur. 
Vanaf 20u. via www.aalsmeer.
nl.

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

der’ door Jasper van Kuijk in 
groot Bacchus, Gerberastraat. 
Voorstellingen om 19.30u. en 
21.30u. Kaarten via KCA tic-
ketshop

Rondje Kunstkasten Aalsmeer en Kudelstaart

Romeo Nocturnal: ‘Nooit 
stoppen met leren’

Aalsmeer - Omwoners van de 
kasten die door Romeo Noc-
turnal – zijn artiestennaam – 

tot Kunstkast zijn getransfor-
meerd boffen maar met zijn ori-
ginele ontwerpen en vakkun-

dige uitvoering. De eerste door 
hem beschilderde Kunstkast is te 
zien aan het begin van de Oos-
teinderweg en de tweede – de 
meest recente – halverwege de 
Kudelstaartseweg. Voorbijgan-
gers zien een grote cirkel – kal-
ligram – gevormd door de tekst: 
‘Education is the most powerful 
weapon’. Een tekst die opvalt 
door de kracht van de woorden 
en vervolgens vanwege de fraaie 
belettering. 

Luisteren naar anderen
Romeo is van mening dat je 
nooit moet stoppen met leren 
en daarmee met je eigen ontwik-
keling. “Zodoende leer je nieuwe 
dingen voor mij is dat onder an-
dere deze kunstkast. Bovendien 
kan het geen kwaad te luiste-
ren naar wat andere mensen be-
langrijk vinden en wat hun drive 
is. Van een ieder valt wel iets te 
leren. Zo zullen wij – de mens – 
beter begrijpen.” Mooi getroffen 
woorden die een diepere laag 
tonen, zeker in een tijd waar met 
respect en geduld nogal eens 
slordig wordt omgesprongen. 

Eigen stijl
Voor Romeo is meedoen aan het 
Kunstkast project te gek. “Ik respec-
teer elke vorm van kunst. Zo zijn er 
al heel veel verschillende kunste-
naars met ieder hun eigen stijl be-
zig met het verfraaien van de kas-
ten. Zo kom ik mijn steentje bij-
dragen met een andere stijl en 
hoop dat dit positief overkomt op 
de inwoners van Aalsmeer en Ku-
delstaart.” Het is nog niet gelukt om 
in contact te komen met andere 
kunstenaars. “Ik ben wel benieuwd 
welk gezicht er achter de verschil-
lende kasten zit. Ik heb inmiddels 
wel alle Kunstkasten bewonderd.”

Belangstelling
Tijdens het schilderen aan de kast 
had Romeo niet te klagen over be-
langstelling. “De meeste mensen 
vroegen eigenlijk niet wat ik aan 
het doen was, maar waren wel be-
nieuwd wat er op de kast kwam. 
Enkelen bleven een poosje staan 
kijken en wensten mij tot slot veel 
succes.” Op doordeweekse dagen 
runt Romeo van der Weijden een 
bedrijf gespecialiseerd in Recla-
me Belettering (Letter Center Am-
stelveen) “Ik ben dus voor mijn be-
roep ook bezig met letters maar 
dan meer gericht op commercië-
le doeleinden. Mijn eigen desigsn/
Fonts maken en de vrijheid door 
zelf te bepalen wat ik creëer, vind 
ik toch het leukst om te doen. Dit 
is wat ik verder uitvoer in mijn vrije 
tijd.” Kijk voor meer informatie op: 
kunstkast@hotmail.com.
Janna van Zon

Hommage aan saxofonist John Coltrane

KCA Jazz in december met 
Ben van Dungen Quartet
Aalsmeer - Op zaterdag 12 de-
cember is er, mits dit doorgang 
kan vinden, jazz in Bacchus. KCA 
heeft het Ben van Dungen Quar-
tet uitgenodigd om op te komen 
treden. Het Ben van den Dungen 
Quartet gaat een hommage bren-
gen aan de legendarische saxofo-
nist John Coltrane en zijn muziek. 
John Coltrane, ook wel bekend 
als ‘Trane’, geldt als een van de 
meest invloedrijke tenor-saxofo-
nisten aller tijden. Trane werd be-
kend tijdens zijn periode bij Mi-
les Davis en nam met deze groep 
de ‘million bestseller’ Kind of Blue 
op. Zijn eerste soloprojecten sloe-
gen in als een bom. De LP’s Blue 
Trane en Giant Steps verwonder-
den vriend en vijand en waren 
vanaf de release van de opna-
mes al een klassieker. In de jaren 
zestig formeerde Trane zijn nieu-
we kwartet en sloeg een nieuwe 
muzikale weg in. Dit kwartet ver-

anderde de jazzmuziek van de ja-
ren zestig onmiddellijk. De moda-
le jazz was geboren met beroem-
de albums als ‘Impressions’ en 
‘Love Supreme’. Ben van Dungen 
begon zijn concert carrière al in 
het begin van de tachtiger jaren. 
Sindsdien heeft hij met verschil-
lende groepen, zo’n 6000 concer-
ten in 70 verschillende landen ge-
geven en speelt op meer dan 80 
cd’s. Het Quarteat bestaat naast 
Ben van den Dungen op saxen uit 
Miguel Rodriguez op piano, Ma-
rius Beets op bas en Gijs Dijkhui-
zen op drums. Entree: 10 euro. Le-
den van de KCA Jazzclub Bacchus 
betalen de helft, 5 euro. Kaarten 
zullen binnenkort verkrijgbaar 
zijn in de KCA Ticketshop. Het 
jazzconcerten van KCA op 12 de-
cember begint om 21.00 uur, zaal 
open 20.30 uur, en vindt plaats 
cultureel café Bacchus XL aan de 
Gerberastraat 4.

Oude Raadhuis voorlopig gesloten
Geen muziek bij KCA, nog 
wel cabaret in agenda
Aalsmeer - De laatste corona 
lockdown betekent bovenop de 
eerdere maatregelen van maxi-
maal 30 personen en geen hore-
ca dat zeker tot 18 november in 
het geheel geen evenementen 
mogen plaatsvinden. Verlenging 
van de extra maatregelen is niet 
uitgesloten. Voor de KCA-activi-
teiten betekent dat het volgende: 
*  Het Oude Raadhuis is geslo-

ten tot naar verwachting 18 
november, de huidige expo-
sitie wordt daarna voortgezet 
tot en met 29 november.

*  De muziekvoorstelling zon-
dag 15 november van Tango 
duo Deunde bij Bon & Gon in 
De Oude Veiling is tot nader 
orde afgelast. 

*  Helaas op zaterdag 14 novem-
ber geen jazz van Quartzite 
4tet in cultureel café Bacchus. 
KCA hoopt op het volgende 
jazzconcert op zaterdag 12 
december.

*  De cabaretvoorstelling in Bac-
chus van zaterdag 21 novem-
ber laat KCA voorlopig in de 
agenda staan. Gecontracteerd 
is Jasper van Kuijk en de ca-
baretier trakteert op de show 
‘Tot hier en niet verder’. Kaar-
ten à 15 euro zijn verkrijgbaar 

in de KCA ticketshop. Er wor-
den deze avond, als een en 
ander doorgang mag vinden, 
twee voorstellingen gegeven: 
Om 19.30 uur en om 21.30 uur. 
Beide keren gaat de zaal een 
half uur voor aanvang open. 
Kijk op www.skca.nl voor ac-
tuele informatie. 

Coronaregels
Bij de jazz- en cabaretvoorstel-
lingen in Bacchus volgt KCA een 
strikt protocol gericht op ieders 
veiligheid. Kaartjes zijn uitslui-
tend online in de voorverkoop 
verkrijgbaar. Blijf thuis als u klach-
ten heeft. Neem de hygiëneregels 
in acht en houd altijd 1,5 meter 
afstand tot anderen. U bent ver-
plicht een mondkapje te dragen 
behalve als u op uw plaats zit. De 
bar is voorlopig dicht. Er zal geen 
pauze zijn om zoveel mogelijk 
bewegingen te voorkomen.

Voor een bezoek aan het Oude 
Raadhuis (als de expositieruim-
te weer open mag/gaat) geldt 
eveneens een reserveringsplicht. 
Daarnaast gelden ook hier de hy-
giënemaatregelen en de afstand-
seis en is het dragen van een 
mondkapje verplicht.

Cultuurprogramma ‘That’s Life’
Preview nieuwe expositie  
op Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Vanavond, donder-
dag 12 november, tussen 20.00 
en 22.00 uur is het weer tijd voor 

het kunst- en cultuurprogramma 
‘That’s Life’ op Radio Aalsmeer. Er 
wordt een feestelijke preview ge-

Preview donderdag in ‘That’s Life’
Expositie ‘Toekomst’ van 
VAK in Oude Raadhuis
Aalsmeer - De vereniging Am-
stelland Kunstenaars (VAK) toont 
vanaf 4 december de exposi-
tie ‘Toekomst’ in Het Oude Raad-
huis in de Dorpsstraat. De VAK 
is een platform voor beroeps-
kunstenaars die werkzaam zijn 
in de regio Amstelland, Amster-
dam en Haarlem. In deze ten-
toonstelling zal werk te zien zijn 
van: Jos Out, Liesbeth Schou-
ten, Pieter Schmits, Hanae Sasa-
oke, Elly de Jong, Jeltje van Hou-
ten, Corry Zwart, Tamar Shilo, He-
lena van Essen, Neely Schaap, As-
trid Stoffels, Sunny Neeter, An-
net van Waaijen, Hanneke Rijks, 
Marja Verhage en Heidi Wallhei-
mer. De tentoonstelling start op 
vrijdag 4 december en zal lo-

pen tot en met zondag 31 janu-
ari. Een preview van de tentoon-
stelling ‘Toekomst’ met de Vereni-
ging Amstelland Kunstenaars is 
te zien en te beluisteren bij Radio 
Aalsmeer op donderdag 12 no-
vember  van 20.00 tot 22.00 uur 
in het programma van Jenny Piet 
‘That’s Life’. Het programma is te 
volgen via de website van Radio 
Aalsmeer en live via het TV kanaal 
van Radio Aalsmeer op kanaal 12 
van Caiway en kanaal 1389 van 
KPN/XS4ALL/Telfort. In het pro-
gramma zal een aantal kunste-
naars worden geïnterviewd en 
komen hun werken in beeld. Er is 
muziek en dorpsdichter Jan Daal-
man draagt het gedicht ‘Conti-
nue’ en mogelijk ander werk voor.  

Continue
Er is alleen het nu en woorden zijn er altijd
De toekomst is nu, het verleden is dat ook.
Wat je vergeet en niet meer weet is nooit meer.
Er is alleen het continue 
en de warme armen van de tijd.
Waarin eendenkuikens in november zwemmen 
tussen herfstbladeren op het water.
Waarin trekvogels nooit meer 
hun vleugels hoeven uitslaan naar het zuiden,
en er vogels vliegen die nog nooit zijn gespot
boven een eb en vloed zoals we dat nooit hebben gekend.

Het continu is ook het gemis, het verlangen, de verwachting en de pijn.
Zoals een eens levende taal, soms alleen nog maar op band bestaat,
als de laatste spreker is gestorven.
De woorden die blijven, zijn de gevleugelde. 
Ik heb een droom.

Woorden die zijn als vogels, 
vederlicht en vogelvrij!
Het getij van de taal, het vrije woord!
Woorden die helen en bruggen slaan net als de tijd dat doet.
Waardoor we kunnen wonen in die toekomst van nu
Woorden die wonderen verrichten.
Jan Daalman, dorpsdichter

dorpsdichter

geven van de in december van 
start gaande expositie ‘Toekomst’ 
in het Oude Raadhuis. KCA heeft 
de Vereniging Amstelland Kunst 
met een aantal kunstenaars uitge-
nodigd om te komen exposeren. 
Tijdens de uitzending via de TV of 
www.radioaalsmeer.nl zijn de film-
pjes over de kunstwerken te zien. 
Ook aandacht voor dorpsdichter 
Jan Daalman en zijn gedicht ge-
schreven over Toekomst en er is 
muziek, helaas door de corona-
maatregelen niet live, maar via 
filmpjes van Anita Sanders. Don-
derdagavond is voorzitter beel-
dende kunst KCA Heleen van Haaf-
ten te gast bij presentator Jenny 
Piet en technicus Dennis Wijnhout.

Danique zingt bij Sem
Zaterdag ontvangt Sem van Hest 

een jonge Amstelveense zange-
res die twee weken geleden haar 
eerste EP uitbracht. Danique Ro-
bijns is de naam, door Snelle ont-
dekt en onder zijn vleugels gaat 
ze ontdekken wat haar mogelijk-
heden zijn. Haar inspiratiebron-
nen zijn onder andere Rihanna, 
Justin Bieber en Ella Mai. Tussen 
11.00 en 12.00 uur is Danique in 
de studio en van 10.00 tot 11.00 
zorgt Sem voor een gezellige op-
warmer.

RAP met wethouder Alink
Op woensdag 18 november be-
spreken Erik Kreike en Sem van 
Hest portefeuille zaken van en 
met wethouder Wilma Alink-
Scheltema in hun programma 
Radio Aalsmeer Politiek (RAP). 
Door ziekte van de wethouder is 

de uitzending van 4 november 
verschoven naar de 18e. Wel zal 
door coronamaatregelen een vi-
deoverbinding gemaakt worden 
met de wethouder. Gaarne vra-
gen daarom per mail naar sem@
radioaalsmeer.nl en eventueel 
ook tijdens de uitzending. Telefo-
nische vragen deze keer niet.

Frequenties en tv
Radio Aalsmeer is te beluisteren 
via 105.9 FM in de ether, 99.0 FM 
op de kabel, digitaal radiokanaal 
868 (Caiway) en via de website 
www.radioaalsmeer.nl. Te bekij-
ken via kanaal 12 van Caiway, ka-
naal 1389 van KPN/XS4ALL/Tel-
fort of radioaalsmeer.nl/tv. Volg 

Radio Aalsmeer ook op Twitter en 
Facebook.

Danique Robijns te gast bij ‘Sem op 
Zaterdag’ op Radio Aalsmeer.

Vooralsnog gaat de 
cabaretvoorstelling 
met Jasper van 
Kuijk in groot 
Bacchus op 
21 november door.
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Bakfiets uit 1952, inclusief 35 kistjes
Groentekar in miniatuur 
door Ben Klein gebouwd
Aalsmeer - Ben Klein is weer aan 
het knutselen geweest. Dit keer 
heeft de zoon van vroeger de eni-
ge groenteman in het dorp de 
bakfiets van zijn vader uit 1952 in 
miniatuur gebouwd. Vader klein 

bracht hiermee vroeger groenten, 
fruit en aardappels bij de inwo-
ners aan huis. Om aan alle vraag 
te voldoen werden ook regelma-
tig de elf (!) kinderen ingezet om 
te gaan bezorgen. Ook Ben en hij 

“We waren één grote familie en dat valt nu weg”

Show- en Jachthoornkorps 
Kudelstaart stopt na 33 jaar

Kudelstaart - De letters gaan van 
het clubgebouw aan het einde 
van de Bilderdammerweg en een 
klein clubje mensen (coronatijd) 
neemt afscheid. Het is voorbij 
voor Show- en Jachthoornkorps 

in Kudelstaart. Met voorzitter Eve-
line Buskermolen, secretaris Co-
linda de Jong en penningmees-
ter Michiel Buskermolen wordt 
vervolgens binnen het gesprek 
gevoerd met deze krant en het 

vereniging in juni is het voorge-
legd aan de leden en tijdens de 
tweede algemene ledenvergade-
ring in augustus is er door het be-
stuur een klap op gegeven. 

Dankbaar 
De drie bestuursleden willen hun 
dankbaarheid uitspreken voor al-
le omliggende verenigingen met 
in het bijzonder de Pretpeurders. 
“Die betrokken ons vaak bij op-
tredens en evenementen, zo-
als Palmpasen bij de kerk, Carna-
val en Sint Maarten.” Aldus Eve-
line. En verder: “We hebben zo-
veel mooie dingen meegemaakt. 
Zo waren we in 1995 Nederlands 
Kampioen, deden we jaarlijks 
mee aan Raster Musiktage waar 
we Deutsche Meister zijn gewor-
den, hadden we gezellige feest-
avonden en festivals en gingen 
we weekendjes weg met elkaar. 
Lief en leed, want er is ons in 2005 
ook een jeugdlid ontvallen. Dat 
hebben we met elkaar opgevan-
gen.” Afgelopen dinsdagavond 
was de overdracht. Een ande-
re partij neemt het gebouw over 
dat eigenhandig in 1996 is op-
gebouwd door de leden zelf. Dat 
moet verdrietig zijn geweest. He-
lemaal, omdat dit zonder groot 
afscheid moest plaatsvinden. 

Afscheid
Het bestuur tot slot: “Maar dat af-
scheid gaan we, zodra het weer 
kan, op gepaste wijze nog wel or-
ganiseren hoor, want we blijven 
een hechte vriendenclub. Show- 
en Jachthoornkorps Kudelstaart 
is toch 33 jaar een deel van ons 
leven geweest. En nu is het mu-
zikaal stil.” Meer informatie op: 
www.showjachthoornkorps.com 
Door Miranda Gommans-Breur 

is voelbaar; de sfeer is verdrietig 
te noemen. “We waren één grote 
familie en dat valt nu weg.” Aldus 
het bestuur. Colinda: “In 1987 is 
het korps ontstaan als vrienden-
groep. De meesten waren zes-
tien/zeventien jaar oud. Groten-
deels zijn hierdoor gezinnen ont-
staan binnen de vereniging. Dat 
is wel mooi om te vermelden. Er 
zijn maar liefst achttien kinderen 
uit voortgekomen. Een vruchtba-
re vereniging!” Voorzitter Eveli-
ne vertelt dat er in hoogtijdagen 
zo’n veertig leden bij het korps 
waren aangesloten, maar dat dit 
aantal steeds verder terugliep. 
Michiel: “Doordat de interesse en 
animo uitbleef hebben we van al-
les geprobeerd hoor. Lesgeven 
op basisscholen bijvoorbeeld en 
proeflessen aanbieden, maar he-
laas zonder resultaat. Het was 
geen haalbare kaart meer. Op dit 
moment staan er slechts 15 le-
den op de ledenlijst. Dat is muzi-
kaal ook niet meer verantwoord.”  
Door de coronacrisis is het besluit 
om te stoppen, dat begin dit jaar 
genomen is, in een stroomver-
snelling geraakt. Tijdens de jaar-

Cadeaubon van 
Bloemenzegel-

winkeliers
Aalsmeer - De Bloemenzegel-
winkeliers hebben weer getrak-
teerd. Twintig spaarders hebben 
voor de maand oktober een ca-
deaubon ter waarde van 10 euro 
gekregen. De gelukkigen zijn: M. 
Biesheuvel-van Tol, A. Brugman, 
C. Cuiper, J. Dompeling, M. Hey-
tel, familie Joore, C. Kolk, J. van 
de Laan, mevrouw Metselaar, D. 
Olij, J.K. van Rijn, familie Ooster-
wijk, familie Rus, J.B. Saarloos, fa-
milie Van der Schilden, G. Schou-
wenburg, Y. van Veen, G. Versteeg 
en H. Voerman, allen uit Aalsmeer 
en M. de Wit uit Rijsenhout. Het 
loont om bloemenzegels te spa-
ren: Vraag er om, u heeft er recht 
op! 

Aalsmeer - Vorige week ging bur-
gemeester Gido Oude Kotte met 
bloemen en felicitaties op be-

zoek bij het jubilerende echtpaar 
van Willigen aan de Aalsmeerder-
weg. Zij vierden hun 65 jarig hu-

welijksjubileum. De jubilarissen 
zijn beiden geboren en getogen 
in Aalsmeer. Samen kregen zij 6 

Willem en Tinie 65 jaar getrouwd

Bloemen voor jubilerend 
echtpaar van Willegen

kinderen, 4 meiden en 2 jongens. 
Inmiddels zijn zij groot- en over-
grootouders van 22 kleinkinde-
ren en 32 achterkleinkinderen en 
er zijn er nog drie op komst. Op 
één dochter en schoonzoon na 
zijn alle kinderen in de buurt blij-
ven wonen. Er is dus altijd veel 
gezelligheid als de familie van 
Willigen samen komt. 
 
Familiebedrijf
Meneer van Willegen, Willem, is 
88 jaar jong en is gepensioneerd 
aannemer. Hij nam ooit het aan-
nemersbedrijf van zijn vader over. 
Na zijn eigen pensionering na-
men zijn twee zonen het bedrijf 
weer van hem over. Een mooie 
voortzetting van het familiebe-
drijf. 
 
Ruim 40 jaar vrijwilliger
Mevrouw van Willigen-Piet, Tinie, 
is 85 jaar jong en had en heeft 
haar handen vol aan de opgroei-
ende kinderen en kleinkinderen. 
Daarnaast helpt zij al ruim 40 jaar 
als vrijwilliger in de zorg. Beiden 
zijn lid van de christelijke gere-
formeerde kerk. Willem en Tinie 
hebben nog steeds een actief le-
ven met veel belangstelling voor 
alles en iedereen om hun heen. 
Ze zijn een moderne opa en oma 
die veel appen en FaceTimen met 
hun kleinkinderen.
Het bezoek van de burgemeester 
kon gelukkig net nog plaatsvin-
den vóór de ingang van de ver-
scherpte coronamaatregelen.

kan zich de ritjes nog goed her-
inneren. “Vooral met de volle la-
ding was het zwaar fietsen tegen 
alle bruggen op.” De miniatuur 
bakfiets is ongeveer zestig centi-
meter en tot in detail nagemaakt, 
inclusief de 35 kistjes die op de 
groentekar stonden. “De kistjes 
zijn in verschillende maten”, legt 
Ben uit. Een klus waar hij vast een 
behoorlijke tijd mee bezig is ge-
weest, maar zo verklapt de in de 
Zijdstraat geboren inwoner: “De 
bakfiets was vrij snel klaar. In de-
ze coronatijd zit ik wat vaker in de 
schuur te hobbyen. In de ochtend 
begon ik, om tien uur koffiepauze 
en daarna weer aan de slag. Ik heb 
de bakfiets in ongeveer drie we-
ken gebouwd.” In totaal heeft Ben 
nu negen miniatuur wagens en 
karren uit vroegere tijden nage-
maakt, allen zijn zo’n zestig centi-
meter groot. En de volgende mi-
niatuur is alweer in de maak. “Een 
handkar, maar dan heb ik alle kar-
ren en wagens van m’n vader wel 
in model gebouwd.” Al met al een 
mooie reeks om tentoon te stel-
len, maar dat hoeft van Ben niet 
zo nodig. “Het zou leuk zijn, maar 
ik vind het een leuke hobby en ge-
niet van deze nostalgie.”

Kalender met prachtige foto’s
100e ‘Schoonheid van 
Aalsmeer’ verkocht
Aalsmeer - De initiatiefnemers 
van de kalender ‘de Schoonheid 
van Aalsmeer’ merken dat men-
sen bewust wat minder in de win-
kels komen, waardoor het toch 
moeilijker is om de kalenders te 
verkopen. Toch kan gemeld wor-
den dat onlangs het 100e exem-
plaar verkocht is. De opbrengst 
van ‘de schoonheid’ is bestemd 
voor kinderboerderij Boeren-
vreugd en voor behoud en ver-
fraaien van de natuur in en op de 
Westeinderplassen. “We zijn alle-
maal zo druk met corona, dat we 
vergeten om ons heen te kijken! 

Het is in Aalsmeer zo leuk en zo 
mooi, letten we wel op? Zien we 
het nog wel? In de kalender zijn 
weer talloze foto’s opgenomen 
die de Schoonheid van Aalsmeer 
en Kudelstaart prachtig in beeld 
brengen. Verrassend, herken-
baar en zo typisch Aalsmeers”, al-
dus Paulien Pannekoek. “Leuk om 
te hebben, en leuk om te geven.” 
De kalender is in diverse winkels 
te koop. Zie: www.deschoon-
heidvanaalsmeer.nl. Via de websi-
te  kunnen ook kalenders besteld 
worden, dan worden ze thuis be-
zorgd.

Het ging mis tijdens extra werkzaamheden

Aardbeienbrug met ‘de 
handen in de lucht’

Aalsmeer - Hij staat nu met de 
‘handen in de lucht’, de Aardbei-
enbrug. Gisteravond, dinsdag 10 
november, tijdens de afronden-
de werkzaamheden ging het mis 
bij deze (replica) blikvanger op 
de Uiterweg. De opbouw klap-
te plots naar beneden. Hierdoor 
is forse schade ontstaan aan het 
bovenwerk (hamei) van de brug. 
Tijdens de avondklus zouden de 
definitieve stangen aan de hamei 
aangebracht worden en hier ging 
het dus mis. Een evenwichtspro-
bleempje... De werkzaamheden 
waren er ook op gericht om de 
stalen constructie van het brug-
dek te vervangen. De dekplanken 
van composiet bleken niet goed 
bestand tegen zware voertuigen 
en zouden vervangen worden 
door hout. Wie denkt te maken 
te hebben met een rustige, dood-
lopende weg, heeft het goed 
mis. Er rijdt veel en zwaar (grote 
vrachtwagens met zelfs aanhan-
gers) op de Uiterweg. Er wordt 

op diverse plekken gebouwd en 
dus moet natuurlijk materiaal 
aangevoerd worden. Het brug-
dek heeft de aannemer dinsdag-
avond wel kunnen vervangen, de 
extra reling die tussen de weg- en 
het voetgangersgedeelte aange-
bracht zou worden niet. Het her-
stel van de schade, die aan de 
toog is gereden, is uiteraard ook 
uitgesteld. Het belangrijkste na 
het misgaan was natuurlijk provi-
sorisch herstel om ervoor te zor-
gen dat er woensdagochtend 
weer ‘gewoon’ verkeer op de Ui-
terweg zou kunnen rijden en dit 
is gelukt. Wanneer de reparatie(s) 
en werkzaamheden nu gaan 
plaatsvinden, is nog niet bekend. 

Reparatie
“Gelukkig is er alleen materiële 
schade aan de val”, aldus de ge-
meente in een reactie. “Er wordt 
nu onderzocht of de val ter plaat-
se gerepareerd kan worden. Als 
dit niet het geval is wordt de val 
verwijderd en bij de aannemer 
gerepareerd en later terug ge-
plaatst. Ook is het nog mogelijk 
dat de val vervangen moet wor-
den. Het nadere onderzoek zal 
dit uitwijzen. De dekplanken zijn 
in ieder geval wel vervangen en 
de brug is weer toegankelijk voor 
verkeer.” Voor vragen kunnen be-
woners terecht bij de project-
leiders Albert Mahangi via 06-
57440105 of Ton Rohde via 06-
57137455.
Foto’s: www.kicksfotos.nl





Duurzaam

Om klimaatverandering tegen te gaan wil gemeente Aalsmeer  
in 2040 een gemeente zĳn waar geen fossiele brandstoffen meer  
gebruikt worden. Het isoleren van de woning is voor woning-
eigenaren de eerste en belangrĳkste stap is naar een woning  
die klaar is voor de toekomst. Zo helpt u het klimaat en kunt u  
tot honderden euro’s per jaar op uw energierekening besparen. 

ONLINE INFORMATIEAVOND GROEPSAANKOOP
Om isoleren voor inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart leuker  
en makkelĳker te maken organiseert de gemeente samen met  
het Regionaal Energieloket een groepsaankoop woningisolatie. 
Woont u in een woning die voor 1990 is gebouwd? Geef u dan  
op voor de online informatieavond:

GROEPSAANKOOP  
WONINGISOLATIE

Ga voor meer informatie over duurzaam wonen naar  
www.regionaalenergieloket.nl/aalsmeer en druk op de blauwe 
knop ‘Bekĳk de Isolatieactie in Aalsmeer’ om u aan te melden 
voor de informatieavond. 

9 december 2020 van 19.30 tot 21.00 

Houd je autobanden op spanning
Duurzaam autorijden is niet alleen een 
kwestie van kiezen voor elektrisch rij-
den. Ook het goed op spanning houden 
van de autobanden draagt bij aan het 
thema duurzaamheid. Regelmatig de 
banden oppompen rijdt veiliger en kan 
je tot honderd euro per jaar besparen. 
Vijf tips!

1. Geef je banden elke twee 
 maanden lucht
Zet een tweemaandelijkse herinnering 
in je telefoon zodat je weet wanneer 
het tijd is om je banden te controleren 
en lucht te geven. Door je autobanden 
op de juiste spanning te brengen, rijd je 
veiliger, zuiniger en schoner.

2. Meet je bandenspanning met 
 koude banden
Het meten van de bandenspanning ge-
beurt bij voorkeur wanneer de autoban-
den nog koud zijn. Heb je langer dan 
vijftien minuten of meer dan vijf kilo-
meter gereden? Tel dan 0,3 bar op bij de 
adviesspanning.

3. Check de juiste spanning voor 
 jouw auto
Controleer wat de juiste bandenspan-

ning is voor jouw auto. Je vindt de ban-
denspanning op de sticker op de deur-
stijl aan de bestuurderskant, aan de 
binnenzijde van het tankklepje of in het 
instructieboekje van de auto.

4. Wissel op tijd naar winterbanden
Wanneer de temperatuur onder de ze-
ven graden daalt, en je rijdt op zomer-
banden, dan is het tijd om deze om te 
wisselen voor winterbanden. Dit is be-
ter voor de veiligheid, het milieu en je 
portemonnee. Komen je winterbanden 
na een lange periode weer uit de op-
slag? Pomp ze dan meteen op bij de 
bandenwissel.

5. Kies de beste band
Alle nieuwe banden voor personen- en 
bestelwagens hebben een Europees 
bandenlabel. Hiermee kun je het brand-
stofverbruik, de grip van de band op nat 
wegdek en het afrolgeluid van banden 
vergelijken. Kijk op www.kiesdebeste-
band.nl voor meer informatie over au-
tobanden en het bandenlabel.
 
Meer tips over de juiste bandenspan-
ning is op www.geefjebandenlucht.nl 
te vinden.

Meepraten over opwekken 
van duurzame energie

Overal in Nederland wordt gewerkt aan 
het opstellen van regionale energiestra-
tegieën. Hierin wordt bepaald waar in 
2030 grootschalig duurzame energie 
kan worden opgewekt met zonne- en 
windenergie. Veel gemeenten en de 
provincie hebben aangegeven dat de 
mening van jongeren hierin niet mag 
ontbreken. Het gaat om hun toekomst. 
Daarom wordt de komende maanden 
in samenwerking met Jong RES en de 
Participatiecoalitie Noord-Holland een 
jongerentafel georganiseerd. De resul-
taten van dit gesprek wordt verwerkt in 
de RES 1.0.
Waar kunnen in de energieregio’s 
Noord-Holland Noord en Noord-Hol-
land Zuid nog windturbines en zonne-
panelen geplaatst worden? Dat is de be-
langrijkste vraag waar in samenspraak 
met belanghebbenden, deskundigen, 
bewoners en tal van maatschappelijke 
organisaties antwoord op moet wor-
den gegeven in de RES 1.0.  Hiervoor 
worden de komende maanden de zoek-
gebieden voor zonne- en windenergie 
uit de concept-RES nader onderzocht. 
Hierbij worden afwegingen gemaakt 
tussen onder andere het opwekken van 
duurzame energie en leefbaarheid, be-
houd van landschappelijke kwaliteiten, 
natuur en milieu, en economie en werk-
gelegenheid. Met de RES-jongerentafel 
worden ook jongeren gevraagd om zich 
hierover uit te spreken en mee te den-

ken over locaties voor zonneweides en 
windturbines.

Deelnemers gezocht
De RES is hiervoor op zoek naar jonge-
ren tussen de 18 en 24 jaar die in Noord-
Holland wonen. Het gaat om drie onli-
ne sessies in december en januari 2020. 
Jongeren kunnen zich tot en met 26 no-
vember aanmelden op de websites van 
de energieregio’s Noord-Holland Noord 
of Noord-Holland-Zuid.

Onderzoek
Veel jongeren zijn positief over de op-
wek van duurzame energie. Dit blijkt 
uit een recent onderzoek van I&O Re-
search, dat in opdracht van het Nati-
onaal Programma RES is uitgevoerd. 
Twee derde van de jongeren is positief 
over windturbines en zonnevelden. 
Jongeren zijn gemiddeld positiever over 
windturbines en zonepanelen op het 
dak wanneer deze al te zien zijn in hun 
omgeving. Jongeren willen actief mee-
denken over de energietransitie. Maar 
dan wel via sociale media, enquête, 
email, brief of school. 

Over de RES
De doelstelling uit het nationaal Kli-
maatakkoord is dat de 30 energieregio’s 
van Nederland in 2030 samen 35 TWh 
aan duurzame energie opwekken om 
zo de CO2-uitstoot ten opzichte van 
1990 te halveren. De concept-RES’en 
van Noord-Holland Noord en Noord-
Holland Zuid zijn door bijna alle colle-
ges van de gemeenten, de provincie en 
de waterschappen vastgesteld. De RES 
1.0 moet 1 juli 2021 ingeleverd worden.   
Neem voor meer informatie over de 
programmaorganisatie energieregio’s 
Noord-Holland Noord en Noord-Hol-
land Zuid contact op met Ronald Sche-
pers via info@energieregionhz.nl of bel 
06-13050844. Meer informatie over 
energieregio Noord-Holland Noord is 
te vinden op: www.energieregionhn.nl 
en over de energieregio Noord-Holland 
Zuid op: www.energieregionhz.nl
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• fairtrade
• duurzaam
• smaakvol 
• voor elk budget
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Een kerstpakket uit de
Wereldwinkel, is dat geen 
mooie kerstgedachte?

Wereldwinkel Aalsmeer: 
Fairtrade én duurzaam

Mensen staan er niet vaak bij stil, maar veel van de artikelen die zij kopen in win-
kels komen uit verre landen waar veel mensen arm zijn en een hard leven hebben. 

Sinds 2017 is de gemeente Aalsmeer een 
Fairtrade Gemeente. Deze ere-titel is 
een verdienste van veel inwoners van 
Aalsmeer en Kudelstaart. Door het ver-
haal achter Fairtrade te delen, Fairtrade 
producten aan te bieden en Fairtrade 
producten te kopen zorgen we er samen 
voor dat de boeren en producenten in 
ontwikkelingslanden eerlijk behandeld 
worden. Fairtrade Gemeente verbindt 
inwoners,bedrijven, maatschappelijke 
organisaties, winkels, horeca en de lo-
kale overheid. Daarnaast past het kie-
zen voor Fairtrade ook goed bij de ambi-
ties van de gemeente op het gebied van 
duurzaamheid.
 
Wat is Fairtrade
- Een eerlijke prijs beta-

len voor producten die 
de producenten in ont-
wikkelingslanden  de 
ruimte geeft om zich op 
eigen kracht te ontwik-
kelen. 

- Handel met respect 
voor mens en milieu. 

- Geen kinderarbeid. 
- Een langdurige handels-

relatie en ondersteu-
ning bij productontwik-
keling. 

- Transparantie van de 
handelsketen. 

- Een vorm van handel 
waarbij gezocht wordt 
naar gelijkwaardigheid 
en partnerschap  door 
de hele handelsketen. 

- Een streven waarbij 
producenten in ontwik-
kelingslanden een kans 
krijgen op een leven 
zonder armoede en met 
voldoende mogelijkhe-
den tot ontwikkeling. 
Niet door ontwikke-
lingshulp maar door 
eerlijk met elkaar te 
handelen. 

- Dat producenten en 
consumenten samen 
verantwoording dragen 
voor verbetering. 

- Boven op de eerlijke 
prijs die de boeren en 

arbeiders ontvangen krijgen zij een 
premie waarover zij zelf beslissen wat 
er mee kan worden gedaan, zoals een 
school bouwen, medische post inrich-
ten extra studiekosten voor de kinde-
ren, sanitaire voorzieningen etc. 

Fairtrade en de 
duurzame ontwikkelingsdoelen
De 193 lidstaten van de Verenigde Naties 
(VN) hebben in 2015 de ontwikkelingsa-
genda voor 2015 – 2030 vastgesteld. De 
agenda bestaat uit 17 duurzame ontwik-
kelingsdoelen. Deze doelen heten voluit 
de Sustainable Development Goals maar 
worden vaak afgekort naar SDG’s. Aan 
de doelen 1, 2, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 16 en 17 
werkt u mee door Fairtrade producten 
te kopen.

Wat kun je zelf doen?
Door Fairtrade producten die uit ont-
wikkelingslanden komen zoals koffi  e, 
thee, suiker, chocola, rijst, wijn, bana-
nen enz. te kopen. Ook gift en living 
producten, bloemen, kleding en textiel 
komen vaak uit ontwikkelingslanden. Is 
het niet te koop dan kunt u er wel naar 
vragen. Ze zijn overal te koop in de su-
permarkten, de Wereldwinkels en heel 
veel andere winkels. Let bij het kopen 
op het keurmerk. En ook in de horeca 
kunt u er naar vragen. 

Kijk verder op de website: 
www.fairtradegemeenteaalsmeer.nl

Waarom is Fairtrade producten 
kopen duurzaam

Producten als kleding en voedingswa-
ren, zoals cacao, koffi  e, suiker en thee, 
worden in ontwikkelingslanden geteeld 
en verwerkt. Helaas krijgen de werk-
nemers vaak extreem lage lonen waar-
voor zij hard moeten werken onder 
slechte omstandigheden. En helaas is 
ook kinderarbeid nog steeds geen uit-
zondering. Wereldwijd werken 120 mil-
joen kinderen tussen de 5 en 14 jaar als 
kindarbeider, waarvan miljoenen onder 
gevaarlijke omstandigheden.

Eerlijke prijs
In de Wereldwinkel Aalsmeer worden 
fairtrade producten verkocht. Dit be-
tekent dat er wordt geïnvesteerd in 
mensen in ontwikkelingslanden. De 
boeren en de makers van de producten 
ontvangen een eerlijke prijs en wer-
ken onder menswaardige omstandig-
heden. Dus geen kinderarbeid en geen 
extreem lange werkdagen. Fairtrade is 
een duurzame vorm van handel, omdat 
de lokale bevolking zo een echte kans 
krijgt op een beter leven. Met de extra 
inkomsten worden bijvoorbeeld scho-

len gebouwd, waterputten en sanitaire 
voorzieningen aangelegd.
Wereldwinkel Aalsmeer verkoopt ca-
deaus om te tafelen of te koken, om 
op te eten, neer te zetten, te dragen of 
op te hangen. Vaak gemaakt van duur-
zame materialen zoals gerecycled glas 
of metaal, duurzaam hout, riet, katoen, 
zijde of aardewerk. Een groot deel van 
de levensmiddelen is ook biologisch 
verbouwd. Met een breed assortiment 
aan eerlijke en duurzame producten 
is er voor iedere doelgroep en budget 
wat wils. Bij de Wereldwinkel koop je 
cadeaus die dubbel zo leuk zijn. Omdat 
ze niet alleen de ontvanger blij maken, 
maar ook de makers én hun gezinnen 
helpen om een betere toekomst op te 
bouwen. Ook voor geschenkpakket-
ten groot of klein bent u bij de We-
reldwinkel aan het juiste adres. Komt 
u ook Wereldwinkelen? Wereldwinkel 
Aalsmeer is gevestigd in de Zijdstraat 15 
in Aalsmeer-Centrum. 

Kijk voor meer informatie op: 
www.wereldwinkelaalsmeer.nl
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Woningisolatie: gewoon 

dubbelglas is niet meer voldoende

Van oudsher werden huizen voorzien van 
ramen met een enkele glaslaag. Die glaslaag 
staat dus direct in contact met de buiten-
lucht, waardoor de warmte van binnen snel 
wordt afgekoeld. Er moet dus fl ink worden 
gestookt om dat te compenseren. Vanuit dat 
besef is dubbelglas ontwikkeld. Een kozijn 
met twee glasplaten op enige afstand van 
elkaar. Die ruimte tussen de twee glaspla-
ten wordt opgevuld met droge lucht of met 
een speciaal gas. Eigenlijk is de constructie 
te vergelijken met de spouwmuur van het 
huis. Dat is ook een constructie met twee la-
gen, waartussen zich een ruimte bevindt die 
een isolerende werking heeft. In veel naoor-
logse woningen werd al direct bij de bouw 
dubbelglas toegepast, maar in de loop der 
jaren zijn nieuwe innovaties doorgevoerd. 
Het standaard dubbelglas uit die tijd wordt 
nu als matig isolerend beschouwd. HR-glas 
werd de nieuwe standaard, de letters HR 
staan hier voor hoog rendement. Het glas 

wordt in dat geval voorzien van een mi-
nuscule laag metaal, die met het blote oog 
vrijwel niet waarneembaar is, maar wel een 
extra isolerende werking heeft. Bovendien 
wordt bij dit type glas de tussenruimte op-
gevuld met edelgassen die beter isoleren 
dan gewone lucht.

U-waarde
De mate waarin dubbelglas isoleert, wordt 
uitgedrukt in de U-waarde. Deze U-waarde 
geeft aan hoeveel warmte per vierkante me-
ter en per graad temperatuursverschil tus-
sen de twee zijden van het vlak doorgelaten 
wordt. Men spreekt daarom ook wel van de 
warmtedoorgangscoëffi  ciënt. Hoe lager de 
U-waarde is, hoe beter het isolerend vermo-
gen van het raam. De kosten voor het aan-
schaff en van ramen met een lage U-waarde 
liggen weliswaar hoger, maar dat valt ver-
volgens gemakkelijk terug te verdienen door 
de besparing op de stookkosten. Om een in-

We hebben graag veel licht in huis, dus geven we de voorkeur aan grote ramen. 
Maar die grote ramen vormen ook meteen een grote uitdaging waar het de isola-
tie van het pand betreft. Want het glaswerk is een zwakke plek op het gebied van 
warmteverlies. Het is immers heel dun en waar de beschermlaag dun is, verlies 
je vaak als eerste warmte. Zeker in traditionele bouw, waarbij met een enkele 
glaslaag werd gewerkt. Maar ook als je woning voorzien is van dubbel glas, is de 
kans groot dat het isolerend vermogen daarvan niet optimaal is. Tegenwoordig is 
er al HR+++-glas, dat is een constructie met maar liefst drie glasplaten erin.

Vergeet uw wens 
niet in te leveren!

Mooi voor elkaar

Wij ondersteunen het

Van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden Electrotechnische Detailhandel (AVED), vastgesteld door Techniek Nederland , die bij ons en bij de arrondissementsrechtbank te Den Haag onder nr. 144/1996 ter inzage liggen en die 
op verzoek onverwijld en kosteloos zullen worden toegezonden. Prijzen zijn exclusief eventuele kopieerheffingen. Aanbiedingen en acties zijn geldig tot 2 weken na verspreiding of zolang de voorraad strekt. Aan deze uitgave is zeer 
zorgvuldig gewerkt. Ondanks deze zorg kan het voorkomen dat genoemde artikelen verschillen qua uiterlijk, omschrijving of prijs. Het kan tevens voorkomen dat bepaalde producten niet in iedere Electro World winkel beschikbaar zijn. 
Druk- en zetfouten onder voorbehoud. Looptijd van 26-10-2020 t/m 08-11-2020.

Kijk op electroworld.nl of kom langs 
in één van onze 150 winkels.
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*
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STOFZUIGER MET STOFZAK
VX82-1-2CR

• Automatische zuigkrachtregeling voor 
harde vloeren of tapijt

• Met slecht 57 dB de stilste stofzuiger 
in zijn klasse

DEKBEDOVERTREK 
VAN SNURK NAAR 
KEUZE TOT €139,95

WASMACHINE
WEF 375 WPS POWERWASH 2.0

A+++
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B

DROGEN
8
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1600 
TOEREN

• PowerWash 2.0: Zuinig wassen dankzij minder 
water- en energieverbruik.

• CapDosing: QuickPowerWash – Uw was binnen 
60 minuten schoon 

• WifiConn@ct: Bedien de wasmachine via uw 
Smartphone

30.- KORTING!

199.-
 229.- 

1199.-
STILSTE IN 
ZIJN KLASSE!
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• Automatische zuigkrachtregeling voor 
harde vloeren of tapijt

• Met slecht 57 dB de stilste stofzuiger 
in zijn klasse

DEKBEDOVERTREK 
VAN SNURK NAAR 
KEUZE TOT €139,95
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WEF 375 WPS POWERWASH 2.0
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• PowerWash 2.0: Zuinig wassen dankzij minder 
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60 minuten schoon 

• WifiConn@ct: Bedien de wasmachine via uw 
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druk te geven van de verschillen: met stan-
daard dubbelglas bespaar je ongeveer 6 euro 
per vierkante meter per jaar op je stookkos-
ten ten opzichte van enkelglas. Kies je voor 
HR-glas, dan is de besparing 8 euro per vier-
kante meter. Dat bedrag loopt op tot 12,50 
euro per vierkante meter voor HR++-glas. 
Inmiddels wordt ook HR+++-glas toegepast 
en dat levert op jaarbasis een besparing van 
13,50 euro per vierkante meter op. Natuur-
lijk zijn de daadwerkelijke cijfers afhankelijk 
van vele factoren en wordt uitgegaan van 
de meest optimale situatie.

ZHR-glas
Naast de verschillende gradaties HR-glas 
bestaat er ook ZHR-glas. De Z staat in dit 
geval voor zonwerend. Dergelijke ramen 
zijn voorzien van een extra zonwerende 
coating aan de buitenzijde. Het voordeel 
hiervan is dat er in de zomer minder warmte 
het huis binnendringt, waardoor het koeler 
blijft. Voor de wintermaanden is dat juist 
weer een nadeel, omdat je in mindere mate 
kunt profi teren van de warmte die de zon 
dan geeft. Om die reden wordt ZHR-glas in 
woningbouw niet zo veel toegepast. Wel is 
deze vorm van beglazing handig op plaatsen 
waar buitenzonwering lastig toe te passen 
is, zoals in hoogbouw.

Voordelen
Hoewel HR++-glas en HR+++-glas een stuk 
duurder in aanschaf zijn, valt de aanschaf er-
van toch zeer aan te bevelen. Je hebt er na-
melijk in meerdere opzichten voordeel van:

- De energiekosten dalen aanmerkelijk 
door de goede isolerende werking

- Je hebt veel minder geluidsoverlast om-
dat geluid van buiten minder doordringt

- Condensvorming aan de binnenzijde van 
het raam komt nauwelijks voor

Deze voordelen in ogenschouw nemend 
is het vervangen van bestaand enkelglas 
of traditioneel dubbelglas zeker een goed 
idee. Dat geldt overigens ook voor onver-
warmde ruimtes in huis. Vaak wordt ge-
dacht dat in die ruimtes het gebruik van 
dubbelglas niet zo belangrijk is, maar het 
tegendeel is waar. Zeker als een onver-
warmde ruimte grenst aan een verwarmde 
ruimte - en daarvan is in de meeste geval-
len sprake - reduceer je het warmteverlies 
aanzienlijk door ook hier HR-glas te laten 
plaatsen.

Off ertes
Laat HR-glas bij voorkeur plaatsen door 
een vakkundig bedrijf. Niet alleen vanwe-
ge de ervaring die zij met dergelijke klus-
sen hebben, maar ook vanwege eventuele 
garantiebepalingen. Het is verstandig om 
bijvoorbeeld bij drie bedrijven een off erte 
aan te vragen en die off ertes met elkaar te 
vergelijken. In 2020 heeft de overheid de 
subsidie voor woningisolatie tijdelijk ver-
hoogd. Dit houdt in dat tot 31 december 
2020 op het totaalbedrag een subsidie van 
dertig procent wordt verstrekt, mits twee 
isolerende maatregelen worden geno-
men. Het laten plaatsen van HR++-glas of 
HR+++-glas valt onder deze regeling.
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Wilt u besparen op uw energiekosten?

Dé bespaarspecialist voor iedereen  
in Aalsmeer en omstreken:

Investeren in ZONNEPANELEN,  

een LAADPAAL en LED VERLICHTING 

zorgt voor lagere maandlasten en  

een duurzame toekomst. 

Wij adviseren u graag!

Er wordt momenteel veel geïnvesteerd 
in zonnepanelen, laadpalen, led ver-
lichting en andere elektrische zaken. Al 
deze investeringen zorgen uiteindelijk 
voor lagere maandlasten en een duur-

zame planeet”, zegt Marcel Pannekoek. 
“Wij bemiddelen in energiecontracten, 
inventariseren de wensen van onze 
klanten en geven advies. De uiteinde-
lijke realisatie van projecten nemen wij 

Juist in deze tijd investeren 
en besparen

Warm ledlicht voor 
de donkere wintermaanden

jes veel langer meegaan en dat de kwaliteit 
van het licht er tijdens de levensduur niet 
op achteruitgaat. Bovendien zijn ledlamp-
jes erg klein, waardoor ze heel veelzijdig 
in het gebruik zijn. Mis je bijvoorbeeld de 
sfeer van een ouderwetse gloeilamp? Bij 
Aldor Verlichting in Noord-Holland zijn 
volop ledlampen verkrijgbaar die er net 
zo mooi uitzien en sfeervol warm wit licht 
geven, maar dus een stuk zuiniger zijn. 
Ook kun je handige ledstrips kopen of led-
lampen met een wifi -verbinding, zodat je 
jouw verlichting kunt regelen met een app 
op je smartphone of tablet.

Ook warm licht met ledlicht
Ledverlichting heeft jarenlang bekend ge-
staan om het koude witte licht, maar dat is 
intussen al lange tijd achterhaald! Tegen-
woordig kunnen ledlampen namelijk in 
elke kleur worden gemaakt, van wit licht 

met verschillende lichttemperaturen tot 
felle neonkleuren. Dit betekent dat led-
lampen perfect zijn voor sfeerverlichting 
in huis en in de tuin. Om er zeker van te zijn 
dat je warm ledlicht in huis haalt, moet je 
op de kleurtemperatuur letten (deze staat 
aangegeven op de verpakking). Een tem-
peratuur van 3000 K of lager oogt warm, 
waarbij een ledlamp met een kleurtempe-
ratuur van 2700 K het perfecte alternatief 
is voor een gloeilamp. Voor nog meer sfeer 
kies je natuurlijk ledverlichting met een 
dimmer!

Wil je jouw oude verlichting vervangen 
door ledverlichting of wil je geheel nieuwe 
sfeerverlichting met warm ledlicht plaat-
sen? Aldor Verlichting komt graag je ver-
lichting installeren in de provincie Noord-
Holland. Neem contact op voor meer 
informatie.

Het wordt weer vroeg donker; ideaal voor lange, gezellige avonden in een sfeer-
vol verlichte woonkamer. Bij sfeerverlichting denk je waarschijnlijk meteen aan 
het warme licht van een ouderwetse gloeilamp, maar wist je dat ook moderne led-
verlichting mooi warm licht kan geven? En je bespaart er op de lange termijn nog 
geld mee ook! Hier lees je meer over de verschillen tussen led-lampen en gloei-
lampen, en de mogelijkheden van warm ledlicht tijdens deze donkere maanden.

Ze hebben het razend druk, het team van Energie Aalsmeer. “Juist in deze roerige 
tijd willen en gaan mensen besparen op hun energiekosten. 

ook voor onze rekening, kortom, wij 
ontzorgen onze klanten volledig en dat 
merken wij aan het aantal nieuwe aan-
vragen die wij dagelijks binnen krijgen. 
De teller van de door ons gerealiseerde 
hoeveelheid zonnepanelen staat inmid-
dels op ruim 10.000 stuks en daar zijn 
wij trots op!”

Energie Aalsmeer onderschrijft de doel-
stellingen van MVO Nederland (kli-
maatneutraal, circulair, inclusief en met 
eerlijke ketens ondernemen) en werkt 

samen met andere bedrijven en specia-
listen om scherp te blijven kijken naar 
de mogelijkheden om te verduurzamen. 
“Klanten krijgen het eerlijke verhaal te 
horen waarin de fi nanciële opbrengsten 
het belangrijkst zijn!”

Sinds 2015 is Energie Aalsmeer dé lokale 
energiepartner voor bedrijven en parti-
culieren in Aalsmeer en omstreken.

www.energieaalsmeer.nl 
meedoen@energieaalsmeer.nl

Het verschil tussen ledlicht 
en gloeilampen
Het grote verschil tussen ledlampen en 
gloeilampen is de manier waarop ze licht 
geven. Bij een gloeilamp wordt een grote 
stroom door een dunne gloeidraad ge-
stuurd. Deze draad wordt hierdoor heet 
en begint uiteindelijk te gloeien. Een gloei-
lamp zet dus meer energie om in hitte dan 

in licht. Dit is de reden dat een gloeilamp 
zo ontzettend heet wordt en veel ener-
gie verbruikt. Een ledlamp, daarentegen, 
straalt licht uit door elektronen te laten 
bewegen in een halfgeleidermateriaal. 
Hierbij wordt maar heel weinig warmte 
aangemaakt. Ledverlichting is dus een 
stuk zuiniger dan gloeilampen en wordt 
niet heet. Daar komt nog bij dat ledlamp-
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Waterkloof Estate in 

Somerset-West, Stellenbosch 
Zuid-Afrika

Groene stroom
Als een auto volledig op elektriciteit 
werkt en die elektriciteit wordt verkre-
gen uit wind- of zonne-energie, is het 
rijden in deze auto dan volledig CO2-
neutraal? Nee, zo simpel ligt het alle-
maal niet. Een zonnepaneel is immers 
ook niet per defi nitie CO2-neutraal. Het 
zal namelijk eerst geproduceerd moe-
ten worden. Daarvoor zijn fabrieken 
nodig en die moeten gebouwd worden. 
Kortom, voordat je een zonnepaneel 
kunt installeren, hebben allerlei proces-
sen plaatsgevonden die energie kosten. 
Dat wordt natuurlijk daarna weer ge-
compenseerd doordat we nieuwe scho-
ne energie opwekken, maar het is wel 

een onderdeel van het totaalproces dat 
niet mag worden vergeten. Hetzelfde 
geldt voor de productie van de auto. 
Bovendien vereist een elektrische auto 
een goede accu en daar komen we bij 
het volgende probleem. Op de eerste 
plaats zijn daarvoor grondstoff en no-
dig, zoals lithium. Het winnen van lithi-
um gebeurt met behulp van machines, 
die ook weer CO2 produceren. Boven-
dien bestaat de kans dat uiteindelijk een 
tekort aan deze grondstof zal ontstaan.

Voordelig rijden
Om het aanschaff en van een elektrische 
auto te stimuleren, heeft de regering al-
lerlei voordelen gecreëerd. Zo is er een 

Lost elektrisch rijden het 
CO2-probleem op?

De opmars van de elektrische auto zet door. In rap tempo lanceren autofabrikan-
ten elektrische varianten van hun vertrouwde modellen. Over tien jaar zal het 
aantal elektrische voertuigen op de weg aanmerkelijk hoger liggen dan nu. Maar 
het is niet reëel om daarmee te veronderstellen dat de milieuproblemen dan de 
wereld uit zijn. Weliswaar is een elektrische auto minder belastend voor het mi-
lieu dan een auto met een benzine- of dieselmotor, maar er is nog altijd sprake van 
een zekere mate van vervuiling.

Na tien jaar zoeken denk ik een unieke wijngaard te hebben gevonden die echt 
goede wijnen kan produceren met een echt gevoel van herkomst. Het is daarom 
ons doel om druiven te telen die zo gezond, evenwichtig en karakteristiek zijn als 
de natuurlijke omstandigheden dat toelaten. Wij geloven dat dit alleen kan wor-
den bereikt door te telen op een winery die echt leeft en in harmonie is met de na-
tuurlijke omgeving - vanaf de rotsachtige grond waarin de wijnstokken groeien, 
helemaal door het omringende ecosysteem. Aan het woord is Paul Boutinot eige-
naar van Waterkloof Estate in Stellenbosch, inmiddels bijna 12 jaar de drijvende 
kracht achter dit vermaarde wijnhuis.

Hoewel het werken met de dynamische 
en onvoorspelbare krachten van de na-
tuur (in plaats van ertegen te vechten 
met het gebruik van conventionele 
landbouwmethoden) zijn eigen uitda-
gingen met zich meebrengt, is het onze 
vaste overtuiging dat biodynamische 
landbouw, gecombineerd met minima-
le tussenkomst van wijnbereiding, het 
beste zal zijn. Het is de enigste manier 
om wijnen te produceren met een ge-
heel eigen oorsprong.

Het uitgangspunt is niet gebaseerd 
op een gril of het ontbreken van een 
waargenomen trend, maar was een 
beslissing die we maakte als resultaat 
van Paul Boutinot’s ervaring met het 
observeren van de ontwikkeling van 
wijngaarden en wijnen van andere bi-
ologisch-dynamische producenten over 
de hele wereld, gedurende een periode 
van decennia.

Anno 2020 is Waterkloof één van de 
drie biodynamische wijnbedrijven in de 
Kaap. Met Nadia Langenegger-Barnard 
heeft Paul de gedroomde wijnmaakster 
in huis, zij combineert de moderne tech-
nieken met de oude en stelt alles in het 
werk om de met zorg gekweekte drui-
ven tot fantastische wijnen te maken. 
Christiaan Loods is de farm-manager, 
gedreven en vol van wat de natuur hem 
brengt in zijn dagelijkse werkzaamhe-
den. Beide geloven dat de natuur be-
paald en dat we er gebruik van mogen 
maken op de juiste manier.

Er worden onder naam False Bay 6 wij-
nen gemaakt veelal van wijngaarden 
waar men deels eigenaar is en de boe-
ren helpt gedurende het jaar. Exponen-
ten van wat er in de Coastel Region, het 
brede gebied dat de kustregio’s rond 
Kaapstad, gemaakt word. De serie Pe-
acock Wild Ferment wijnen worden ge-
maakt in het gebied rond de Helderberg 
en kenmerken zich door hun karakter 

en eigen stijl. De druiven voor de wij-
nen komen uit de regio maar worden 
Waterkloof gemaakt.

Op het domein zelf produceerd men de 
Circumstance wijnen, stuk voor stuk 
gemaakt van één druivenras op een be-
paald deel in de wijngaarden, zeer ele-
gante en rijke wijnen.

De Circle of Life (White en Red) wijnen 
zijn blends van het beste fruit en ver-
tellen de gehele cirkel van het biodyna-
misch maken van wijnen. 

De wijnen van Waterkloof zijn verkrijg-
baar bij:

Wittebol Wijn 
Ophelialaan 116
1431 HM Aalsmeer

subsidie op de aanschafprijs, maar je 
betaalt bijvoorbeeld voorlopig ook geen 
wegenbelasting als je elektrisch rijdt. Om 
exact te weten hoe de kosten voor elek-
trisch rijden zich verhouden tot rijden in 
een auto met een benzinemotor, moet je 
de maandlasten met elkaar vergelijken. 
Op basis van de nieuwprijs van een auto 
kun je de afschrijvingskosten bereke-
nen. Dit zijn de kosten per maand voor 
het aanschaff en van het voertuig. Door 
Milieu Centraal werd een vergelijking 
gemaakt op basis van een middenklasser 
en een gemiddeld aantal kilometers van 
11.600 per jaar. De afschrijvingskosten 
bedragen voor de elektrische auto in dat 
geval 383 euro, terwijl de benzineauto 
372 euro per maand kost. Dat wordt al 
meteen gecompenseerd door de onder-
houdskosten van het voertuig. Voor de 
elektrische auto liggen die op 48 euro 
per maand, voor de benzineauto op 76 
euro. Ook de verzekering van de elek-
trische auto is voordeliger en de kosten 
voor het laden zijn ongeveer twee vijfde 
van de kosten die je normaal gesproken 
maakt om te tanken. Al met al komt de 
elektrische auto op gemiddeld 530 euro 
per maand uit, terwijl de benzineauto je 
697 euro kost.

Compenseren
Het moge duidelijk zijn dat elektrisch 
rijden voor de eigen portemonnee 
een goede keuze is, zeker op de lange 
termijn. Maar is het dat ook werkelijk 
voor de CO2-uitsloot? Het antwoord 
is ja, maar alleen op de lange termijn. 
Het produceren van een elektrische 
auto gaat gepaard met een hogere 
CO2-uitstoot dan wordt gerealiseerd 
bij de productie van een benzineauto. 
Die extra uitstoot wordt gedurende 
de levensduur van het voertuig ge-
compenseerd doordat er geen sprake 
meer is van schadelijke uitlaatgassen. 
Je moet dan wel eerst veertigduizend 
kilometer rijden, om het breekpunt te 
bereiken. Maar aangezien auto’s over 
het algemeen veel meer kilometers 
rijden, zit je dus uiteindelijk wel goed. 
We moeten ons echter realiseren dat 
het vooral een kwestie van een lange 
adem is om echt het verschil te maken 
op het gebied van CO2-uitstoot. Dat 
laatste heeft vooral ook te maken met 
het feit dat slechts een zesde deel van 
de totale CO2-uitstoot door autover-
keer veroorzaakt wordt. De rest kan 
vooral aan de industrie worden toege-
schreven.
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Geen 18, geen alcohol

6+2
ACTIE!

€6.99
PER FLES
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€7.€6.99
PER FLES

OPENINGSTIJDEN DI. T/M DO. 9.00 -18.00  |  VR. 9.00 - 20.00  |  ZA. 8.30 - 17.00 
TOT EINDE VAN HET JAAR NU OOK MAANDAG GEOPEND | 9.00 - 18.00

BESTEL UW THUISPROEFTAS NU ÓÓK VIA
ONZE WEBSHOP WWW.WITTEBOLWIJN.NL

Keuze uit 4 varianten.

WITTEBOL’S
WIJNPROEVERIJ 

WEDEROM IN
THUISPROEFTAS!  

Klassiek Frankrijk! Thuisproeverij

50.00

Najaars! Thuisproeverij

100.00

Klassiek Bordeaux! Thuisproeverij

100.00

80.00

Tenuta Sant’Antonio Thuisproeverij
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Nieuwe, verbeterde navigatiediensten
Testrijders gezocht voor 
proef Socrates 2.0
Amstelland - De provincie 
Noord-Holland is als partner in 
het Europese project Socrates 2.0 
betrokken bij een proef met nieu-
we en verbeterde navigatiedien-
sten in de regio Amsterdam. Na 

maandenlange voorbereidingen 
zijn de navigatiediensten nu be-
schikbaar. Weggebruikers, die on-
danks de corona toch de weg op 
moeten, worden opgeroepen om 
testgebruiker te worden. Doe jij 
mee? Als testgebruiker ontvang 
je pro-actief route-advies bij drei-
gende files en verbeterde infor-
matie en advies bij milieuzones. 
Meedoen kan na aanmelden heel 
gemakkelijk via de apps van Flits-
meister, TomTom of Livecrowd 
Mobility. De proef loopt tot het 
eind van het jaar. 

Aanmelden 
Wil jij een bijdrage leveren aan 
het project en moet je ondanks 
de coronamaatregelen toch de 

‘Big thank you Awards’ 
voor kwekers van DFG
Aalsmeer - Al bijna 20 jaar reikt 
Dutch Flower Group (DFG) tradi-
tioneel begin november de Dut-
ch Flower Awards in diverse cate-
gorieën uit als erkenning aan haar 
kwekers. Door de bijzondere om-
standigheden in 2020, reikt DFG 
dit jaar symbolisch één heel bij-
zondere award uit aan al haar Ne-
derlandse en buitenlandse kwe-
kers: de ‘Big thank you Award’. An-
ders dan voorgaande jaren sprak 
Marco van Zijverden (CEO DFG) 
de collega’s, partners, kwekers 
niet toe vanaf de stand op de Roy-
al FloraHolland Trade Fair maar di-
gitaal. Hij reikte samen met Jan 
van Dam, die hem als CEO in 2021 
zal opvolgen, vanuit het kleurrij-
ke FloriWorld, de ‘Big thank you 
Award’ uit aan alle kwekers van 
DFG in binnen- en buitenland. 
Marco van Zijverden: “De samen-
werking met onze kwekers is on-
gelofelijk belangrijk voor DFG en 
dat willen wij hier nog eens mee 
bevestigen.” Jan van Dam bena-
drukte dat hij middels de per-
soonlijke relatie met de DFG-kwe-
kers de samenwerking wil blijven 
versterken.

Samen sterk
Het was een bewogen jaar voor 
Dutch Flower Group, door alle ge-
volgen van de COVID-19 maatre-
gelen en de invloed daarvan op 
de internationale sierteeltsector. 
Van Zijverden: “Toch getuigt het 
van kracht hoe we als sector met 

diverse ketenpartners de verbin-
ding met elkaar hebben gezocht.” 
Hij noemde onder meer de cam-
pagne Let Hope Bloom in samen-
werking met Bloemenbureau Hol-
land en de actie ‘Boeketten tegen 
Eenzaamheid’ waarbij samen met 
Ali B. en diverse partners uit de 
keten maar liefst 150.000 kleurrij-
ke boeketten zijn uitgedeeld aan 
eenzame ouderen door heel Ne-
derland. Mede hierdoor zijn bloe-
men en planten weer hoger op 
het lijstje van cadeauartikelen bij 
de consument komen te staan. 
Ook online bloemenverkoop 
heeft dit jaar een enorme boost 
gekend.

Verwachting en strategie
Dit jaar verwacht DFG met haar 
meer dan 30 bedrijven een om-
zet van ruim €1,6 miljard te gaan 
realiseren. Dit is een daling van 
7% ten opzichte van 2019. DFG 
zal ondanks dit roerige jaar, 2020 
winstgevend afsluiten. Binnen de 
strategie van DFG staan voor de 
komende jaren 5 thema’s centraal: 
de intensievere samenwerking 
met kwekers, klantfocus, ontwik-
keling van de interne organisatie, 
verdergaande digitalisering en de 
inrichting van duurzame supply 
chains.Marco van Zijverden treedt 
per 1 januari 2021 af als CEO, maar 
zal nauw verbonden blijven aan 
Dutch Flower Group als voorzitter 
van de Raad van Advies. Jan van 
Dam volgt hem op als CEO.

Marco van Zijverden (links) en Jan van Dam van Dutch Flower Group met 
de ‘Big thank you Award’.

Daisy Evers en Michel Hoekstra van Happy Island:

“Aalsmeer voelt als thuis”
Aalsmeer - De tocht erheen is 
al een avontuur op zich. Michel 
Hoekstra en Daisy Evers zijn eige-
naar van Happy Island, een klein 
paradijs ergens tussen de Ring-
vaart en de Oosteinderpoel. Het 
is alleen per boot bereikbaar en ik 
word aan het eind aan de Pontweg 
opgepikt om op een idyllische 
plek een gesprek te voeren met 
dit creatieve stel. Hij een Fries, zij 
een Limburgse met die charman-
te zachte G. 

Wat bracht ze bij elkaar? 
En wat bracht ze naar Aalsmeer? 
Daisy: “Ik kom uit Maastricht, ben 
verknocht aan Limburg, maar om 
te kunnen groeien in mijn werk 
moest ik toch die rivieren over. Mi-
chel en ik werkten allebei in Am-
sterdam, daar kennen we elkaar 
ook van en we werden verliefd 
op elkaar. Ik was op zoek naar een 
volkstuintje. Maar op de locatie 
waar ik mij had ingeschreven was 
een wachtlijst van een paar jaar. 
Toen ben ik iets verder gaan zoe-
ken en vond deze plek. En dat was 
veel mooier dan we onszelf had-
den voorgesteld. We hebben heel 

hard gewerkt om het tot het para-
dijsje te maken wat het nu is. Mi-
chel en ik hadden allebei een goed 
betaalde baan, maar twee jaar ge-
leden hebben we die opgezegd en 
hier ons werk van gemaakt.”

Wat doen jullie hier?
Daisy: “Op het moment dat we 
hier naar toe kwamen kregen we 
een gevoel van rust en vakantie 
en dat is nooit meer weggegaan. 
Dat ‘pauze’ gevoel bleef, ook als we 
hier met vrienden kwamen. Toen 
besloten we deze plek niet voor 
onszelf te houden, maar met zo-
veel mogelijk mensen te delen, die 
er net als wij ook gelukkig van wor-
den. Dat is onze missie. De verhuur 
van de locatie is één van onze in-
komsten. Het oude olievat heb-
ben we helemaal omgebouwd en 
is te huur als vakantiehuisje. Men-
sen vinden het geweldig om hier 
op een eiland midden in een be-
schermd natuurgebied, vlak bij 
Amsterdam, te kunnen overnach-
ten. Als trainer en coach hebben 
we toen een concept bedacht om 
mensen hier te kunnen ontvan-
gen.” 

Waren jullie al trainers? 
Michel: ”Ik ben mijn hele leven al 
ondernemer. Ik ben een aantal 
bedrijven gestart die ik groot ge-
maakt heb en weer verkocht. Dat 
heb ik altijd gedaan met de na-
druk op het bouwen van teams. 
Er voor zorgen dat als je op die 
manier samen werkt je heel suc-
cesvol een bedrijf kunt runnen. 
Dat je het leuk hebt met elkaar, 
in plaats van elkaar de tent uit 
te vechten. Hier hebben wij ons 
werk in de rol van coach en trai-
ner gegoten. Maar eigenlijk de-
den we dat altijd al. Datzelfde 
geldt voor Daisy in de media-
teams waar zij onderdeel van uit-
maakte. Ook dat ligt heel dicht te-
gen coachen aan.”

Wat houden jullie 
activiteiten precies in?
Michel: “We hebben dit eiland 
Happy Island genoemd omdat 
we pauze momenten faciliteren. 
Dat kan op drie manieren: een 
daarvan is het volgen van trainin-
gen en daar is deze plek een es-
sentieel onderdeel van. De twee-
de mogelijkheid is hier komen 

 De Schijnwerper op... vergaderen of een workshop ge-
ven, dan faciliteren wij alles. De 
derde manier is een nachtje, 
weekend of week komen slapen. 
Dat kan in de verbouwde ketel 
die geschikt is voor twee of drie 
personen en er is nog een huis 
op het eiland waar vier personen 
kunnen verblijven. 
Het bijzondere is dat er een gro-
te funfactor is, mensen hebben 
hier altijd met de natuur te ma-
ken, we zitten rondom in het wa-
ter en soms letterlijk met de po-
ten in de klei.” 

Hebben jullie een 
speci�eke doelgroep?
Daisy: “Teams van bedrijven zijn 
onze gezamenlijke doelgroep. Ik 
ben van beroep geluksfee en or-
ganiseer geluksdagen of weeken-
den voor ambitieuze meiden. Met 
als thema: Is geluk maakbaar? 
Het gaat over mindset; net als je 
lichaam kun je ook je geest trai-
nen. Maar hoe doe je dat? Daar 
besteden we de ochtend en mid-
dag aan. Daarna gaan we, afhan-
kelijk van het weer, kanoën, is er 
yogales of doen we aan medita-
tie. Michel heeft zijn eigen doel-
groep; Happy Man.” 
Michel: “De basis van alle trainin-
gen gaat over het brein. Als je be-
grijpt hoe dat proces werkt kun 
je dat ten goede keren voor je-
zelf. Bij vrouwen verpakken we 
dat anders dan bij mannen. Als ik 
een groep mannen heb doen we 
allemaal stoere dingen. We gaan 
met roofvogels aan de slag of het 
water in met ademhalingstech-
nieken. Maar het principe blijft 
in beide gevallen hetzelfde. Als 
je aan het roer staat van je eigen 
leven kun je dingen creëren. Dat 
brengen we onze cursisten bij.” 

Wat betekent Aalsmeer voor jullie?
Daisy: “Voor mij voelt het als 
thuis. Net als in Limburg is hier 
een grote verbondenheid en een 
druk verenigingsleven; veel din-
gen samen doen.” 
Michel: ”Wat mij als Fries aan-
spreekt is het water, heel veel is 
hier op water gebaseerd. En daar-
naast de ondernemersgeest. Als 
ik hier iemand tegenkom is het 
vaak een ondernemer die iets 
nieuws ontwikkeld heeft of van 
plan is dat te gaan doen.” 

Op wie willen jullie volgende week 
de schijnwerper richten?
Daisy: “Cindy Veerman. In het 
zaaitraject was ze mijn buddy. Ze 
heeft een leuke winkel in de Zijd-
straat: Lollypopland. 
Door Truus Oudendijk

weg op in de regio Amsterdam? 
Word dan testrijder en meld je 
aan via www.socrates2.org/am-
sterdam. Via deze website is ook 
meer informatie te vinden. 

Betrouwbare informatie
Het informeren en adviseren van 
weggebruikers bij drukte, weg-
werkzaamheden of evenemen-
ten gebeurde tot enkele jaren ge-
leden vooral door de wegbeheer-
der via systemen langs de kant 
van de weg of via de radio. De 
wegbeheerder gebruikt hiervoor 
detectielussen in de weg en ca-
mera’s. Tegenwoordig beschikken 
ook private dienstverleners (zoals 
voertuigfabrikanten en leveran-
ciers van navigatiediensten) over 
veel actuele verkeersinformatie. 
Met deze informatie informeren 
zij weggebruikers (via systemen 
in het dashboard of mobiele ap-
paraten) over de snelste of kort-
ste route. De informatie verkrij-
gen ze onder andere real-time 
van de weggebruikers die de 

Veel werk te doen
Nieuwe seringenstruiken 
in het Seringenpark
Aalsmeer - Sinds het Seringen-
park dankzij Right to Challenge 
onderhouden wordt door een 
hovenier ziet het er verzorgder 
uit. De Werkgroep Seringenpark 
krijgt dan ook regelmatig compli-
menten van bezoekers en omwo-
nenden. Om het zo mooi te hou-

den is er veel werk te doen. Ge-
lukkig hebben zich na de laatste 
oproep een aantal vrijwilligers 
aangemeld om als het nodig is 
hovenier Harmen te helpen.
En die hulp was afgelopen vrijdag 
nodig toen er veertig seringen-
struiken bij geplant moesten wor-

diensten gebruiken tijdens hun 
reis (Floating Car Data) of ze ge-
bruiken hiervoor de data die de 
auto registreert via diverse sen-
soren in het voertuig (voertuig-
data).

Slim, schoon en veilig reizen
Het Socrates 2.0 gaat nog een 
stap verder. Door data te combi-
neren van wegbeheerders, priva-
te dienstverleners en weggebrui-
kers (door middel van feedback) 
ontstaat een vollediger en accu-
rater beeld van de verkeerssitu-
atie. 
Dit is een basis voor het ontwik-
kelen van een gezamenlijk en ge-
coördineerd verkeersmanage-
ment door overheid en markt, en 
verbeterde informatie en advie-
zen aan weggebruikers. Met uit-
eindelijk doel: slim, schoon en 
veilig reizen voor de weggebrui-
ker, optimaal gebruik van het we-
gennet tegen zo min mogelijk 
kosten en nieuwe business cases 
voor marktpartijen. 

den. Want ondanks de goede ver-
zorging gebeurt het toch regel-
matig dat er uitval is. Soms door 
ouderdom, soms vernieling, maar 
ook omdat de standplaats eigen-
lijk niet optimaal is voor seringen.  
Medewerkers van de Historisch 
Tuin zorgen er voor dat er voor 
zieltogende struiken weer ver-
vangers worden opgekweekt. De 
meer dan 100 variëteiten staan 
allemaal op hun eigen plek in het 
park en het vereist dan ook enig 
gepuzzel om de nieuwe strui-
ken op de goede plaats te plan-
ten. En dat is gelukt, mede dank-

zij de hulp van drie potige vrijwil-
ligers die bekend zijn met de teelt 
van seringen. Er wachten de ho-
venier nog meer grote klussen 
en de Werkgroep is blij als er dan 
ook weer een beroep gedaan kan 
worden op de mensen die zich 
opgegeven hebben om Harmen 
te helpen. Zin om ook eens mee 
te werken in het Seringenpark? 
Laat het weten en stuur een mail 
naar: mail@hansje.info. Er volgt 
dan informatie over de verschil-
lende werkzaamheden die ver-
richt moeten worden.
Foto: Sjaak Koningen

Landelijk forse daling 
Coronabesmettingen nog 
(te) hoog in Aalsmeer
Aalsmeer - Het aantal corona-be-
smettingen daalt gelukkig weer 
in Nederland, ook in de Veilig-
heidsregio Amsterdam Amstel-
land. Aalsmeer is toch nog wel 
een zorgenkindje, zo toont het 
‘lijstje’ van het RIVM. In de peri-
ode van 28 oktober tot en met 
10 november zijn 233 inwoners 
positief getest en dit is 731,3 op 
100.000. Voor een beetje opti-
misme: Vorige periode was dit 
nog 894,6 per 100.000 inwoners, 
dus ook in Aalsmeer is de dalen-
de lijn ingezet. De aantallen be-
smettingen per dag kennen pie-
ken en dalen, van slechts 5 en 9 
erbij op respectievelijk 3 en 9 no-
vember tot liefst 29 en 28 erbij op 
5 en en 7 november. In totaal zijn 
nu 849 inwoners besmet (of be-
smet geweest) met het corona-
virus. Er zijn 4 inwoners opgeno-
men in het ziekenhuis en afgelo-
pen periode zijn 6 overledenen 

te betreuren. De omliggende ge-
meenten Uithoorn, Amstelveen 
en Haarlemmermeer scoren be-
tere ‘cijfers’. Amstelveen staat wat 
dit betreft op één: 449 besmettin-
gen (489,8), gevolgd door Haar-
lemmermeer: 728 besmettingen 
(466,7) en Uithoorn: 155 besmet-
tingen (525,8). In alledrie de ge-
meenten zijn inwoners ter be-
handeling aan corona in het zie-
kenhuis opgenomen (Uithoorn: 
1, Amstelveen: 3 en Haarlemmer-
meer: 5) en worden doden gere-
lateerd aan corona gemeld (Uit-
hoorn: 1, Amstelveen: 3 en Haar-
lemmermeer: 3). Het aantal be-
smettingen moet omlaag, zeker 
in Aalsmeer, dus: Houd 1,5 meter 
afstand, was regelmatig de han-
den, draag een mondkapje in pu-
blieke binnenruimtes, vermijd 
drukke plekken en blijf thuis bij 
verkoudheidsverschijnselen. Sa-
men sterk tegen corona! 
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Veel voordeel en kortingen in feestmaand november

Autobedrijf Nieuwendijk 
viert 40-jarig jubileum

Aalsmeer - Autobedrijf Nieuwen-
dijk bestaat 40 jaar! Natuurlijk 
wordt het jubileum goed gevierd. 
De showrooms van de Renault-
dealer (tevens Daciadealer en 
Nissanspecialist) zijn kleurig ver-
sierd, er wordt een feestelijke ju-
bileumkrant verspreid en de hele 
maand november gelden er aan-
trekkelijke aanbiedingen. Als klap 
op de vuurpijl heeft Nieuwendijk 

een spectaculaire interactieve 
winactie opgezet waarbij mooie 
prijzen vallen te winnen. Zou u 
wel een jaar lang gratis in een 
gloednieuwe elektrische Twingo 
willen rijden? Doe dan zeker mee! 

Rijke historie
Autobedrijf Nieuwendijk is een 
familiebedrijf met een rijke histo-
rie. Wat opvalt is vooral de enor-

me groei die de dealer sinds de 
oprichting in 1980 heeft door-
gemaakt. Het bedrijf werd opge-
richt in Aalsmeer door Kees Nieu-
wendijk senior, waarna ook in Uit-
hoorn en Hoofddorp vestigingen 
geopend werden. 
Zonen Kees en Sjaak met later 
compagnon Victor Jonk namen 
het stokje over van senior en zet-
ten het bedrijf succesvol voort. 
Er volgden overnames in Hille-
gom en Badhoevedorp en recen-
telijk werd ook Groot Amsterdam 
aan het verzorgingsgebied toe-
gevoegd. 
Het aantal filialen groeide van 1 
naar 8 en het aantal medewer-
kers naar 145. Een aantal van hen 
zijn al lange tijd aan de ‘Nieu-
wendijkçlub ’verbonden. Zij voe-
len zich erg thuis bij het autobe-
drijf en de een na de ander viert 
een lustrum of jubileum. Ook veel 
klanten blijven trouw aan de dea-
ler vanwege de uitstekende ser-
vice en persoonlijke benadering. 
Iets waar Nieuwendijk trots op is.

Blik op de toekomst
De directie van Nieuwendijk kijkt 
uiterst tevreden terug op de af-
gelopen 40 jaar. Maar hoe blijven 
zij overeind in deze roerige tijd 
en kijken zij naar de toekomst? 
Kees Nieuwendijk hierover: “Ge-
lukkig zijn wij een stabiel bedrijf 
dat een stootje kan hebben. Het 
werkaanbod is weer toegeno-

men en we kunnen al onze men-
sen aan het werk houden. Intus-
sen werken we hard aan de toe-
komst. Afgelopen jaar hebben 
wij onze vestigingen in Amster-
dam West en Hillegom gemo-
derniseerd en zijn er laadplei-
nen aangelegd met ruimte voor 
acht elektrische auto’s. Onze ves-
tiging in Aalsmeer is uitgebreid 
en in Amsterdam Zuid-Oost ver-
huizen we naar een nieuwe loca-
tie.” En dan nog een nieuwtje! Met 
ingang van 1 december heeft 
Nieuwendijk ook een vestiging 
in Zaandam en bedient daarmee 
Amsterdam-Noord, Zaandam en 
Purmerend.

November feestmaand
Stil zitten is er dus niet bij bij Nieu-
wendijk. Het bedrijf is altijd inno-
vatief bezig en blijft stappen zet-
ten om de kwaliteit te waarbor-
gen en waar mogelijk te verbete-
ren. Daar halen ze ook hun plezier 
uit, al 40 jaar. Een feest met veel 
mensen, zoals bij het 35-jarig be-
staan, is deze keer niet mogelijk 
maar natuurlijk wordt de mijlpaal 
gevierd. 
Nieuwendijk trakteert op een 
mooie jubileumkrant, een ver-
rassende video en een interactie-
ve winactie met grote prijzen. Na-
tuurlijk gelden er tot en met 27 
november feestelijke kortingen. 
Bij aanschaf van een nieuwe au-
to profiteert de klant van jubile-
umvoordeel tot 3000 euro. De ko-
per van een nieuwe of gebruikte 
auto krijgt accessoires cadeau ter 
waarde van 400 euro. En op een 
mattenset, nieuwe accu, ruiten-
wisserset en nieuwe skibox geldt 
een jubileumkorting van maar 
liefst 40 euro. Goede redenen dus 
om deze maand langs te gaan bij 
een van de Nieuwendijk vestigin-
gen!

Een nieuw begin voor ondernemers en consumenten

Feestelijke start Platform 
Aalsmeer Lokaal 
Aalsmeer - Vrijdag 20 november, 
op de dag van de Ondernemer, 
wordt door wethouder Robert van 
Rijn op feestelijke wijze het Plat-
form Aalsmeer Lokaal gepresen-
teerd. Dat dit online gebeurt, heeft 
natuurlijk alles te maken met de 
door de overheid gestelde eisen. 
Het coronavirus heeft de boel be-
hoorlijk door elkaar geschud, maar 
ook weer gezorgd voor geweldi-
ge ideeën! Een aantal vierde editie 
Zaailingen heeft op verzoek van 
wethouder Robert van Rijn een 
plan geschreven dat 10 septem-
ber werd gepresenteerd. De reac-
tie was zodanig dat er groen licht 
werd gegeven voor verdere uit-
werking. Met financiële hulp van 
de gemeente is er een interessant 
Platform voor Ondernemers gere-
aliseerd. Aalsmeer is nu een plat-
form rijker dat is te vergelijken met 
een marktplaats en de inmiddels 
verdwenen gouden gids.

Wie, wat, waar
Jeroen Mäkel, Marleen van Aren-

donk, Ingrid van Mourik en Ma-
rianne Scholten hebben bewo-
gen maanden achter de rug. Het 
was hard aanpoten, maar het le-
verde ook veel inspiratie op. Als 
je zoveel positieve reacties van 
de ondernemers krijgt en zoveel 
goede ideeën worden aangereikt, 
dan krijg je daar vleugels van en 
kun je boven jezelf uitstijgen. Ook 
het tegengas dat werd gegeven 
stemde tot nadenken en verbete-
ringen. Uiteindelijk is er een Plat-
form voor Ondernemers ontstaan 
dat niet is ontworpen aan de te-
kentafel, maar door de onderne-
mers zelf en uitgewerkt door een 
kwartet dat zelf vanuit eigen er-
varing weet wat je kunt tegenko-
men in jouw onderneming. Ook 
de consument kan hier goed ga-
ren bij spinnen, want het Platform 
biedt een overzichtelijk beeld van 
het gevleugelde succes: Wie, wat 
waar! 

Hoe werkt het Platform?
Iedere ondernemer kan een gra-

Van links naar rechts: Jeroen Mäkel, Marianne Scholten, Ingrid Van Mourik en Marleen van Arendonk.

mers meer voor het voetlicht te 
brengen en dat het vanzelfspre-
kend wordt om meer met elkaar 
samen te werken. Business tot 
Business. Het draait allemaal om 
de lokale economie te stimuleren. 
Ook wordt het de consument  ge-
makkelijk gemaakt. Zoek de cate-
gorie, klik aan en alle namen doe-
men op. Er valt te vergelijken om 
vervolgens te kunnen kiezen voor 
een ondernemer die ook - heel 
belangrijk - bereikbaar blijft voor 
toekomstige service in de buurt.  
Uniek  Wat de vier Zaailingen tij-
dens het Zaai coachproject heb-
ben geleerd wordt nu uitver-
groot over de meer dan driedui-
zend Aalsmeerse ondernemers. 
Dat mag uniek genoemd worden. 
Dat telt ook voor de contacten 
die in de afgelopen tijd zijn opge-
bouwd met de diverse onderne-
mers verenigingen. “Het helpt al-
lemaal tegen versnippering. Het 
gaat om de verbinding. Het stre-
ven is en blijft: Met elkaar Voor 
elkaar”, aldus het kwartet dat re-
gelmatig hulp kreeg van collega 
Zaailingen. Wat hen betreft ziet 
de toekomst er rooskleurig uit. 
“Het wordt een mooie uitdaging 
die ons scherp houdt. Voorlopig 
zijn er ideeën genoeg en, oh ja: 
Je kunt ook vriend van Aalsmeer 
Lokaal worden. Wij hebben al 
veel spontane aanmeldingen.” Zie 
hiervoor www aalsmeerlokaal.nl.
Platform Aalsmeer Lokaal is een 
nieuw begin en een nieuw geluid 
voor ondernemers en consumen-
ten. Een mooi initiatief dat alleen 
maar winnaars kan opleveren. 
Janna van Zon  

Het succes van Zaai
Anja en Kirsten: “Wij 
houden elkaar scherp”
Aalsmeer - “Deze editie Zaai 
brengt andere uitdagingen met 
zich mee dan alle voorgaande 
edities bij elkaar. Wat onveran-
derd bleef is dat wij weer gestart 
zijn met groep enthousiaste star-
tende ondernemers. Die zich on-
danks de coronacrisis niet uit het 
veld laten slaan en willen groeien 
met hun bedrijf en als onderne-
mer.” Wanneer coach Anja de Die 
deze woorden uitspreekt toont 
zij een blik van blijheid en tevre-
denheid. Een paar sprankelende 
ogen die kracht uitstralen. “Ge-
lukkig konden wij op dinsdag 6 
oktober live starten met de eer-
ste plenaire coachsessie. Het ver-
heugt mij dat wij ook dit jaar weer 
een grote variëteit aan onderne-
mers hebben. Van interieur-stylist 
tot technische ondernemer, van 
kunstenaar tot bouwbegeleider, 
van ademcoach tot ontwikkelaar 
van data analyse modellen. Hoe 
verschillend wil je het hebben?”, 
lacht zij.

Rode draad en uitdaging
“Ondanks al die verschillen-
de branches is er altijd een ro-
de draad, dát waar zij in het on-
dernemerschap tegenaan lopen. 
En dan moet je denken aan: hoe 
kom ik aan klanten, hoe verkoop 
ik mijn product, hoe positioneer 
ik mijn bedrijf en dus ook mijzelf? 
Want als ondernemer ben je je 
bedrijf. Het maken van een busi-
ness-plan, sales en marketing, en 
netwerken zijn vaste onderdelen 
binnen het Zaai-traject. Net zo-
als bij de individuele coachses-
sies, waar ik maatwerk kan leve-
ren en inzoom op de persoonlij-
ke ontwikkeling van de onder-
nemer, is dat bij de plenaire ses-
sies niet anders. Je bedrijf kan im-
mers nooit verder groeien dan je-
zelf bent gegroeid. De uitdaging 

die deze editie van Zaai met zich 
meebrengt is het ook online aan-
bieden van de diverse onderde-
len. Gelukkig hebben wij daar in 
de vorige - vierde editie - al wat 
ervaring mee opgedaan. Ook in 
mijn eigen praktijk zorg ik onli-
ne voor diverse vormen van coa-
ching. Indien nodig kan Zaai nu 
in een handomdraai een Master-
class of plenaire coachsessie re-
gelen. Met het Zaai-team blijven 
wij altijd kijken wat er allemaal 
nog wel mogelijk is tijdens deze 
corona-periode.”

Een leuke mix
Kirsten Verhoef, project coördi-
nator, is iemand van de puntjes 
op de i zetten. Haar inzet en en-
thousiasme lijkt tomeloos. “De-
ze nieuwe groep Zaailingen is 
ook weer een interessante groep, 
zonder dat wij daar op geselec-
teerd hebben is het een leuke mix 
qua leeftijden, mannen en vrou-
wen en de verschillende bran-
ches. Dat wij geregeld horen hoe 
blij ze met Zaai zijn en met de in-
tervisiegroep is natuurlijk  alleen 
maar fijn om te horen. De zelf-
gekozen buddy’s wordt ook als 
heel positief ervaren. Door de in-
tervisiegroep en de buddy voe-
len zij zich geen ‘eenzame’ onder-
nemer meer. Zij kunnen sparren 
en elkaar motiveren en stimule-
ren. Wat betreft de te nemen co-
rona-maatregelen is er een veel-
vuldig contact met de gemeente. 
Wij zijn gelukkig in staat om goe-
de alternatieven te bieden. De sa-
menwerking met Anja de Die is 
buitengewoon prettig, wij hou-
den elkaar scherp.” Voor meer in-
formatie kan contact opgeno-
men worden met Kirsten Ver-
hoef via 0297-366182 of per mail: 
kirsten@syltsupport.nl 
Janna van Zon 

Leuke winactie in januari
Creta Grieks Aalsmeer 
bestaat ruim 6 jaar
Aalsmeer - Creta Grieks 
Aalsmeer bestaat al meer dan 6 
jaar en heeft bijna 2000 recen-
sies op Thuisbezorgd ontvan-
gen, goed voor een score van 
4,5 (van maximaal 5). Dit wordt 
begin volgend jaar gevierd door 
een leuke winactie, waarbij elke 
bestelling in januari kans maakt 

op prijzen waaronder Griekse 
kookworkshops.

Al sinds de oprichting wordt 
elke dag het vlees vers bereid 
en gekruid naar eigen recept. 
Het maken van gyros is veel 
werk, waarbij mager varkens-
vlees laag voor laag aan een 

spit wordt geregen en gekruid. 
Daarna wordt de rollade (35 ki-
lo) langzaam geroosterd en vers 
afgesneden voor heerlijk knap-
perige gyros reepjes.
In het weekend rijden er vijf tot 
zeven bezorgers rond om alle 
bestellingen warm te bezorgen 
aan huis. Het bezorggebied om-
vat onder andere Aalsmeer, Uit-
hoorn, Amstelveen, Hoofddorp 
en omringende dorpen. Door 
moderne techniek worden de 
bezorgers via een app op hun 
telefoon aangestuurd, zodat el-
ke bestelling vlot en bij het juis-
te adres afgeleverd wordt.

Speciaal menu
Ook tijdens alle feestdagen is 
Creta Grieks Aalsmeer geopend 
voor bezorging en afhalen. Er 
is een speciaal menu voor de 
feestdagen bedacht, welke ge-
makkelijk vooraf te bestellen is 
via cretagrieks.nl. In december 
worden alle familieschotels ge-
serveerd in eco vriendelijke ver-
pakkingen, welke direct op ta-
fel geplaatst kunnen worden. 
Makkelijker kan het niet om een 
heerlijk en feestelijk menu te 
serveren. Of kies alleen voor een 
vleesschotel, zodat u zelf eigen 
bijgerechten kunt bereiden.

tis eigen profiel aanleveren (naam 
branche, logo) via Aalsmeerlo-
kaal.nl en dan is een kwestie van 
de route volgen en bevestigen. 
Het doel is om de lokale onderne-
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Commissie Ruimte en Economie digitaal bijeen

Bestemmingsplan voor Fort 
Kudelstaart in vergadering 
Aalsmeer - De commissie Ruim-
te en Economie vergadert dins-
dag 17 november onder andere 
over het bestemmingsplan Fort 
Kudelstaart. In 2014 is Fort Ku-
delstaart aangekocht door de 
gemeente met als doel het for-
teiland open te stellen voor pu-
bliek. Om de exploitatie niet met 
gemeentegeld te financieren, 
is een ondernemer gezocht. Na 
een openbare aanbesteding is 
de huidige beheerder van fort 
Kudelstaart met een plan geko-
men om een zeilfort te realise-
ren. Onderdeel van dit plan zijn 
een hotel, horecavoorzieningen, 
vergaderruimten, een klein mu-
seum, een kleine spa, havenfa-
ciliteiten en een ondergrondse 
parkeergarage. Om deze plan-
nen te kunnen realiseren dient 
de gemeenteraad een besluit te 
nemen om het bestemmings-
plan aan te passen. De commis-

sie wordt gevraagd een advies te 
geven over het voorstel.

Structuurvisies
Ook wordt deze avond gespro-
ken over de structuurvisies ‘Tus-
sen de Linten’ (gebied tussen 
de Aalsmeerderweg, Hogedijk, 
burgemeester Brouwerweg en 
Schinkeldijkje) en ‘Bovenlanden 
Oosteinderweg’ Met het opstel-
len van een structuurvisie be-
oogt de gemeente duidelijkheid 
te geven over wat er in de toe-
komst met het gebied mag ge-
beuren. De structuurvisies gaan 
richting geven voor initiatiefne-
mers en ook zullen het een lob-
bydocumenten zijn om fond-
sen te verwerven voor kosten 
om het gebied te transforme-
ren. Niet alle kosten kunnen im-
mers door initiatiefnemers en 
gemeente gedragen worden. 
De commissie wordt verzocht 

een advies te geven over beide 
structuurvisies.

Tuinen Aalsmeer
Met de ontwikkelvisie ‘Tuinie-
ren buiten de kaders’ beoogt het 
college het project ‘De Tuinen 
van Aalsmeer’ een positieve im-
puls te geven. Zodoende ligt er 
een voorstel om de plannen aan 
te passen door middel van een 
ontwikkelvisie met als doel het fi-
nanciële resultaat te verbeteren. 
Ook voorziet het in de behoefte 
om woningen te bouwen in het 
goedkope en middeldure seg-
ment. Zo worden er ontwikkel-
visies opgesteld voor de Zwarte-
weg en het Opheliahof en wordt 
er afgezien van een aangepaste 
ontwikkelvisie voor Polderzoom 
fase 1 Noordwest. De commis-
sie wordt gevraagd hierover een 
advies te geven. Voorzitter deze 
avond is Willem Kikkert. 

Aalsmeer - In maart dit jaar is Ei-
gen Haard gestart met de bouw 
van 63 huurwoningen aan de Ma-
chineweg. “De woningen voldoen 
aan de eisen van deze tijd met de 
kenmerken van de huizen die er 
ooit stonden. Zoals de poort tus-
sen twee woonblokken, dakvor-
men en de kleur van de dakpan-
nen”, aldus de woningbouwver-
eniging op haar site. En hiervan 
is niets teveel gezegd. Het heeft 
heel wat jaren op zich laten wach-
ten, maar er kan gezegd worden 
dat een nieuw ‘Rooie Dorp’ ver-

rijst in Nieuw-Oosteinde. De 63 
huurwoningen bestaan uit 33 
vierkamer eengezinswoningen, 
3 tweekamer- en 14 driekamer-
appartementen. In de vrije sec-
tor worden hier nog eens 13 vier-
kamer eengezinswoningen gere-
aliseerd. 
De oplevering van de 63 huurwo-
ningen staat gepland voor medio 
2021. Toewijzing start een aantal 
maanden voor de oplevering via 
WoningNet. De vrije sector wo-
ningen gaan verhuurd worden 
via www.eigenhaard.nl. 

Nieuwbouw vordert!
63 Huurwoningen in het 
nieuwe ‘Rooie Dorp’

Lang gekoesterde wens bewoners gaat in vervulling

Siertuin Mijnsheerlijkckheid 
wordt ontmoetingsplaats
Kudelstaart - Een lang gekoester-
de wens gaat nu echt uitkomen 
voor de bewoners van het Boer-

haavehof en het Nobelhof in het 
centrum van Kudelstaart. Lange 
tijd zijn gesprekken, discussies en 

onderhandelingen geweest met 
diverse betrokken partijen, maar 
nu is vorige week een start ge-

maakt met het omtoveren van de 
siertuin langs het Robend tot een 
sociale, recreatieve en sportieve 
ontmoetingsplaats voor alle be-
woners van complex Mijnsheer-
lijkckheid. De plannen dateren 
liefst uit 2013, maar, zo blijkt maar 
weer, wat in het vat zit verzuurd 
niet. Voor de herinrichting gaat 
hoveniersbedrijf Ernst Buskermo-
len zorg dragen. De tuin was een 
net grasveld met wat struiken-
hagen en bomen als beplanting. 
Zonder mogelijkheid om te kun-
nen zitten en niet geschikt voor 
sport, spel of kleine en grotere bij-
eenkomsten. En juist dit willen de 
bewoners, veelal op gevorderde 
leeftijd, juist. Een sociale ontmoe-
tingsplaats met zitbankjes, een 
picknickplek en onder andere een 
jeu de boule baan. Met de herin-
richting is een bedrag gemoeid 
van ruim 40.000 euro. De bewo-
ners van Boerhaavehof en Nobel-
hof hebben het bedrag bijeen we-
ten te vergaren middels sponso-
ring door het Meerlanden Fonds, 
de gemeente Aalsmeer, Oranje-
fonds, Stichting Leefomgeving 
Schiphol, Participe Amstelland, 
VSB Fonds, Habion en de Rabo-
bank. De bewoners kunnen bijna 
niet wachten tot hun nieuwe ont-
moetingsplek in gebruik geno-
men kan worden. Tuinmeubilair is 
al aangeschaft en staat in afwach-
ting in de garage. De verwach-
ting is ingebruikname in decem-
ber. In het voorjaar van 2021 zul-
len de bewoners hun nieuwe doe-
tuin officieel in gebruik nemen. 
Uitbundig of minder uitbundig 
hangt van het coronavirus af. De 
tuin gaat onderhouden worden 
door de bewoners zelf. Hiervoor 
is reeds een tuingroep opgericht 
en zijn al materialen als een krui-
wagen, slangenhaspel, sproeier, 
schop en hark, aangeschaft. Eens 
per jaar gaat groot onderhoud ge-
pleegd worden door hoveniers-
bedrijf Buskermolen. “Wij zijn 
echt heel blij dat onze lang ge-
koesterde wens nu in vervulling 
gaat”, zegt Maximilliaan van der 
Spiegel van de Bewonerscommis-
sie Mijnsheerlijkckheid enthousi-
ast. Vast en zeker dat de bewoners 
de werkzaamheden nauwlettend 
volgen en dat velen zodra het kan 
gaan genieten van het zonnetje in 
de eigen ontmoetingstuin!
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Maatschappij en Bestuur
Twee dagen later, op donderdag 
19 november, wordt vergaderd 
door de commissie Maatschappij 
en Bestuur. Op de agenda staan 
de volgende onderwerpen: On-
derzoek rekenkamer Sociaal Do-
mein, Beleidsplan schuldhulpver-
lening 2021-2024, Bestuursrap-
portage 2020 en Vaststellen ka-
ders zonne-energie Aalsmeer. 
Voorzitter deze avond is Dick Kuin.

Digitale vergaderingen
Om de verspreiding van het coro-
na-virus terug te dringen vinden 
de vergaderingen digitaal plaats. 
Het gemeentehuis is dan ook niet 
toegankelijk voor publiek. Wie wil 
inspreken over onderwerpen die 
op die agenda staan, wordt ver-
zocht om dat bij voorkeur schrifte-
lijk (per mail) te doen.  Wie de com-
missie toch wil toespreken, dient 
een mail te sturen aan de griffie@
aalsmeer.nl of zich telefonisch aan 
te melden via 0297 387584. De 
griffie zal dan in overleg voor een 
passende gelegenheid zorgen. 
De vergaderingen van de com-
missies aanstaande dinsdag en 
donderdag zijn te volgen via de 
livestream vanaf de gemeentelijke 
website (www.aalsmeer.nl) en be-
ginnen beiden om 20.00 uur.

Onderzoek naar inrichting als fietsstraat

Afsluiting Hornweg op 
lange baan geschoven
Aalsmeer - De afgelopen maan-
den is door de gemeente 
Aalsmeer een peiling gehouden 
onder bewoners aan de Horn-
weg. Hierop is veel gereageerd. 
Ruim 100 bewoners gaven een 
reactie via de participatie websi-
te, de mail, WhatsApp en telefo-
nisch. 
Wethouder Robert van Rijn: “De 
Hornweg vraagt om een toe-
komstbestendige oplossing die 
op voldoende draagvlak bij be-
woners kan rekenen. Daarom 
waardeer ik het grote aantal reac-
ties en de zorg die de bewoners 
van Hornweg hebben besteed 
aan hun bijdrage. We hebben al-
le vragen met belangstelling ge-
lezen en beantwoord. Hoewel ik 
liever persoonlijk met iedereen 
in gesprek was gegaan, maken de 
coronamaatregelen een bijeen-
komst op dit ogenblik niet mo-
gelijk. Daarom hebben we ieder-
een schriftelijk op de hoogte ge-
bracht en kunnen inwoners met 
aanvullende vragen altijd contact 
met ons opnemen.”

Afsluiting
In de peiling zijn twee vragen ge-
steld. De eerste vraag ging over 
een afsluiting van de Hornweg 
voor gemotoriseerd verkeer bij 
het viaduct. Op deze vraag gaf 
52% van de stemmers aan tegen-
stander te zijn van een afsluiting 
bij het viaduct. “Wij hebben eer-

der aangegeven de afsluiting al-
leen te willen als een ruime meer-
derheid van de omwonenden 
voorstander is van een afsluiting 
bij het viaduct. Nu dit niet het ge-
val is schuiven we deze oplossing 
op de lange baan.” Aldus Robert 
van Rijn. 

Fietsstraat
De tweede vraag ging over de in-
richting van de Hornweg. 58% 
van de stemmers vindt dat de 
Hornweg ingericht moet worden 
als een fietsstraat. Een belangrijk 
aandachtspuntpunt hierbij is dat 
een fietsstraat alleen veilig is als 
de snelheid van auto’s flink om-
laag gaat. 

Verlagen weg
Omdat 58 procent van de bewo-
ners heeft aangeven dat zij de 
voorkeur geven aan een fiets-
straat gaat de gemeente de (vei-
lige) mogelijkheden hiervoor on-
derzoeken. Hiermee is direct ge-
start en de planning is dat be-
gin volgend jaar de eerste resul-
taten hiervan bekend zijn. Daar-
naast wordt ook de technische en 
financiële haalbaarheid van het 
verlagen van de weg onder het 
viaduct onderzocht. Meer infor-
matie over het project Hornweg 
is te vinden op www.aalsmeer.nl/
wegwerkzaamheden bij het pro-
ject Verbeteren Fietsroute Horn-
weg.

Duidelijkheid en zekerheid
Geen verhuizing scholen 
in Kudelstaart

ste rol. Het toekomstperspec-
tief is voor beide scholen naar ei-
gen zeggen op de huidige loca-
ties het meest uitzichtvol. Voor de 
gemeente betekent het dat een 
grote investering in een nieuw 
schoolgebouw niet in de begro-
ting hoeft te worden opgeno-
men. 

Geen supermarkt 
De discussie over de verhuizing 
van de scholen was onder ande-
re ingegeven door de vraag van 
inwoners om een tweede su-
permarkt in Kudelstaart. Die zou 

mogelijk na de verhuizing kun-
nen worden gerealiseerd op de 
locatie van KC De Ruimte aan 
de Schweitzerstraat, maar dat is 
met deze beslissing van de baan. 
Daarnaast is de verkeersdruk op 
de huidige locaties van beide ba-
sisscholen een aandachtspunt. 
De gemeente gaat die verkeers-
knelpunten nauwgezet in kaart 
brengen en waar mogelijk in goe-
de banen leiden. 

Duidelijkheid en zekerheid
Door het behoud van de huidige 
locatie voor beide scholen ont-

Aalsmeer - Basisscholen OBS Ku-
delstaart en KC De Ruimte blij-
ven gehuisvest waar ze  nu zijn 
gehuisvest. De gemeente en de 
scholen hebben dat gezamenlijk 
besloten. Aan de jarenlange dis-
cussie over de huisvesting van de 
scholen is daarmee een einde ge-

komen. Het besluit geeft beide 
scholen de nodige rust om hun 
toekomstwensen af te stemmen 
op  de mogelijkheden die de hui-
dige locaties bieden. In de over-
wegingen om de twee scholen 
niet te verhuizen spelen de wen-
sen van de scholen zelf de groot-

staat duidelijkheid voor alle scho-
len in Kudelstaart. Op deze wijze 
krijgen KC De Ruimte en Obs Ku-
delstaart de gelegenheid om te 
groeien naar een leerlingenaan-
tal boven de instandhoudings-
norm en wordt de (toekomstige) 
ouders en leerlingen meer zeker-

heid geboden bij hun keuze voor 
deze scholen. Het bieden van ze-
kerheid aan ouders en leerlingen 
is ook het belangrijkste argument 
om niet de mogelijkheid open 
te houden om op termijn alsnog 
nieuwbouw te realiseren aan de 
Hoofdweg-Zuid.





24 12 november 2020

Auto na ongeval op z’n 
kant, drie gewonden
Aalsmeer - Zaterdag 7 november 
omstreeks twaalf uur in de mid-
dag is in de Beethovenlaan, bij 
het winkelcentrum, een auto op 
z’n kant terecht gekomen. Drie 
mensen zijn gewond geraakt. De 
automobilist reed door onbeken-
de oorzaak de stoep op en kwam 
ter hoogte van de supermarkt op 
zijn kant tot stilstand.
De bestuurder van de auto en 
twee voorbijgangers hebben let-
sel opgelopen. Eén persoon is 
ernstig gewond geraakt. Vermoe-
delijk heeft de auto twee voet-
gangers geraakt tijdens de crash.
De politie, brandweer, meerde-
re ambulances en de traumahe-
likopter zijn ter plaatse geweest. 

De hulpverleners hebben de aan-
gereden voetgangers behan-
deld en in samenwerking met de 
brandweer is de beknelde auto-
mobilist uit het voertuig gehaald. 
Alledrie zijn vervoerd naar een 
ziekehuis.
Hoe het ongeval heeft kunnen 
gebeuren is onduidelijk. De poli-
tie doet onderzoek naar de toe-
dracht van het ongeluk. Moge-
lijk heeft de bestuurder van de 
auto gas gegeven in plaats van 
te remmen of zoals de politie het 
mooi verwoord: “Mogelijk is de 
bestuurder de controle over zijn 
voertuig verloren bij het inpar-
keren.”
Foto’s: Marco Carels

28 Studio’s en appartementen in De Posterijen

Sloop postkantoor gestart
Aalsmeer - Er is (eindelijk) een 
aanvang gemaakt met de sloop 

van het oude postkantoor aan de 
Stationsweg. Eind vorige week 

zijn de dranghekken rond het 
pand geplaatst en is direct bin-

nen gestart met het verwijde-
ren van muren en buiten met het 
weghalen van de dakpannen. Ve-
le jaren heeft het postkantoor 
leeg gestaan en het pand is dan 
ook behoorlijk verouderd en ver-
keert in slechte staat. Gek eigen-
lijk dat juist in een tijd dat er veel 
online besteld wordt en diverse 
winkels vol staan met af te halen 
pakketten het postkantoor met 
de grond gelijk gemaakt wordt. 
Een pakketkantoor zou zo maar 
weer een functie kunnen heb-
ben in de samenleving van nu. 
Misschien wel iets kleinschaliger, 
want het gebouw aan de Stati-
onsweg is behoorlijk groot met 
ook een ruim erf buiten. Het geeft 
de ontwikkelaar de mogelijkheid 
om hier 28 appartementen met 
bijbehorende buitenruimte en 45 
parkeerplaatsen op eigen terrein 
op maaiveld en inpandig te reali-
seren. Het betreft allen verkoop-
appartementen waarvan zeven 
in het segment goedkoop (stu-
dio’s), negen middeldure appar-
tementen (3-kamers) en twaalf 
vrije sector appartementen (4- 
en 5-kamers). Volgens het colle-
ge voldoet het project in hoofd-
lijnen aan de prijssegmentering 
zoals opgenomen in de Woon-
agenda Aalsmeer 2020. Het com-
plex wordt voorzien van een lift-
installatie. Alle appartementen 
worden volledig gasloos en gaan 
voorzien worden van zonnepa-
nelen. De studio’s op de begane 
grond zijn allen al verkocht, even-
als de drie-kamer appartemen-
ten op de eerste, tweede en der-
de etage en  de 4- en 5-kamer ap-
partementen met een ruim bal-
kon. Verkoper Poldermakelaars in 
Hoofddorp laat weten dat de ver-
koop behoorlijk snel is gegaan. 
Snel wordt nu ook het project, 
dat de toepasselijke naam De 
Posterijen heeft gekregen, opge-
pakt. De sloop is ingezet en hier-
voor wordt zo’n drie weken uit-
getrokken. Vervolgens vinden in 
december grondboringen plaats 
(gasloos) en verwacht de make-
laar dat in het voorjaar de heima-
chine aan de slag gaat. De bouw 
van het appartementencomplex 
neemt zo’n 12 tot 14 maanden in 
beslag. De planning is oplevering 
in het voorjaar van 2022.

Programmabegroting 2021 door raad gewijzigd vastgesteld

Zo’n 15 Babbelbanken tegen 
eenzaamheid in gemeente
Aalsmeer - De gemeenteraad 
heeft in de raadsvergadering van 
5 november de Programmabegro-
ting 2021 gewijzigd vastgesteld. 
De fracties waren in het algemeen 
zeer positief over de voorgelegde 
plannen voor het volgende jaar. Er 
werden in deze begrotingsverga-
dering twee wijzigingsvoorstellen 
ingediend en een aantal moties. 

Onderhoud speeltoestellen
Op initiatief van het CDA stemde 
de gemeenteraad in met het wijzi-
gingsvoorstel om de realisatie van 
een Speelbadje in Kudelstaart te 
schrappen. De raad vindt het van 
belang om eerst de achterstanden 
in het onderhoud van bestaande 
speeltoestellen in te lopen, voor-
dat er geld wordt uitgegeven aan 
een nieuw speelbadje. Hiervoor 
nam de raad ook unaniem een 
motie aan waarin het college ver-
zocht wordt om in beeld te bren-

gen hoe de achterstanden ver-
sneld kunnen worden ingehaald 
en bekostigd.

Reclamebelasting
De fractie van Absoluut Aalsmeer 
stelde de raad voor om de recla-
mebelasting voor de realisatie 
van activiteiten door het onder-
nemersfonds Meer Aalsmeer niet 
meer te innen, omdat een aantal 
ondernemers zich hier tegen ver-
zet en pleit voor invoering van een 
gedifferentieerd tarief. Toen bleek 
dat er geen meerderheid in de 
raad voor het plan was en de por-
tefeuillehouder toezegde om de 
mogelijkheid van een gedifferen-
tieerd tarief met de winkeliers te 
bespreken, werd het voorstel in-
getrokken.

Banken tegen eenzaamheid
Op initiatief van het CDA nam de 
gemeenteraad unaniem de mo-

tie aan om circa vijftien ‘Babbel-
banken’ (tegen eenzaamheid) te 
plaatsen in de gemeente. De over-
weging voor dit verzoek aan het 
college is dat een babbelbank 
mensen die zich eenzaam voelen 
een concrete plek geeft om soci-
aal contact te hebben met andere, 
veelal onbekende, mensen.

Versnelling woningbouw
Op initiatief van de fractie van D66 
riep de gemeenteraad unaniem 
het college op om een voorstel te 
maken voor de versnelling van de 
bouwproductie en daarvoor cre-
atieve oplossingen te gebruiken. 
De raad is het eens dat er voort-
varendheid geboden is om de 
woningnood op te lossen en het 
tempo waarin woningen nu ge-
bouwd worden te laag is. De ge-
meenteraad wordt voor 1 februa-
ri 2021 geïnformeerd over de vor-
deringen.

Zwemlessen voor volwassenen
De PvdA diende een motie met 
de oproep aan het college van 
burgemeester en wethouders 
om zwemlessen voor volwasse-
nen met een minimuminkomen 
betaalbaar te maken en eventu-
eel een koppeling te leggen met 
de Aalsmeerpas. Aanleiding hier-
voor was het verzoek van een 
groep statushouders, vrouwen 
zonder zwemdiploma, om zwem-
lessen voor alle inwoners met een 
minimuminkomen betaalbaar te 
maken. De raad steunde dit ver-
zoek unaniem.

Hondenbelasting
Tot slot diende raadslid René 
Martijn een motie in met de op-
roep aan het college om de hon-
denbelasting vanaf 1 januari 2022 
af te schaffen. Aanleiding voor 
deze oproep was onder meer dat 
er veel onvrede is onder honde-
neigenaren over de rechtvaar-
digheid van deze belasting en 
veel gemeenten deze belasting 
al hebben afgeschaft. Dit voorstel 
haalde echter geen meerderheid 
in de gemeenteraad. De vergade-
ring is terug te kijken op de pagi-
na ‘videoverslag gemeenteraad 5 
november’ op de website van de 
gemeente: www.aalsmeer.nl.

Viering Diwali Festival
Roopa Potdar brengt licht 
naar ouderen in Oosteinde

van de verschillende rituelen. Het 
is de mooiste wijze om elkaar te 
ontmoeten, te leren kennen en te 
respecteren.

Creatief
Roopa Potdar is geboren in Ba-
galore (India) en woont nu in 
Aalsmeer nieuw Oosteinde. Haar 
Facebook pagina toont een se-
reen kijkende vrouw in een prach-
tig paars/oranje/roze gekleurd 
traditioneel gewaad  een ro-
de stip tussen beide wenkbrau-
wen. Op een andere foto dezelfde 
vrouw; nu lachend in een spijker-
broek tussen de bollenvelden of 
nog weer anders; geconcentreerd 
met zwemvest sportief aan het 
zeilen. Wat had Roopa graag dit 
jaar met alle buurtbewoners het 
Diwali festival willen vieren, maar 
vanwege Covid 19 kan dat he-
laas niet doorgaan. Haar creatieve 
geest zette een knop om zo heeft 
Roopa het volgende bedacht; 
met vriendinnen is zij weken be-
zig geweest met het vervaardi-
gen van lampjes/lichtjes bestaan-
de uit gekleurde rijst, meel, zand 
en bloemen. Het zijn traditionele 
fraaie kleinoden geworden. Mooi 
is het woord Rangoli (Sanskrit) en 
dat betekent; de expressie van de 
artistieke visie van de maker, be-
doeld als een warm welkom voor 
huishoudens en tempels. 

Beetje geluk
“Juist de mensen die vanwege ou-
derdom of gezondheid gebon-
den zijn aan huis en minder be-
zoek krijgen, kunnen in deze tijd 
wel wat extra aandacht gebrui-
ken”, volgens Roopa. “Binnenko-
men kan helaas niet, maar een 
lichtje langs brengen is wel een 
zorgvuldige mogelijkheid. Wij ho-
pen zo de ouderen wat op te vro-
lijken en hen wat meer energie te 
geven in de corona-tijd. Wij ge-
loven dat geluk meer is wanneer 
het wordt gedeeld en onderhou-
den met en door elkaar. Met dit 
cadeautje willen wij onze buurt-

genoten een beetje geluk bren-
gen.” Vooraf hebben de bewo-
ners al een mooie kaart ontvan-
gen met achtergrond informa-
tie en zaterdag worden de licht-
jes van hoop uitgedeeld. Roopa 
heeft een grote schare van vrien-
dinnen om haar heen die helpen 
bij het uitdelen.  Het zal voor alle 
partijen een mooie dag worden.

Buurtverbindende actie
Helma Keesom van Participe 
Amstelland is heel blij met deze 
buurtverbindende actie. “Het is 
mooi om te zien hoe de verschil-
lende culturen elkaar ontmoeten.” 
Wie ook zo een goed idee heeft 
voor zijn of haar wijk kan altijd 
contact zoeken met: h.keesom@
participe.nu 
Janna van Zon 

Aalsmeer - Zaterdag 14 novem-
ber wordt wereldwijd het Diwa-
li Festival gevierd. Het is het feest 
van het licht dat de duisternis 
overwint; het goed van het kwaad 
en het weten tegenover onerva-
renheid stelt. Ieder jaar wordt het 
driedaagse feest groots gevierd in 
vele landen. Men gaat op familie- 
en of vriendenbezoek, er wordt 

uitgebreid met elkaar gegeten, 
gedanst, cadeaus over en weer 
uitgedeeld en er wordt gezamen-
lijk gebeden voor vrede gezond-
heid. Het is een feest van vreugde 
en bezinning. Door het uitzwer-
ven van de wereldbevolking ra-
ken de verschillende culturen el-
kaar steeds meer en ontstaat er 
een interessante samensmelting 
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Verbouw pand Spreij in Zijdstraat 31
Oude molensteen gevonden 
in voormalige fietsenwinkel
Aalsmeer - Bij de verbouw van 
Zijdstraat 31 is door een oplet-
tende overbuurman (Albert) een 
opmerkelijke vondst gedaan. On-
der de oude vloer van de winkel 

is een molensteen tevoorschijn 
gekomen. Vanuit zijn bovenwo-
ning had Albert prima zicht op 
het bouwwerk en belde vervol-
gens met Henk van Leeuwen van 

“Het valt nooit meer stil”
Steun van buurtvereniging 
en wijkoverleg voor RBV 
Aalsmeer - Buurtvereniging Ons 
Aller Belang functioneert als wijk-
raad voor de Uiterweg en is op-
gericht in 1945 met als statutair 
doel: het behartigen van de be-
langen van de bewoners van de 
Uiterweg. Destijds was vliegtuig-
hinder geen echt  onderwerp. 
Vliegen was elitair en kwam wei-
nig voor en elitair was toen nog 
niet zo erg. Randen van de nacht 
en kosteneenheid werden niet 
genoemd. Het behartigen van 

belangen ging over andere za-
ken. Nu ligt dat anders. De laat-
ste jaren ondergaan de bewoners 
van de Uiterweg steeds meer hin-
der  van vliegen. Op de weg van 
laagvliegende medebewoners 
en van vliegtuigen in de vorm 
van geluidshinder. Het valt nooit 
meer stil en de hinder wordt dag 
en nacht ervaren. De invloed die 
bewoners via de ORS kunnen uit-
oefenen op het beleid rondom 
Schiphol is nihil. De ORS is er voor 

Vliegtuig boven Aalsmeer. Foto: Arjen Vos Fotografie

Vandaag
Aalsmeer - Donderdagochtend 
om half elf loop ik door de win-
kelstraat van Bloemendaal en 
kom ik een bord tegen met ‘Hoe-
ra het is vandaag’.  Ik ben het daar 
helemaal mee eens, want ik ben 
in gezelschap van mijn klein-
zoon van 2,5 jaar, het is stralend 
weer en we zijn op weg naar de 
bakker om iets lekkers te halen. 
Hij op zijn driewieler loopfiets-
je, ik met de wandelwagen, want 
als hij er halverwege de brui aan 
geeft ben ik voorbereid. “Wat wil 
jij Ties?” “Kaasstengel.” Met sten-
gel en twee stukken worteltjes-
taart (mijn keuze) wandelen we 
richting vriendin. Ik heb haar 
nog geen uur geleden opgebeld: 
“Vind je het leuk als ik even koffie 
kom drinken?” “Gezellig”, zegt ze. 
“Maar dan moet ik me snel even 
aankleden.” Kwart voor tien! Dan 
heb ik er al een halve dag opzit-
ten. Ontbijt met manlief, een was 
in de wasmachine en een in de 
droogtrommel, naar Bloemen-
daal gereden en ook al thee ge-
dronken met mijn zoon. “Doei 
oma”, roept mijn kleinzoon, tij-
dens mijn overpeinzingen en 
racet me voorbij met zijn driewiel-
bolide. Ik moet hollen om hem bij 
te houden. Voor hem is het ook 
een bijzonder ochtend. Hij par-
keert zijn fiets in de hal, mag de 
lift in en op het knopje drukken. 
Vriendin woont in een senioren-
appartement, er staat een rolla-
tor voor de deur, in de middag 
drinkt ze coronaveilig een glas 
wijn met de andere bewoners en 
’s avonds speelt ze rummikub. Ze 
is twee jaar jonger dan ik en ik be-
sef weer eens hoe anders onze le-
vens in elkaar steken.
Vrijdag is ook een ‘Hoeradag’. Het 

is nog steeds stralend weer en ik 
fiets op mijn gemak naar Buiten-
veldert, koop op het Gelderland-
plein twee stukken appeltaart en 
ga op bezoek bij een vriend die 
in een verpleegtehuis is opgeno-
men. We praten wat bij en drin-
ken koffie en thee uit mijn mee-
gebrachte thermoskan. Even naar 
de horeca zit er niet in. Hij zit in 
zijn kamer verplicht in quaran-
taine met slechts uitzicht op wat 
flatgebouwen. Ik fiets terug over 
de Zuidas, verbaas me over het 
internationale karakter van de 
omgeving, de luxe woonapparte-
menten en kantoorgebouwen. Ik 
waan me in het buitenland. Van-
af de Nesserlaan schiet ik het Am-
sterdamse bos in en geniet van 
stilte en herfstkleuren. Thuis zit 
manlief klaar met lunch en een 
gekookt eitje. 
Zaterdag heb ik ‘Hoera’ geroe-
pen samen met zeventig miljoen 
Amerikanen. Wat een feest dat 
we eindelijk van die rare roeptoe-
ter aan de overkant van de plas af 
zijn. Alhoewel, er van af? Joe Bi-
den mag dan misschien iets on-
handiger zijn, dat heeft ook wel 
zijn charme. Het wordt er in ieder 
geval fatsoenlijker op.
Zondag om half tien loop ik op 
het strand met man, vrienden en 
onze honden. Altijd vroeg, want 
dan is het rustig en redelijk co-
ronaproof. We gaan in de pick-
nick modus, mijn rieten tas ge-
vuld met koffie, thee, bekers en 
de speculaastrommel. ‘Coffee to 
go’ op een bankje langs de bou-
levard. 
Ik bof, er zijn heel wat ‘hoera het is 
vandaag’ dagen in mijn leven.  
Truus Oudendijk
Reageren? Truus@bente.net

...van Truus

Bewoners Machineweg: 

“Liever vier of vijf, maar 
blij met drie drempels
Aalsmeer - Drie drempels is de 
Machineweg rijker en dit derde 
deel van de lintweg is ingericht 

als 30km-zone. De bewoners zijn 
hier heel blij mee. “Ze reden 100 
waar je 50 kilometer mag, nu 50 

waar 30 kilometer mag”, begint 
Ingrid haar verhaal. Samen met 
buurman Marius heeft zij er bij de 
gemeente flink op gehamerd om 
de veiligheid op deze ‘racebaan’ te 
verhogen. “Ik de flapuit en Mari-
us de diplomaat”, gaat Ingrid ver-
der. Ze woont al twaalf jaar op de 
Machineweg en met veel plezier, 
maar het harde rijden is haar al ja-
ren een doorn in het oog. “Mijn 
kinderen laat ik niet alleen naar 
school fietsen. We hebben al ve-
le malen aan de gemeente ge-
vraagd om maatregelen te ne-
men.” Vorig jaar werd hier enigs-
zins gehoor aan gegeven middels 
het plaatsen van een enkele snel-
heidsmeters. “Toen bleek wel dat 
we niet voor niets aan de bel had-
den getrokken. Er zijn snelheden 

tot over de 100 kilometer geme-
ten. Onze weg was onderdeel van 
een race-circuit.” Om de drem-
pels uiteindelijk te krijgen, is wel 
een hobbelige weg bewandeld. 
Twee projectmanagers van de ge-
meente moesten afhaken wegens 
ziekte, maar de derde pakte het 
groots op. “Hij is voortvarend aan 
de slag gegaan. Wij hadden nog 
zo iets van, eerst zien dan gelo-
ven, maar er liggen nu drie drem-
pels en de 30km-zone is inge-
steld”, vertelt Ingrid in één adem 
door. “Eigenlijk willen we vier of 
vijf drempels, maar drie is al fijn.” 

Herinrichtingsplan
De bewoners van dit deel van de 
Machineweg hopen dat er meer 
maatregelen getroffen worden, 
maar zijn net als de andere aan-
wonenden in afwachting van het 
herinrichtingsplan van de ge-
meente voor deze lintweg waar 
vorig jaar een eerste inzet voor 
gegeven is middels een informa-
tieavond. 

Buurtverbindend
Het willen verhogen van de vei-
ligheid heeft overigens nog een 
positieve impuls gegeven aan dit 
steeds dichter bewoonde gedeel-
te van de Machineweg. “Marius en 
ik zijn bij alle buren op bezoek ge-
weest. Het heeft dus ook buurt-
verbindend gewerkt. En afgelo-
pen weekend hebben wij met de 
kinderen uit de buurt de van de 
VVN gekregen stickers met ‘30’ op 
lantaarnpalen en containers ge-
plakt. Heel gezellig”, besluit Ingrid. 
Er rest vooralsnog nog één laatste 
klus. Bij het ingaan van het woon-
gebied moeten nog de witte let-
ters ‘30km-zone’ op de weg aan-
gebracht worden. Voor nu geven 
borden, de drempels en de stic-
kers hopelijk duidelijk aan dat 
een woongebied binnen gere-
den wordt en de snelheid omlaag 
moet.

de bühne. Daarom is buurtvereni-
ging Ons Aller Belang gelukkig 
met de oprichting van de stich-
ting RBV. “Wij hopen dat hun ini-
tiatief nu eens wel zal leiden tot 
een verandering van beleid. De 
door hen gekozen ingang, omwo-
nenden hebben recht op een ge-
zonde leefomgeving, lijkt kansrijk 
en daarom hebben wij al snel be-
sloten ze (financieel) te steunen”, 
aldus Ons Aller Belang. 
PS: Het moge duidelijk zijn dat er 
over geluidsoverlast wordt ge-
praat van voor het uitbreken van 
het coronavirus.

Meer kan niet
“Meer vluchten vanaf Schiphol 
kan niet”, begint het bestuur van 
Wijkoverleg Stommeer. “Dit is 

Stichting Oud Aalsmeer en met 
de molenaar van de Stommeer-
molen, Jan Hofstra. 

Gewild bij smederijen
In eerste instantie zou je den-
ken dat de molensteen uit de er 
tegenover gelegen korenmolen 
De Leeuw (sinds 1863 in de Zijd-
straat) afkomstig zou zijn. Maar 
het onderzoek van molenken-
ner Jan Hofstra doet toch an-

ders vermoeden: ”Het is een vol-
gens mij een kantsteen uit een 
oliemolen, want er zit een vier-
kant gat in. De steen heeft onge-
veer een diameter van 194 centi-
meter en het gat meet ongeveer 
30 bij 30 centimeter. Volgens de 
mensen die er werkten was hij 
30 centimeter dik, maar ze spra-
ken alleen Pools, dus de commu-
nicatie was niet je dat. Het gaat 
om een natuursteen van hard-

steen, ook wel arduin genoemd. 
De steen komt waarschijnlijk niet 
uit de korenmolen, want zover ik 
weet heeft daar nooit een olie-
werk ingezeten. Dit soort stenen 
waren (tweedehands) ook gewild 
bij smederijen, want om een ijze-
ren band om een houten wiel te 
krimpen kon men de as van het 
wiel mooi in het gat steken waar-
bij het wiel dan vlak op de steen 
kon rusten en men de roodgloei-
ende band er omheen kon slaan. 
Volgens Albert is het best moge-
lijk dat er zoiets in het pand heeft 
gezeten. In Schraard, waar ik ben 
geboren, lag in de smederij ook 
een molensteen in de vloer.” 

Fietsen- en wagenmaker?
Dat zou dus kunnen betekenen 
dat er ooit een soort van smederij 
in het pand moet hebben geze-
ten. Een reactie van Mardina Buis 

op het Facebook bericht van Oud 
Aalsmeer geeft enige aanwijzing: 
“Mijn moeder is in 1926 gebo-
ren, Matje Trommel, Zijdstraat 31, 
te Aalsmeer. Haar vader Simon 
Trommel had ook een fietsenwin-
kel op hetzelfde adres. In juli 1945 
overleed mijn grootvader, de fiet-
senwinkel is toen overgenomen 
door Sprey.” Het kan zo zijn, maar 
ja dat is natuurlijk maar een aan-
name, dat Simon Trommel niet al-
leen maar fietsen maakte, maar 
wellicht ook een soort van wa-
genmaker was. Dat zou de her-
komst van de molensteen verkla-
ren. Tenzij het tegendeel wordt 
bewezen. 
Wie meer informatie heeft, wordt 
gevraagd contact op te nemen 
met de stichting Oud Aalsmeer 
via www.stichtingoudaalsmeer.nl 
of via Facebook.
Henk van Leeuwen

meermalen de kern van het ad-
vies geweest dat is uitgebracht 
door externe deskundigen en de 
Omgevingsraad Schiphol aan de 
regering en politieke partijen in 
de afgelopen jaren. Het econo-
misch zo belangrijke internatio-
nale netwerk KLM-Schiphol kan 
gerealiseerd worden met maxi-
maal 350.000 vliegbewegingen 
op jaarbasis. Desondanks blijft de 
regering zitten in de tunnelvisie 
dat alleen groei van de luchtvaart 
en met name de groei op Schip-
hol van economisch doorslagge-
vende belang is. Zie hier de te-
genstelling in volle omvang. Ook 
als gevolg van de door de over-
heid georganiseerde inspraak van 
omwonenden is daar geen veran-
dering in gekomen. Sterker nog 
in de Luchtvaartnota 2020-2050 
blijft de minister van Infrastruc-
tuur en Waterstaat volhouden dat 
groei het enige is dat telt. Daar-
bij de inspraak activiteiten bij om-
wonenden tot een schijnverto-
ning gemaakt. Niet alleen bij ons 
maar ook bij omwonenden van 
andere vliegvelden (Lelystad, Rot-
terdam en Eindhoven is het ver-
trouwen in de overheid verloren 
gegaan.” Resteert de gang naar 
de onafhankelijk rechter. Daar-
voor is recent de Stichting Recht 
op Bescherming tegen Vliegtuig-
hinder (RBV opgericht). Ook Wijk-
overleg Stommeer ondersteunt 
deze stichting om een uitspraak 
te vragen. Helaas moet het zover 
komen omdat elk andere poging 
niet heeft geleid tot een oplos-
sing. “Let wel”, besluit Wijkoverleg 
Stommeer: “Wij zijn geen tegen-
stander van de luchtvaart, maar 
wel als het gaat om een oneven-
wichtige aanslag op de leefomge-
ving en gezondheid van onze hui-
dige maar ook onze toekomstige 
bewoners. Genoeg is genoeg!”
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Kinderboerderij Boerenvreugd
Kabouterbingo: Prijzen 
voor Linne, Thijs en Joep
Aalsmeer - De kabouterbingo op 
kinderboerderij Boerenvreugd 
mag een succes genoemd wor-
den. De gehele maand oktober 
stonden er kabouters in de ruime 
speeltuin van de boerderij ver-
stopt die gezocht moesten wor-
den. Doordat de kinderen de hele 

maand oktober konden meespe-
len was er een goede spreiding 
van de deelnemers. Uit alle inge-
leverde brie�es zijn drie prijswin-
naars getrokken. Linne, Thijs en 
Joep zijn de gelukkigen. Zij heb-
ben hun prijs inmiddels opge-
haald. Gefeliciteerd!

Ook de kinderboerderij 
twee weken dicht
Aalsmeer - Tijdens de persconfe-
rentie op 3 november zijn er nieu-
we maatregelen bekend gemaakt 
in de strijd tegen het coronavi-
rus. Ook kinderboerderij Boeren-
vreugd gaat dicht voor publiek. 
De sluiting is van donderdag 5 
tot en met woensdag 18 novem-
ber. De boeren en boerinnen van 
Ons Tweede Thuis (OTT) blijven 
doordeweeks wel op de boerde-
rij komen om de dieren te verzor-
gen. Boerenvreugd is blij dat zij 
in ieder geval hun werkzaamhe-
den kunnen blijven doen. In het 
weekend nemen de vrijwilligers 
de verzorging van de dieren op 
zich.

Geen zwemlessen!
Niet alleen de kinderboerderij 

sluit het hek twee weken vanwe-
ge de nieuwe corona-maatrege-
len, ook bij zwembad De Water-
lelie gaat minimaal veertien da-
gen de deur op slot. De organi-
satie had gehoopt de zwemles-
sen voor kinderen voort te kun-
nen zetten, maar dit blijkt toch 
niet te mogen. “De Rijksoverheid 
communiceerde eerst dat er een 
uitzondering was voor zwem-
les. Helaas is deze uitzondering 
later weer ingetrokken. Ook de 
zwemles gaat dus niet door”, al-
dus de organisatie op facebook. 
“Blijf allemaal gezond en hope-
lijk tot over twee weken”, beslui-
ten de medewerkers het bericht. 
Meer informatie is te vinden op 
de website www.dewaterlelie-
aalsmeer.nl

Online jeugdschaken, 9e ronde
De Rudolph’s terug bij AAS
Aalsmeer - Door werkomstandig-
heden moest de familie Rudolph 
helaas verhuizen naar Duits-
land, waardoor AAS onder ande-
re drie getalenteerde leerlingen 
kwijt raakte deze zomer. Maar het 
mooie van online schaken is dat 
jet het overal vandaan kan doen. 
Na het volgen van een jeugdtrai-
ning op vrijdagavond zijn de kids 
weer van de partij bij AAS. Daria 
moest tegen Merlijn, die Russisch 
opende, maar nog niet de beken-
de truc kende die zwart een da-
me tegen een stuk kost. Dara (6 
jaar) kende die truc wel, de par-
tij was eigenlijk al beslist. Maar 
jeugdspelers geven nooit op en 
terecht, want pardoes gaf Daria 
een volle dame weg. Merlijn ging 
blij in de aanval, maar wit coun-
terde goed en won een kwali-
teit. Het eindspel speelde Daria 
erg goed en Merlijn werd netjes 
met twee torens matgezet. Pieter 
kreeg tegen Marien een 4-paar-
denspel op bord en speelde het 
Glek systeem. Glek was een tijd-

je secondant van Karpov. Maar 
Pieter strooide nogal met mate-
riaal, waardoor Marien even niet 
scherp was en rokeerde. Waar-
na hij op h7 werd matgezet. Ro-
bert kreeg tegen Simon een Si-
ciliaanse verdediging tegen, een 
opening die minder vaak door 
jeugdspelers wordt gebruikt. Ro-
bert wist dan ook niet het goede 
plan te vinden en verloor mate-
riaal. Na enige schermutselingen 
kwam zwart hard binnen en gaf 
wit op. Christiaan opende tegen 
LuukV met zijn geliefde Engelse 
systeem. Beide schakers maakten 
weinig fouten en kwamen in een 
toreneindspel terecht. Het werd 
reglementair remise toen alleen 
de twee koningen nog op het 
bord stonden. 
De belangrijke partij tussen 
LuukB en Konrad wordt later ge-
speeld, ten gevolge van ziekte 
van Konrad. Kijk voor uitslagen 
en de stand op http://www.aas.
leisb.nl/
Door Ben de Leur

Hoe zet je coronaproof je schoen?
Grote Sint & Piet nieuws 
op Radio Aalsmeer 
Aalsmeer - Aankomende zater-
dag 14 november is het einde-
lijk zover, Sinterklaas komt aan in 
Nederland! Al zal het dit jaar na-
tuurlijk wel anders zijn dan ie-
dereen gewend is. En dat geldt 

ook voor de aankomst van Sin-
terklaas in Aalsmeer. Volgens be-
trouwbare bronnen is Sinterklaas 
al in Aalsmeer gezien en heeft de 
burgemeester hem zelfs al ver-
welkomd. Maar hoe zit dat pre-

Inschrijving start 18 november
Bindingkamp voor groep 
7 naar Warnsveld
Aalsmeer - Het is weer bijna zo-
ver, de inschrijvingen van de Bin-
dingkampen 2021 komen eraan. 
Wil jij deze zomer graag met leef-
tijdsgenoten een week op kamp? 
Dan ben je bij De Binding aan 
het goede adres! In de eerste en 
tweede week van de zomerva-
kantie worden zeven kampen 
voor kinderen van 11 tot en met 
17 jaar georganiseerd. Deze kam-
pen worden al ruim 75 jaar druk 
bezocht en gewaardeerd. Vanaf 
groep 7 kun jij al mee op kamp! 

Spellen en activiteiten
Een Bindingkamp is vooral een 
heel gezellige week vakantie met 
een groep leeftijdsgenoten. Je 
brengt de week door met leuke 
spellen en verrassende activitei-
ten. Een kamp heeft bijvoorbeeld 

altijd een bonte dag, waarbij de 
leiding (en/of jijzelf ) een bijzon-
der programma organiseert en 
er vaak wordt afgesloten met een 
feest. Er zijn heel veel momen-
ten waarbij je met de groep iets 
leuks gaat doen, ook heb je af en 
toe tijd voor jezelf. In ieder ge-
val zijn er genoeg momenten om 
het goed naar je zin te hebben en 
nieuwe vrienden en vriendinnen 
te maken. De groepsgrootte is tot 
40 deelnemers. 
Er zijn kampen waarbij je wan-
delt en er zijn kampen waarbij je 
fietst. De Binding volgt hierbij de 
richtlijnen van het RIVM en houdt 
hier rekening mee in de voorbe-
reiding van de kampen in 2021. 
De kampen gaan dit jaar naar 
Warnsveld, Stadskanaal, Ransdaal 
en Texel. Anders dan anders al-

Sterke verdediging van Vida.

Twee tegenstanders houden Raly-
cia niet tegen.

Lisa in pittig duel. Goede samenwerking Dalila en Lisa.Jet gooit lijf en leden in de strijd. 

Jahaily houdt drie tegenstanders 
bezig.

Meidenteam speelt in hoofdklasse tegen jongensteams
Attractief voetbal van FCA MO12-1
Aalsmeer - Het dames voetbal 
maakt de laatste jaren een be-
hoorlijke vlucht.  Bij FC Aalsmeer 
spelen wekelijks in de Beetho-
venlaan (voor de corona perike-
len) pupillen, junioren en seni-
oren damesteams. Een keer een 
attractief meidenteam zien voet-
ballen? Dan zeker een wedstrijd 
van MO12-1 bezoeken. Dit super-
meidenteam speelt in de hoofd-
klasse tegen jongensteams. Dat 
deze meiden hun mannetje staan 
hebben zij inmiddels in deze lo-
pende competitie al bewezen. 
De jongensteams van de Konink-
lijke HFC en Forza Almere wer-
den door de meiden met respec-
tievelijk 11-0 en 12-1 van de mat 
gespeeld. Het is een lust voor het 
oog om deze meiden te zien spe-
len. Als de meiden een wedstrijd 
verliezen is het meestal nipt. De 
coaching en training van deze 
meiden is in bekwame handen 
van de heren Said Aswaaw en Ro-
en Finies. De mannen trainen de-
ze meiden naar een nog hoger ni-

veau. De trainingen worden ge-
geven op maandag en woens-
dag van 17.30 tot 19.00 uur en op 
donderdag van 16.00 tot 17.30 
uur.

Versterking gezocht
Het MO12-1 team (MO betekent 
meisjes onder 12 jaar) speelt 
wedstrijden met 8 tegen 8 spe-
lers op een half veld met kleine-
re doelen. De wedstrijden duren 
twee keer 30 minuten met tus-
sendoor 10 minuten rust.
Na de winterpauze ligt het in de 
bedoeling dat het team op een 
groter veld gaat spelen, daarom 
zijn de meiden hard op zoek naar 
versterking voor hun team. Heeft 
u een dochter geboren in 2008 
of 2009 die enthousiast is over 
het spelletje voetbal, het erg leuk 
vindt en een uitdaging zoekt?
Voor informatie en/of aanmelden 
kan telefonisch contact opgeno-
men worden en met de coach 
van dit team, de heer Said As-
waaw, via 06-57834837.

Hoger niveau
De laatste jaren maakt FCA goe-
de stappen op gebied van de 
ontwikkeling van de jeugd afde-
ling. Zo spelen de prestatieteams 
steeds vaker op een hoger ni-
veau. Bij de KNVB is dit niet on-
opgemerkt gebleven. De KNVB 
heeft nu drie speelsters uitgeno-
digd voor selectie activiteiten. 
Deze talenten zijn: Jahaily Tevre-
den van team MO12-1, Kyra Ce-
lie keeper van team JO13-1 en Do 
Uithol keeper van team JO11-1. 
Naast het competitie spelen op 
zaterdag, trainen Kyra en Do op 
zondag bij Keepersschool Ber-
kelaar bij SV. Argon in Mijdrecht.  
Op woensdagavond krijgen Ky-
ra en Do ook nog keeperstrai-
ning van Berkelaar, maar dan bij 
FC. Aalsmeer. Met goede trainers/ 
trainingen helpt de vereniging al-
le FCA spelers om nog beter te 
worden. Daar wil jij toch ook wel 
voetballen?

Tekst en foto’s:  Ruud Meijer

Rijsenhout - Voetbalvereniging 
SCW gaat weer een stapje verder 
in het verbeteren van de jeugd-
afdeling waarbij een belangrijk 
uitgangspunt is dat alle jeugd-
spelers gelijk zijn. Behalve de 
jeugdvoetbalopleiding, waar Jo-
han Gomes HJO actief is, kijkt 
SCW ook naar de randzaken, zo-
als onder andere veilig sportkli-
maat, jeugdevenementen en kle-
ding. Het bestuur van SCW is dan 

ook zeer verheugd dat Appara-
tenfabriek Aalsmeer bv en Ben-
tal bv voor de komende drie jaar 
de trainingspakken voor de jeugd 
gaan sponseren. Beide bedrijven 
zijn gevestigd in Rijsenhout. AfA 
bv, vertegenwoordigd door Arjo 
en Fred Lanser, is al jaren sponsor 
en heeft al meerdere keren diver-
se teams in de kleding gestoken. 
Bental bv, vertegenwoordigd 
door Ernst Keessen, heeft aan-

Trainingspakken en tenues 
voor jeugdspelers SCW

cies? En kunnen kinderen ergens 
Sinterklaas en al zijn Pieten nog 
begroeten? En hoe zet je coron-
aproof je schoen? Allemaal vra-
gen die op Radio Aalsmeer aan-
komende zaterdag hopelijk be-
antwoord worden in het Grote 
Sint & Piet nieuws. Tussen 17.00 
en 18.00 uur gaan de program-
mamakers proberen contact te 
leggen met Sinterklaas of één 
van zijn Pieten om te horen hoe 
het met Sinterklaas gaat. En na-
tuurlijk gaan de programmama-

kers van Radio Aalsmeer ervoor 
zorgen dat je thuis al helemaal 
in de Sinterklaasstemming komt 
met gezellige (Sint) muziek. Dus 
luister en kijk zaterdag ook mee 
tussen 17.00 en 18.00 uur. Ra-
dio Aalsmeer is te beluisteren via 
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op 
de kabel, digitaal radiokanaal 868 
(Caiway), via de website www.
radioaalsmeer.nl en te bekijken 
via kanaal 12 van Caiway, kanaal 
1389 van KPN/XS4ALL/Telfort of 
radioaalsmeer.nl/tv. 

lemaal locaties in Nederland. Op 
die manier denkt de Binding dat 
de kans het grootst is dat de kam-
pen door kunnen gaan. 

Wanneer opgeven
Niet voor alle kampen start de 
inschrijving op hetzelfde mo-
ment, dus kijk voor de speci-
fieke momenten van alle kam-
pen op de website. Vanaf woens-

dag 18 november 11.00 uur gaat 
de inschrijving voor het eerste 
kamp naar Warnsveld open, be-
doeld voor jongens en meiden 
uit groep 7. Op de website is 
naast de inschrijfmomenten ook 
de procedure te vinden. Kijk voor 
meer informatie en exacte ver-
trekdata op https://www.debin-
ding.nl/binding-kampen/zomer-
kampen-2021.

gegeven als nieuwe sponsor van 
SCW op deze manier een bijdra-
ge aan deze mooie vereniging te 
willen leveren. Afgelopen zater-
dag was dan ook een bijzondere 
dag. De sponsoren hebben met 
gepaste trots de sponsorovereen-
komst getekend en de jeugdspe-
lers hebben een mooi trainings-
pak ontvangen. Dit trainingspak 
valt in het kledingbeleidsplan 
jeugd. Dit kledingplan houdt in 
dat alle jeugdspelers een trai-
ningspak in bruikleen ontvangen. 
Ook het wedstrijdtenue (shirt, 
short, kousen) valt binnen dit kle-
dingplan. De jeugdspelers hoe-
ven dus zelf geen tenues meer 

aan te schaffen en wanneer het 
pak te klein wordt kan het geruild 
worden voor een passende maat. 
SCW is blij met de sponsoring en 
dat de jeugd zich weer mooi kan 
presenteren tijdens de trainingen 
en hopelijk weer spoedig bij de 
wedstrijden.
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