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VOOR AALSMEER-OOST

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

BEZORGERS/STERS
MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL

Bezoekdagen 21 en 22 november vol, extra dag: 29 november

Sinterklaas logeert in het 
Raadhuis van Aalsmeer!

Op een avond kreeg burgemeester 
Gido Oude Kotte telefoon van Sin-
terklaas of ze al voet aan wal moch-
ten zetten in Aalsmeer. Uiteraard 
kreeg de Sint een volmondig ‘ja’ 
van de burgemeester en hij bood 
Sinterklaas zelfs een verblijfplaats 
aan. Sindsdien logeert de Sint in 
het gemeentehuis. Hij heeft een 
werkkamer in mogen richten, er is 
ruimte gemaakt voor de Pieten om 
te trainen en opslag gecreëerd voor 
alle cadeautjes en pepernoten.

Op bezoek
Nu Sinterklaas helemaal geset-
teld is én o�  cieel laat zien dat 
hij in het Raadhuis verblijft, wil 
hij graag kinderen uit Aalsmeer 
ontmoeten. Op zaterdag 21 en 
zondag 22 november wordt het 
Raadhuis opengesteld voor be-
zoek. Gelijk na de melding dat 
kaarten gereserveerd konden 
worden voor een tijdslot van een 
half uur liep het storm. Al heel 
snel waren beide dagen volge-

boekt. De organisatie is in overleg 
gegaan met de gemeente om te 
kijken of er mogelijkheden waren 
om nog een extra dag het Grote 
Huis van Sinterklaas open te stel-
len. 

Extra dag
En goed nieuws: Op zondag 29 
november heten Sinterklaas en 
alle Pieten ook kinderen welkom 
in hun tijdelijk, maar heel gerief-
lijke onderkomen in het Raad-
huis. Het Grote Huis gaat open 
van 10.00 tot 16.00 uur en kaar-
ten reserveren kan via https://sin-
terklaas.eventgoose.com. Gezien 
de grote belangstelling wordt 
aangeraden zo snel mogelijk con-
tact op te nemen, want ook deze 
keer geldt: vol is vol. Geen kaartje 
meer kunnen bemachtigen? Sin-
terklaas hoopt op ieders begrip. 
Het is, ingegeven door de om-
standigheden, nou eenmaal niet 
mogelijk om alle kinderen, zoals 
gewend, te ontvangen. 

Verlicht
Er is nog wel één lichtpuntje en 
wel letterlijk: Tot en met 5 decem-
ber is het Grote Huis van Sinter-
klaas dagelijks prachtig verlicht 
tussen 18.00 en 21.30 uur. Een 
kijkje gaan nemen is een aanra-
der! 

Foto’s: www.kicksfotos.nl

Oranje bandjes op hamei nog weg?
Restauratie Barendebrug succesvol afgerond
Aalsmeer - In tegenstelling tot de 
Aardbeienbrug is de renovatie van 
de Barendebrug wel succesvol af-
gerond. Afgelopen 11 en 12 no-
vember zijn de afrondende werk-

zaamheden uitgevoerd en schit-
tert de hamei weer op deze karak-
teristieke brug in de Dorpsstraat. 
Op 6 april dit jaar was een aanvang 
gemaakt met deze � inke opknap-

klus. Er is een nieuwe fundering 
aangelegd, een betonnen brug-
dek gerealiseerd en het metsel-
werk en de leuningen zijn aange-
pakt en opnieuw in de verf gezet. 

Nadat de brug weer bereikbaar 
was voor al het verkeer is in de 
vakantieperiode ook een nieuwe 
voetgangersbrug gemaakt en wa-
ren de werkzaamheden, op enkele 
brugleuningen en de bovenbouw 
na, op 9 september klaar. Vanaf dat 
moment werd bij aannemer Griek-
spoor hard gewerkt om de hamei 
te restaureren. Nog drie keer is de 

verbinding tijdelijk afgesloten ge-
weest. Op 22 oktober voor plaat-
sing van de bovenbouw en daarna 
op 11 en 12 november om de op 
maat gemaakte onderdelen ter af-
ronding te plaatsen. En nu is de Ba-
rendebrug dus geheel vernieuwd 
en in ere hersteld. Rest misschien 
toch nog het verwijderen van de 
oranje bandjes op de hamei...

Geef voor nieuwe 
doorbraken in 
kankeronderzoek.
Ga naar 
kwf.nl/doneer

Aalsmeer - Ook de intocht van Sinterklaas verloopt anders dit jaar. 
Afgelopen zaterdag 14 november geen kinderen vol verwachting 
langs de kade bij de Ringvaart. Geen vrolijke Pieten die peper-
noten uitdelen en geen o�  ciële ontvangst door de burgemees-
ter. Sinterklaas is echter wel al welkom geheten. Vorige week is de 
Sint in stilte gearriveerd in Aalsmeer. De reis vanuit Spanje was 
sneller verlopen dan anders. 

Wij hebben een afhaal- en bezorgmenu!
bijv. saté voor € 10,- of dubbele cheeseburger € 10,-

Dit jaar verzorgen wij weer heerlijke schotels 
voor de feestdagen zoals o.a. met huisgerookte 

zalm en paling, graag vooraf reserveren.

Ook hebben wij leuke én lekkere kerstpakketten.

Geoff’s Bar-Restaurant
Aalsmeerderdijk 452
Aalsmeerderbrug
0297-743913 / info@geoffs.nl
www.geoffs.nl
volg ons

Kerstboom 
verkoop actie 

op de Aalsmeerderdijk, 
start 28 november 

vanaf 12.00, steun het 
onderhoud van 

de AED’s!
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INFORMATIEF
DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl
Voor patiënten in de Haarlemmer-
meer, tel. 023-8908700.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 1
AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT

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

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

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

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Oplage: 17.600

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

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

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

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

WWW.MEERBODE.NL
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Kerkdiensten
 Zondag 22 november

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Oosterkerk, Oosteinderweg 

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

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

dag Diensten om 10u. en 
16.30u. met ds. M. Hogenbirk.

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerder-

weg 751, Rijsenhout. Zondag 
dienst om 10u. met ds. J.A.C. 
Weij.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. 

Online-dienst via youtube 
(dgaalsmeer.nl). Voorganger 
zr. Ellen van Houten en ds. Iris 
Speckmann, herdenken over-
ledenen. Collecte: St. Kinder-
hulp Afrika.

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

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

247. Zondag 10u. ‘Eeuwig-
heidszondag’. Onlinedienst 
via http://pgaalsmeer.nl/kerk-
dienstgemist/. Voorganger: 
ds. Teus Prins m.m.v. Petra Ro-
sa Vlasman (harp) en Isabella 
Scholte (sopraan).

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zon-

dag 10u. Dienst met ds. G.H. 
de Ruiter, Aalsmeer. Organist: 
R. Postma. Aanmelden via her-
vormdaalsmeer.nl. Oos-
terkerk, Oosteinderweg 269. 
Zondag om 10u. Dienst met 
ds. M.J. Zandbergen. Organist: 

Hans van Noord. Aanmelden: 
www.hervormdaalsmeer.nl. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerder-

brug. Zondag 10.30u. Samen-
komst en livestream. Spreker: 
Lida Zijl. Info en aanmelden 
via www.leg.nl. 

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 

Zaterdag 17u. Woordcom-
munieviering in Kloosterhof 
Voorganger: B. Dullens. In Kar-
melkerk: Zaterdag 19u. WGV 
o.l.v. Parochianen m.m.v. Lous. 
Zondag 9.30u. Eucharistie-
viering m.m.v. Karmelkoor en 
om 14u. Poolse dienst met An-
drzej. Maximaal 30 kerkplaat-
sen. Reserveren voor vierin-
gen via www.rkkerkaalsmeer.
nl. Reserveren Poolse dienst 
verloopt via de Poolse Paro-
chie. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag 

geen dienst.
Roemeens-orthodoxe 
Parochie
- Zaterdag en zondag 9u. Utre-

nia en 10.30u. Heilige Liturgie. 
Voorganger: Father Ion.

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouw-

straat. Zondag 10u. Dienst 
(Eeuwigheidszondag). Voor-
ganger: Gretha Bregman-Ho-
ving uit Woubrugge. Dienst 
online te volgen via www.
kerkdienstgemist.nl. 

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

Zondag 10u. Dienst via ht-
tps://sow-kudelstaart.nl. Ook 
op later tijdstip terug te kijken.

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

Zondag 11u. Woordcommu-
nieviering m.m.v. cantorgroep. 
Maximaal 30 kerkplaatsen. 
Vooraf reserveren via sjange-
boortesecretariaat@live.nl of 
bel 0297-324735. 

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maan-

dag in gebouw Irene, Kanaal-
straat, Centrum. Op 23 novem-
ber om 20u. met ds. Henk Poot 
over ‘De Koning’.

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.

Op de elfde van de elfde
Kudelstaartse vlag in de 
top op het Raadhuis
Aalsmeer - Woensdagochtend 
11 november heeft Dick Kuin, 
namens de fractie Absoluut 
Aalsmeer en ondersteund door 
fractie Judith Keessen, de Ku-
delstaartse vlag aan burgemees-
ter Gido Oude Kotte overhan-
digd. Op de dag dat ook het car-
naval van start zou gaan, de elf-
de van de elfde. Helaas door co-

rona zonder fanfare dit jaar. Om 
het carnaval toch nog een beet-
je feestelijk te laten starten werd 
de Kudelstaartse vlag daarom 
door Prins carnaval en de bur-
gemeester samen gehesen in 
de top boven op het raadhuis 
van Aalsmeer. Een mooie gebaar 
van Aalsmeerse en Kudelstaartse 
saamhorigheid.

Zorg door corona ingewikkelder en zwaarder

Cadeau van gemeente 
voor mantelzorgers
Aalsmeer - Voor mantelzorgers is 
de zorg voor hun naaste door de 
coronamaatregelen nog ingewik-
kelder en zwaarder dan normaal. 
Gemeente Aalsmeer doet mee 
met de landelijke publiekscam-
pagne ‘Deel je zorg’. Zo wil de ge-
meente mantelzorgers laten zien 
dat ze er niet alleen voor staan en 
er mogelijkheden zijn om hulp te 
krijgen. Deze week is het de jaar-
lijkse week van de mantelzorg en 
start de landelijke campagne.
Gemeente Aalsmeer sluit lo-
kaal aan bij de campagne. Er ko-
men posters in Aalsmeer en Ku-
delstaart te hangen, er is een fol-
der gemaakt en op social media 
wordt met filmpjes aangesloten 
bij de campagne. Zorg- en wel-
zijnsprofessionals krijgen posters 
om in wachtkamers te hangen en 
wordt gevraagd de filmpjes op 
hun schermen te laten zien. Dit 
alles met één doel: zoveel mo-
gelijk mantelzorgers bereiken en 
hen op tijd goed ondersteunen.

Mantelzorg & Meer
Voor mantelzorgers in Aalsmeer 
en Kudelstaart biedt Mantelzorg 
& Meer advies, individuele onder-
steuning, inzet van (zorg)vrijwilli-
gers, cursussen, informatiebijeen-
komsten en gespreksgroepen. De 
meeste diensten van Mantelzorg 
& Meer zijn kosteloos. Gemeen-
te Aalsmeer verleent jaarlijks sub-
sidie aan Mantelzorg & Meer om 
deze diensten te kunnen leveren. 
Het afgelopen jaar is de capaci-
teit van Mantelzorg & Meer uitge-
breid en het aanbod is vergroot. 

Meer informatie is te vinden op 
www.mantelzorgenmeer.nl.

Mantelzorgwaardering
De gemeente wil mantelzorgers 
bedanken en laten weten dat ze 
gesteund worden. Daarom krij-
gen alle mantelzorgers die in-
geschreven zijn bij Mantelzorg 
& Meer ieder jaar rond deze tijd 
een kaart en een cadeaukaart in 
de bus. Het is een kleine blijk van 
waardering voor het belangrij-
ke werk dat zij doen. Mantelzor-
gers komen hier dit jaar nog voor 
in aanmerking als zij zich voor 15 
december inschrijven bij Mantel-
zorg & Meer. Dit kan via de web-
site: www.mantelzorgenmeer.nl/
mantelzorg/aanmelden.

Geldelijke ondersteuning Open Hof kerk

Pompinstallatie voor 
dovenschool in Kenia
Aalsmeer - De ZWO-commis-
sie van de Open Hof kerk heeft 
een geldelijke ondersteuning ge-
geven voor de aankoop van een 
pompinstallatie voor Michael Wa-
malwa School. Een school voor 
dove en slechthorende kinderen 
in het westen van Kenia. Hier is 
in juli en augustus veel regen ge-
vallen, waardoor de pomp van de 
school die bronwater oppomp-
te, onbruikbaar is geworden. De 

Regina wint bij 
Ouderensoos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er van 13.30 tot 16.30 
uur voor 55+ers een gezellige 
kaartmiddag in Dorpshuis ’t Podi-
um. Klaverjassen en jokeren staan 
op het programma en nieuwe 
kaarters krijgen een warm wel-
kom. Op donderdag 12 novem-
ber is het klaverjassen gewonnen 
door Regina Geleijn met 5794 
punten en 3 marsen, Yvonne van 
Schuilenburg is met 5377 pun-
ten en 2 marsen op plaats twee 
geëindigd en An Uiterwaal met 
4778 punten en 1 mars op plaats 
drie. Het Jokeren is gewonnen 
door Trudy Knol met 331 punten, 
gevolgd door Jopie de Grauw 
met 419 punten. De kaarters van 
de Ouderensoos nodigen belang-
stellenden uit eens te komen kij-
ken of direct een proefmiddag 
mee te kaarten. Voor inlichtingen 
kan contact opgenomen worden 
met penningmeester Hans van 
Schuilenburg via 06-12699009.

school was bezig met voorberei-
ding voor de heropening van de 
school na een lange lock down. In 
de strijd tegen het coronavirus is 
hygiëne in de vorm van onder an-
dere handen wassen een belang-
rijke maatregel. Als er geen water 
is om de handen goed te wassen, 
hoe dan verder met de voorberei-
ding voor de heropening van de 
school? 
Zo kwam de vraag bij de ZWO-
commissie van de Open Hof kerk 
binnen van de school voor aan-
koop van een pomp werkend op 
elektriciteit opgewekt middels 
zonnecellen, een watertank en 
leidingen naar diverse tapkranen 
op het schoolterrein. Dankzij hulp 
van de Open Hof kerk kan er weer 
onderwijs worden gegeven én is 
een bijdrage geleverd in de strijd 
tegen het coronavirus. 

Commissaris van 
de Koning 

in Aalsmeer
Aalsmeer - Op woensdag 18 
november heeft de commissa-
ris van de Koning van de provin-
cie Noord-Holland, de heer Ar-
thur van Dijk, gesproken met een 
vertegenwoordiging van de ge-
meenteraad. Het gesprek in het 
Raadhuis was in het kader van het 
ambtsbezoek van de commissaris 
aan de gemeente. Vanwege de 
beperkende maatregelen om de 
verspreiding van het coronavirus 
tegen te gaan vond het gesprek 
met alleen de fractievoorzitters 
plaats. Het gesprek terugluiste-
ren kan via de livestream van de 
gemeente (www.aalsmeer.nl). 

Geen overleg
 wijk Stommeer

Aalsmeer - Het bestuur wijkover-
leg Stommeer deelt mee dat het 
wijkoverleg op maandag 23 no-
vember aanstaande geen door-
gang kan vinden. Tijdens deze 
coronaperiode kunnen inwoners 
ideeën en initiatieven doorge-
geven door een email te zenden 

naar wrstommeer@gmail.com of 
een telefonisch bericht naar num-
mer 06-20144253. Voor de jaar-
wisseling zullen de data van de 
wijkoverleggen in 2021 bekend 
worden gemaakt, in de hoop na-
tuurlijk dat deze dan ook weer 
mogelijk zullen zijn.
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Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.
aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een 
elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor 
meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaar-
schrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publieks-
hal van het gemeentehuis.

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING 
PERSOONSLIJST

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

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum 
  datum voornemen

 Asaad J. 28-01-1998 10-11-2020
 Czech A.K. 09-03-1982 10-11-2020

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.

COLLECTIEVE ZORGVERZEKERING VOOR 
INWONERS MET LAAG INKOMEN

Inwoners met een laag inkomen, chronisch zieken en gehan-
dicapten hebben de mogelijkheid via de gemeente te kiezen 
voor een collectieve zorgverzekering bij Zorg en Zekerheid. 
Door mee te doen aan de collectiviteit betaalt u minder premie. 
U krijgt korting op de premie van Zorg en Zekerheid en ook de 
gemeente betaalt mee aan uw premie. Het pakket van de col-
lectieve zorgverzekering is uitgebreid met extra vergoedingen 
voor bijvoorbeeld tandheelkunde, fysiotherapie en brillen.

Er is een keuze tussen twee aanvullende verzekeringen: de AV-
Gemeente Standaard en AV-Gemeente Top. Voor iedereen is er 
een passende verzekering. De AV-Gemeente Standaard is be-
doeld voor inwoners met een inkomen tot 110% van de toe-
passelijke bijstandsnorm en een laag vermogen. Heeft u hoge 
zorgkosten? De AV-Gemeente Top is er voor inwoners met een 
inkomen tot 130% van het netto wettelijk minimumloon waar-
bij niet wordt gekeken naar het vermogen. 

Voldoet u aan de voorwaarden en wilt u zich aanmelden? Dat 
kan op de website www.gezondverzekerd.nl/aalsmeer. Op 
deze website vindt u ook meer informatie over beide pak-
ketten met vergoedingen en de premies. Voor vragen kunt u 
telefonisch contact opnemen met het Sociaal loket, telefoon-
nummer (0297) 387575/ www.aalsmeer.nl/sociaal-loket. 

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.
-  Oosteinderweg 457c, 1432 BJ, (Z20-079983), het plaatsen 

van een dakkapel aan de voor- en achterzijde van de wo-
ning en het uitbreiden van de woning aan de achterzijde 

-  Zijdstraat 31, 1431 EA, (Z20-079914), het plaatsen van twee 
nieuwe kozijnen in de bestaande sparingen van de winkel 

-  Kudelstaartseweg 141, 1433 GC, (Z20-079249), het kappen 
van een beeldbepalende boom (Abies) in de voortuin 

-  Oosteinderweg 313, 1432 AW, (Z20-079078), het verplaat-
sen van de in- en uitrit naar de rechterkant van het perceel 

-  Bilderdammerweg 116, 1433 HJ, (Z20-079082), brandveilig 
gebruik BSO Buiten Gewoon 

-  Oosteinderweg 61 ws2, 1432 AE, (Z20-078486), het vervan-
gen van de bestaande ark 

-  Einsteinstraat 103, 1433 KJ, (Z20-078487), het verplaatsen 
en overdekken van de winkelwagenopstelling 

-  Japanlaan 9, 1432 DK, (Z20-078270), brandveilig gebruik 
van Flower Tower  

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning 
is/zijn ingetrokken:
-  Legmeerdijk naast 326 (sectie C nr. 4427), (Z20-072765), het 

verwijderen van een buiten gebruik gestelde DPO-leiding 
(project HOVASZ-TE20184). Verzonden: 13 november 2020

-  Burg. Kasteleinweg t.h.v. Legmeerdijk (sectie C nr. 4427), 
(Z20-070149), het verwijderen van een buiten gebruik 
gestelde DPO-leiding (project HOVASZ). Verzonden: 13 no-
vember 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 

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

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST 
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN

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

Geslachtsnaam  Voorletters Geboorte- Datum 
  datum beschikking

Mwaisaka M.E. 20-11-1992 12-11-2020

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

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

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

AANGEPASTE DIENSTVERLENING 
I.V.M. HET CORONAVIRUS 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.

2 van de Wabo verlengd:
-  Lisdoddestraat 40, 1433 WH, (Z20-064738), het plaatsen 

van een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzon-
den: 12 november 2020

-  Lisdoddestraat 42, 1433 WH, (Z20-064743), het plaatsen 
van een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzon-
den: 12 november 2020

-  Weteringstraat 34, 1431 BC, (Z20-064527), het betrekken 
van de loggia bij de woonkamer door middel van het 
plaatsen van kozijnen met ramen. Verzonden: 11 novem-
ber 2020

-  Machineweg 41-43, 1432 EL, (Z20-066331), het transfor-
meren van het bestaande winkel/woonpand naar 8 appar-
tementen en het legaliseren van het bestaande dakterras. 
Verzonden: 10 november 2020

-  Machineweg 197a, 1432 ES, (Z20-066997), het plaatsen 
van een dakopbouw op het hoofdgebouw. Verzonden: 10 
november 2020

-  Ophelialaan 102, 1431 HM, (Z20-059011), het overkappen 
van bestaand terras. Verzonden: 06 november 2020

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuurs-
recht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten 
behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie:
- Uiterweg 417 ws4, 1431 AM, (Z20-064681), het vervangen 

van de schuifpui (legalisatie). Verzonden: 11 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:
-  Uiterweg nabij 95 (sectie H, nr. 4289), (Z20-071842), het 

gewijzigd uitvoeren van de constructie (wijzigen brugdek) 
ten opzichte van de reeds verleende vergunning Z18-
009743. Verzonden: 16 november 2020

-  Pasteurstraat 18, 1433 KT, (Z20-060324), het uitbreiden 
van de bestaande woning aan de voorzijde. Toelichting: 
Tijdens de behandeling van de aanvraag is gebleken dat 
de omschrijving van het project zoals eerder is gepubli-
ceerd niet juist was. Verzonden: 13 november 2020

-  Middenweg nabij Burgemeester Brouwerweg (kad.perceel 
nrs. B10040, B10031 en B9785, (Z20-054400), het plaatsen 
van drie duikerbruggen op verschillende locaties. Verzon-
den: 13 november 2020

-  Zandoogjestraat 19, 1432 NK, (Z20-051169), het plaatsen 
van een carport met garagedeur. Verzonden: 12 november 
2020

-  Aalsmeerderweg 47 (sectie B, percelen 10173, 6542 en 
5760) in Aalsmeer, (Z20-061744), het plaatsen van een 

Vervolg op volgende blz.
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hekwerk ter plaatse van de inrit van het terrein. Verzonden: 
12 november 2020

-  Dorpsstraat 40, 1431 CD, (Z20-062354), het vervangen/
vergroten van de dakkapel op de mansarde kap aan de 
zijkant van de woning. Verzonden: 11 november 2020

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

- Verplaatsing parkeerplaatsen voor het opladen van elektri-
sche motorvoertuigen - Van het Manillehof naar de Vlasak-
kerlaan (zuidelijk deel)

EVENEMENTEN

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

COLLECTES

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

VERLEENDE STANDPLAATSVERGUNNINGEN*

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 5:18 van de APV de volgende stand-
plaatsvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze ver-
gunning kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest 
u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Raadhuisplein (Z20-074906) Verkoop verse en gegrilde 

kipproducten van 1 december 2020 t/m 30 november 
2021, verzonden 10 november 2020

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 Zctieplan geluid 2013-2018 met de daarbij 
behorende stukken

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Stedenbouwkundig plan voor woningbouwproject aangepast

Grote variatie aan woningen 
(267) in Westeinderhage
Kudelstaart - Het stedenbouw-
kundig plan voor het woning-
bouwproject Westeinderha-
ge is aangepast. Tijdens de be-
handeling vorig jaar december 
in de raad werden er door zowel 
de raad als door inwoners enke-
le wensen naar voren gebracht. 
Zo werd gevraagd meer apparte-
menten en minder grondgebon-
den woningen te realiseren. Allen 
waren het eens dat het woonpro-
gramma een aanbod moet geven 
van een grotere variatie in doel-
groepen, zodat ook woonruim-

te geboden kan worden aan star-
ters en jongeren. Verder is gepleit 
voor meer groen en water en de 
wens is uitgesproken om het plan 
qua karakter en identiteit ambi-
tie en kwaliteit uit te laten stralen, 
waarbij geen sprake dient te zijn 
van standaardoplossingen. In het 
aangepaste woonprogramma is 
het aantal goedkopere wonin-
gen (beneden- en bovenwonin-
gen) toegenomen met 16, waar-
door ook woonruimte aangebo-
den wordt aan starters en jonge-
ren. Het aantal grondgebonden 

woningen in Westeinderhage is 
met 22 huizen afgenomen.

Karakteristieke kenmerken
Bij de invulling van het plange-
bied, tussen de Herenweg, Bilder-
dammerweg en Ambachtsheer-
weg, zijn de karakteristieke ken-
merken van de omgeving geres-
pecteerd om de identiteit van het 
gebied te waarborgen. De zelf-
standigheid van de dijkzone, de 
karakteristiek van het lint langs 
de Bilderdammerweg en het ver-
kavelingspatroon van het onder-
liggende landschap zijn daar-
van de voornaamste elementen. 
De hoofdopzet van de verkave-
ling is geënt op het oorspronke-
lijke patroon van sloten en kavels. 
In het oostelijk deel liggen de ka-
vels parallel aan de Bilderdam-
merweg, de kavels in het weste-
lijk deel staan haaks op de Bilder-
dammerweg. 
Westeinderhage gaat bestaan uit 
diverse woonvelden, met herha-
ling van clusters en rijenwonin-
gen, langs de randen staan twee-
kappers met incidenteel een vrij-
staande woning. Appartementen 
komen op strategische plekken, 
langs de hoofdontsluiting en als 
accent langs het water en de cen-

trale groene ruimte in het hart 
van de wijk. 

Aansluiting
Het plan vindt aansluiting met 
de bestaande bebouwing door 
aan de zuidzijde de kleinscha-
lige bebouwingsstructuur met 
traditionele uitstraling langs de 
Bilderdammerweg aan te vul-
len met een vrijstaande woning 
en een twee-kapper en aan de 
noordzijd sluit het plan aan met 
de bebouwing langs het lint van 
de Herenweg door middel van 
een rug-aan-rug invulling van 
twee-kappers en vrijstaande wo-
ningen. Hierdoor ontstaat er een 
relatie met de aanwezige lossere 
bebouwing van het lint langs de 
Herenweg. De ontsluitingsstruc-
tuur wordt begeleid door bo-
men, groene bermen en sloten 
en vormt daarmee het groen-
blauwe raamwerk voor de nieu-
we woonbuurt. 

Diverse doelgroepen
Er komt een grote variatie in ty-
pen woningen voor een gro-
te diversiteit qua doelgroepen. 
Ook zijn kleinere woningen toe-
gevoegd specifiek bedoeld voor 
éénpersoons-huishoudens, één-
ouder-gezinnen, starters, jonge-
ren en ouderen. Westeinderha-
ge gaat bestaan uit 68 vrije sec-
tor koopwoningen, 12 middel-
dure koopwoningen, 46 twee-
onder-een kapwoningen, 9 vrij-
staande woningen, 70 apparte-
menten (middelduur) huur en 
koop, 36 beneden-bovenwonin-
gen sociale huur en 26 beneden-
bovenwoningen (middeldure 
koop). In totaal gaan in het ver-
nieuwde plan 267 woningen ge-
bouwd worden, was 273 in eer-
der plan 2019. 

Ontwerpbestemmingsplan
Het college werkt nu aan het op-
stellen van een ontwerpbestem-
mingsplan vergezeld van een ex-
ploitatieplan. De verwachting is 
het ontwerpbestemmingsplan 
binnenkort ter inzage kan wor-
den gelegd. Medio 2021 kan het 
bestemmingsplan vervolgens 
aan de gemeenteraad ter vast-
stelling worden aangeboden. 
Qua ontsluiting zal er nog wel 
flink ‘gestoeid’ gaan worden. De-
ze gaat onder andere plaatsvin-
den via de Bilderdammerweg en 
hier is het nu reeds dagelijks be-
hoorlijk druk met, volgens om-
wonenden, weinig respect van 
automobilisten voor het langza-
me verkeer en de voor geldende 
maximumsnelheid. 
Foto: www.kicksfotos.nl

Samen sterk tegen corona
Aantal besmettingen ook 
in Aalsmeer gedaald
Aalsmeer - Het aantal besmettin-
gen met corona is ook in Aalsmeer 
dalende. In de  periode van 2 tot 
en met 8 november was in de Vei-
ligheidsregio de grootste relatie-
ve daling te zien in Aalsmeer en 
tot en met 17 november zijn de 
cijfers ook weer behoorlijk naar 
beneden gegaan. Het gaat beter, 
maar vooralsnog scoort Aalsmeer 
qua aantal per 100.000 inwoners 
het hoogste aantal besmettin-
gen: 514,8 (Uithoorn: 464,8 en 
Amstelveen: 356,7). Verslappen 
is dus niet aan de orde, maar vol-
houden, zoals ook minister-presi-
dent Mark Rutte en minister Hu-
go de Jonge dinsdag tijdens de 
persconferentie zeiden. De ko-
mende twee weken zijn bepa-
lend hoe Kerst en Oud  en Nieuw 
gevierd kunnen gaan worden. 
Gezellig met familie en vrienden 
of met een bescheiden clubje. In 
Aalsmeer zijn van 4 tot en met 

17 november 164 inwoners posi-
tief getest (vorige periode 233). 
Er zijn 3 inwoners opgenomen in 
het ziekenhuis. Het aantal overle-
denen is helaas gestegen. Er zijn 
7 doden te betreuren. In Uithoorn 
zijn 137 inwoners positief getest 
op het coronavirus, in Amstel-
veen 327 en in Haarlemmermeer 
622. In Uithoorn is 1 inwoner voor 
corona-behandeling naar het 
ziekenhuis gebracht, in Amstel-
veen 3 en Haarlemmermeer 7 in-
woners. Zowel in Amstelveen als 
Haarlemmermeer is 1 inwoner 
overleden, in Uithoorn 0. In totaal 
zijn nu in Aalsmeer 907 inwoners 
besmet of besmet geweest met 
het coronavirus. De maatregelen 
blijven gelden: Hou 1,5 meter af-
stand, was regelmatig de handen, 
blijf thuis bij verkoudheidsklach-
ten en ga een test laten afnemen 
bij corona-verschijnselen. Samen 
sterk tegen corona!

Kinderboerderij gaat 
weer (beperkt) open 
Aalsmeer - Kinderboerderij Boe-
renvreugd mag weer (beperkt) 
open. Op maandag is de kinder-
boerderij in de Hornmeer geslo-
ten, maar van dinsdag tot en met 
vrijdag kunnen kinderen heerlijk 
spelen in de speeltuin. Deze is van 
9.30 tot 16.30 uur geopend. De 
gebouwen blijven doordeweeks 
gesloten. In geval van nood kan 
er gebruik worden gemaakt van 
het toilet aan de buitenzijde van 
de stolp. Een deel van het terrein 
is afgezet omdat dit het werkter-
rein van de boeren en boerinnen 
van Ons Tweede Thuis is. De wei-
des vallen ook onder hun werk-
terrein en zijn dicht voor pu-
bliek. Het winkeltje is in de mid-

dag van 13.30 uur geopend. Het 
terrasmeubilair is weggehaald, er 
is dus geen zitmogelijkheid. Op 
zaterdag en zondag is, op de ge-
bouwen na, het hele terrein ge-
opend van 10.00 tot 16.30 uur. 
De winkel is deze dagen ook ge-
opend en net als doordeweeks: er 
is geen terras. Op het terrein van 
Boerenvreugd gelden de landelij-
ke corona maatregelen. Heeft u 
klachten? Kom dan niet naar de 
kinderboerderij, maar blijf thuis. 
Er is een aparte in- en uitgang, 
beiden bij de speeltuin. Het ter-
rein is groot genoeg om voldoen-
de ruimte en de 1,5 meter afstand 
tot elkaar te houden. Bij de in-
gang staat desinfecterende gel.

Vergadering te volgen via livestream
Commissie Maatschappij 
en Bestuur digitaal
Aalsmeer - De commissie Maat-
schappij en Bestuur vergadert 
vanavond, donderdag 19 novem-
ber, onder andere over het beleids-
plan Schuldhulpverlening 2021 tot 

2024. De gemeenteraad dient ie-
dere vier jaar beleid vast te stellen 
over hoe schuldhulpverlening aan 
inwoners verloopt. De commissie 
behandelt het nieuwe beleidsplan 

over schuldhulpverlening, waar-
in het accent ligt op preventie en 
vroegsignalering en voortzetting 
van de huidige aanpak. 

Onderzoek Sociaal Domein
De commissie bespreekt ook de 
aanbevelingen van de Rekenka-
mer Aalsmeer naar aanleiding van 
het onderzoek dat de rekenkamer 
heeft uitgevoerd naar de sturing 
in het Sociaal Domein. De reken-
kamer beveelt de raad en het col-

lege aan om meetbare doelen vast 
te stellen en om de informatie-
voorziening aan de gemeenteraad 
beter af te stemmen op de rol van 
de raad. Dat is er op gericht om be-
tere sturing te bereiken op goede 
zorg, hulp en ondersteuning voor 
kwetsbare mensen. 

Tweede Bestuursrapportage
Met de Tweede Bestuursrappor-
tage wordt de gemeenteraad ge-
informeerd over de verwachte fi-

nanciële afwijkingen in de uitvoe-
ring van de begroting van het hui-
dige jaar. In deze rapportage is ook 
een overzicht opgenomen van de 
corona gerelateerde uitgaven van 
de gemeenten tot nu toe. De com-
missie bespreekt het voorstel om 
naar aanleiding van de Tweede 
Bestuursrapportage de begroting 
positief bij te stellen.

Kaders zonne-energie
De gemeente wil in 2040 onafhan-
kelijk van fossiele brandstoffen 
zijn. Het overstappen op duurza-
me energiebronnen zoals zonne-
energie heeft invloed op de fysie-
ke leefomgeving. Om de kwalitei-
ten te behouden en te versterken 
is het van belang dat locaties voor 
het opwekken van zonne-energie 
zorgvuldig worden afgewogen. De 
commissie bespreekt de kaders 
voor zonne-energie, die richting 
geven aan de toenemende vraag 

voor de aanleg van grootschalige 
zonne-energie installaties.

Niet toegankelijk voor publiek
Om de verspreiding van het co-
rona-virus terug te dringen zal de 
vergadering digitaal plaatsvinden. 
Het Raadhuis is dan ook niet toe-
gankelijk voor publiek. Wie wil in-
spreken over onderwerpen op 
die agenda staan, wordt verzocht 
om dat bij voorkeur schriftelijk te 
doen. Inwoners die toch de com-
missie willen toespreken, dienen 
een mail te sturen aan de griffie@
aalsmeer.nl of zich telefonisch aan-
melden via 0297 387584. De griffie 
zal dan in overleg voor een pas-
sende gelegenheid zorgen. Op 
de website van de gemeente zijn 
de vergaderstukken te bekijken 
en de vergaderingen te volgen 
via de livestream of later terug kij-
ken: www.aalsmeer.nl. Aanvang is 
20.00 uur. 



tuinbouwcoryfee A.P. Csizik. De 
collectie werd dit jaar door Bloe-
menbureau Holland geschonken 
aan het Flower Art Museum en 
bevat onder meer een groot aan-
tal affiches uit de eerste helft van 
de twintigste eeuw. Met de twee-
de tentoonstelling biedt het mu-
seum bezoekers een sprankje 
hoop in donkere tijden. De coron-
acrisis brengt veel ellende, maar 
heeft ons ook laten zien dat de 
natuur opleeft als de mens een 
stapje terug doet. Met dit als ver-
trekpunt selecteerde het muse-
um vijf kunstenaars die elk de na-
tuur de ruimte geven in hun werk. 
De verwondering staat centraal 
in bijzondere installaties, schil-
derijen en animaties. De exposi-
tie draagt als titel ‘De aarde lacht 
in bloemen’, naar een beroemde 
dichtregel. Er is werk te zien van 
Eelco Brand, Martin Groen, Katin-
ka van Haren, Nikkie le Nobel en 
Mireille Schermer.

Tickets
Het Flower Art Museum is geves-
tigd aan Kudelstaartseweg 1 (te-
genover de watertoren) en de 
openingstijden zijn van donder-
dag tot en met zondag van 13.00 
tot 17.00 uur. De entree is 6 euro 
per persoon, met Museumkaart 
50% korting en kinderen tot en 
met 14 jaar gratis. Vooraf tickets 

reserveren is verplicht en kan via 
www.flowerartmuseum.nl of bel 
(tijdens openingstijden) 0297-
364400. Het museum houdt zich 
aan de RIVM-richtlijnen. Bezoe-
kers worden verzocht een mond-
kapje te dragen. 

Presentatie over affiches
Zaterdag 21 en zaterdag 28 no-
vember geven Hermen en Ma-
riska de Graaf om 13.30 uur een 
presentatie over de Csizik-collec-
tie. Zij hebben de collectie geïn-
ventariseerd en kunnen veel ver-
tellen over de achtergronden. De 
presentatie duurt een half uur, 
daarna kunt u zelf rondlopen. Bij-
wonen is kosteloos, u betaalt al-
leen de museumentree. Vooraf 
aanmelden is verplicht en kan via 
info@flowerartmuseum.nl (maxi-
maal 10 deelnemers per keer).

‘De Tuin van de Zoete Belofte’ 
van Katinka van Haren.

08 19 november 2020
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SINT-
CADEAU’S!

Donderdag 19 november:
*  Exposities in Flower Art Mu-

seum, Kudelstaartseweg. ‘Zeg 
het met bloemen’ en ‘De aarde 
lacht in bloemen’. Open: don-
derdag tot en met zondag van 
13 tot 17u. Reserveren ver-
plicht via www.flowerartmu-
seum.nl

*  Ouderensoos 55+ in Dorps-
huis Kudelstaart, 13.30 tot 
16.30u.

*  Digitale vergadering commissie 
Maatschappij en Bestuur. Vanaf 
20u. via www.aalsmeer.nl.

Tot en met 29 november:
*  Contradictions, expositie drie 

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

Zaterdag 21 november:
*  Crash Museum in fort bij 

Aalsmeer, Aalsmeerderdijk 
460 open van 11 tot 16u. 

*  Presentatie over Csizik col-
lectie door echtpaar de Graaf 
in Flower Art Museum vanaf 
13.30u. Aanmelden via info@
flowerartmuseum.nl. Ook 28 
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.

WAT  is er    TE DOEN
*  Online Joppe Pubquiz met 

live optreden King Pelican v/a 
20.30u.

21 en 22 november:
*  Op bezoek bij Sinterklaas in 

het Raadhuis. Zaterdag en 
zondag uitverkocht. 

*  Kinderboerderij Boeren-
vreugd, Hornmeer (beperkt) 
open. Zaterdag en zondag van 
10 tot 16.30u. Ook open dins-
dag t/m vrijdag van 9.30 tot 
16.30u.

*  Verkoopexposite keramiek 
van Tries Smilde, Emmastraat 
5. Zaterdag en zondag 11.30 
tot 17u.

Zondag 22 november:
*  Zeilfort Kudelstaart open voor 

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

Dinsdag 24 november:
*  Dorcas Winkel in Turfsteker-

straat 15 weer open van 10 tot 
16u. Iedere dinsdag, donder-
dag en zaterdag. 

Woensdag 25 november:
*  Klaverjassen met De Ge-

luksvogels in Dorpshuis Ku-
delstaart vanaf 19u.

Zaterdag 28 november:
*  Online Sinterklaas-bingo café 

Op de Hoek, Kudelstaart. Live 
vanaf 20u. Start 20.30u.

Zondag 29 november:
*  Extra bezoekdag Grote Huis 

van Sinterklaas van 10 tot 16u. 
Reserveren verplicht: https://
sinterklaas.eventgoose.com.

Rondje Kunstkasten Aalsmeer Kudelstaart

Lex Berghuis: ‘Wij kunnen nog 
wel een paar jaar vooruit’
Aalsmeer - Initiatiefnemer van de 
Kunstkasten Lex Berghuis kan te-
rugkijken op vijf zeer geslaagde 
jaren. Ook dit jaar is het weer ge-
lukt elf nieuwe elektra-kasten te la-
ten beschilderen door Aalsmeer-
ders met kunstzinnige aspiraties. 
Het is allemaal begonnen op het 
Praamplein, op een zeer zonnige 
oktoberdag, en al snel werd dui-
delijk op hoeveel belangstelling 
de makers konden rekenen van-
uit het publiek. Daarin is weinig 
veranderd. Zo dronk Engelien van 
der Weijden - die samen met haar 
dochter twee kasten beschilder-
de op de kop van de Stommeerka-

de - na afloop van het karwei een 
gezellig drankje met een bewo-
ner op zijn balkon met uitzicht op 
de Kunstkast. De familie Moespot 
(Kunstkast tegenover het Serin-
genpark) kreeg als dank taart van 
een bewoonster die vanuit haar 
keukenraam een nu nog mooier 
uitzicht heeft gekregen. Naast de 
spontaan aangeboden kopjes kof-
fie, zijn dit zomaar een paar voor-
beelden. Inmiddels staan er nu vijf-
envijftig Kunstkasten. “Gelukkig 
kunnen wij voorlopig nog wel een 
paar jaar vooruit in Aalsmeer en Ku-
delstaart en is er ambitie genoeg”, 
lacht Berghuis. “Het is wel jammer 

dat Delta Fiber Netwerk nog altijd 
geen toestemming geeft om hun 
kasten te beschilderen. Daar staat 
weer heel goed nieuws tegenover 
en dat is dat de gemeente Amstel-
veen zo enthousiast is dat daar nu 
ook een begin wordt gemaakt met 
de Kunstkasten.”
 
Tijd voor een boekje?
Op de vraag of er al eens een rond-
leiding is georganiseerd en of het 
niet tijd wordt voor een boekje, 
geeft Lex aan dat je via kunstkast.
org/locaties je eigen route kan uit-
stippelen. Een boekje vindt hij een 
aardige gedachte, maar Lex ziet 

Lex Berghuis (links) met Steven Partiman en Giovanni Margaroli.

toch ook wel wat in een kans voor 
de nieuwsgierigen om een nieu-
we kast spontaan te ontdekken. 
“Wij hebben meerdere kunstkas-
ten hun eigen geocache gegeven 
om het nog leuker te maken.”

Pelgrimspad
“Wij hebben er voor gezorgd dat 
er meerdere kasten zijn beschil-
derd langs het ‘Pelgrimspad’, een 
lange wandelroute die dwars door 
Aalsmeer loopt. In 2017 hebben 
wij kunstkasten beschilderd rond 
de locaties van het Aalsmeer Flo-
wer Festival als uitgangspunt ge-
nomen. Zoals Belle Epoque, de 
voormalige galerie Sous -Terre - 
nu het Flower Art Museum - en de 
Historische Tuin. Dat jaar deden 
tien kunstenaars mee, wij hebben 
de locaties met elkaar verbonden 
waardoor er een leuke fietsroute is 
ontstaan.”

Staat van de kunstkasten
“Sommige kasten staan al vijf jaar 
te glimmen, maar wij maken van 
alles mee. Sommige kasten zijn ge-
heel verdwenen, ook zijn er - he-
laas - een paar beschadigd of be-
klad. Het is heel mooi om te zien 
dat bewoners van het Hortensi-
aplein de graffiti zelf verwijderd 
hebben. En dat de gemeente heeft 
meegewerkt aan het terugplaat-
sen van de kunstkast van Michael 
Glanz.”

Reacties bewoners
Regelmatig wordt door de bewo-
ners aan een aantal kunstkastschil-
ders gevraagd om in hun straat 
of buurt een kast te beschilderen. 
Weg met het saaie grijs is hun me-
ning. Het is wel duidelijk dat het 
om een geslaagd project gaat, dat 
voldoet aan dat wat Lex zich er ooit 
van had voorgesteld. En misschien 
zelfs nog wat meer; Een ander 
straatbeeld dat zorgt voor buurt-
verbinding. Mooier kan het eigen-
lijk niet. Kijk voor meer informatie 
op Kunstkast.org
Janna van Zon 

Twee voorstellingen Jasper van Kuijk
Cabaret ‘Tot hier en niet 
verder’ in groot Bacchus
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
21 november presenteert KCA de 
cabaretvoorstelling ‘Tot hier en 
niet verder’ door Jasper van Kuijk 
in de grote Bacchus-zaal in de 
Gerberastraat. 
Jasper heeft een jaar op het 
Zweedse platteland doorge-
bracht. Maar om nou te zeg-
gen dat dit hem milder heeft ge-
maakt, nee. Als alles schreeuwt 
om verandering, is redelijkheid 
dan nog wel het juiste antwoord? 
Jasper vraagt het zichzelf hardop 
af in zijn nieuwe programma Tot 
hier en niet verder. Dus fileert hij 

in zijn nieuwe voorstelling weer 
met vrolijk cynisme zijn en deze 
‘beschaving’. En net zoals in zijn 
columns in de Volkskrant gaat dat 
met de voor Jasper zo kenmer-
kende mix van inhoud en humor. 
Lachen met het mes op tafel. 
Kaarten à 15 euro zijn verkrijg-
baar in de KCA ticketshop. Er wor-
den deze avond twee voorstellin-
gen gegeven: Om 19.30 uur en 
om 21.30 uur. Beide keren gaat 
de zaal een half uur voor aanvang 
open. Bij binnenkomst en verla-
ten van de zaal is het dragen van 
een mondkapje verplicht.

Concerten Soundsation 
wederom uitgesteld
Aalsmeer - Helaas worden de 
concerten van Popkoor Soundsa-
tion die gepland staan voor begin 
maart 2021 wederom uitgesteld, 
nu voor onbepaalde tijd. Door de 
huidige maatregelen kan er niet 
voldoende gerepeteerd worden, 
ook is nog niet duidelijk wanneer 
grotere concerten weer mogelijk 
zijn. Maar, van uitstel komt geen 
afstel, de concerten ‘Going back 
to…’ blijven op de agenda staan.

Kaarten inleveren
Nog kaarten in huis, die gekocht 
zijn voor het concert van dit voor-
jaar, op 16 of 17 april, dan kunnen 

deze ingeleverd worden en wordt 
het betreffende bedrag terug be-
taald. Deze kaarten blijven niet 
geldig voor de komende concer-
ten. Kaarten gekocht bij één van 
de winkeliers in Aalsmeer of Ku-
delstaart, laat dit dan weten via 
info@soundsationaalsmeer.nl. 

Concerten en activiteiten
Houd de website www.soundsa-
tionaalsmeer.nl  en Facebookpa-
gina in de gaten voor nieuws over 
concerten of andere activitei-
ten van Soundsation. Op dit mo-
ment repeteert het popkoor even 
niet, maar zodra het weer kan, 

Vanaf vandaag weer open, reserveren verplicht

Bezoekers weer welkom 
in Flower Art Museum
Aalsmeer - Het Flower Art Muse-
um is vanaf vandaag, donderdag 
19 november, weer open voor 
publiek. Na de verplichte slui-
ting van twee weken door de lan-
delijke coronamaatregelen is het 
museum er klaar voor om bezoe-
kers weer op een veilige manier 

te ontvangen. In het museum in 
Aalsmeer zijn momenteel twee 
tentoonstellingen te zien. In ‘Zeg 
het met bloemen’ wordt een im-
pressie gegeven van de Csizik-
collectie, een verzameling histori-
sche affiches met schitterende il-
lustraties die zijn verzameld door 

Presentatie door Mariska en Hermen de Graaf (mondkapje verplicht).

zijn ook nieuwe leden van harte 
welkom. Elke dinsdag van 20.00 
tot 22.00 uur wordt er geoefend 

in The Beach aan de Oosteinder-
weg 247a. 
Foto: @Koosfotografie

Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ‘40-’45

Crash zaterdag weer open!
Aalsmeerderbrug - Het Crash 
Luchtoorlog en Verzetsmuseum 
’40-’45 opent aanstaande zater-
dag 21 november heer deuren 
weer voor bezoekers. Het blijft 
natuurlijk belangrijk om voor-
zichtig te zijn. Daarom is in de af-
gelopen twee weken aandacht 
besteed aan de ventilatie. Bezoe-
kers kunnen op een veilige ma-
nier het museum bezoeken. Er 
gelden wel regels: Alle bezoe-
kers moeten een mondkapje dra-
gen. Bij weigering wordt de be-
zoekers toegang tot het museum 
ontzegd. Er worden tot maximaal 
16 toehoorders per lezing per 
sessie toegelaten. De Crash Mess, 
het café, is gesloten voor publiek. 
Crash gaat op de tweede zondag 
van de maand slechts dan open 

als er aanmeldingen voor die 
dag zijn. Alle vrijwilligers dragen 
mond- en neusbescherming. Be-
zoekers kunnen door de eenrich-
tingsverkeer route te volgen de 
geëxposeerde objecten op hun 
gemak bewonderen, waarbij vrij-
willigers op minimaal 1,5 meter 
afstand informatie verstrekken. 
Het museum is iedere zaterdag 
en tweede zondag van de maand 
geopend van 11.00 tot 16.00 uur 
en is gevestigd in het Fort bij 
Aalsmeer aan de Aalsmeerder-
dijk 460 in Aalsmeerderbrug (na-
bij Rijsenhout). Kijk voor meer in-
formatie over het museum en het 
werk van het Crash luchtoorlog- 
en verzetsmuseum ’40- ‘45 op 
www.crash40-45.nl of raadpleeg 
Instagram of de Facebookpagina.
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Werkzaamheden op vier locaties
Herinrichting Burgemeester 
Kasteleinweg in volle gang
Aalsmeer - Al enkele weken 
wordt hard gewerkt aan de her-
inrichting van de kruising J.C. 
Mensinglaan en de Burgemees-
ter Kasteleinweg en de aanleg 
van een fietsstraat op de Witte-
weg. Het asfalt vanaf de Opheli-
alaan is grotendeels weggehaald, 
het zandpad is (ook) afgesloten. 
Bij de Ophelialaan doet de nood-
rotonde prima zijn werk. Het ver-
keer kan links en rechts uitwaaien 
naar de verschillende wijken. 
Ook flink met grond en zand 
wordt ‘geworsteld’ bij de Zwarte-
weg. Hier komt aan de tot dorps-
weg omgetoverde Kastelein-
weg het nieuwe busstation. Ver-
der werkt opdrachtgever Dura 
Vermeer aan het verbeteren van 
fietsverkeer-routes, er wordt een 
fietstunnel gebouwd bij de Leg-

meerdijk en een fietsverbinding 
gerealiseerd onder de Aalsmeer-
derbrug door. Deze werkzaam-
heden nemen nog wel enkele 
maanden in beslag. Als een en 
ander volgens planning verloopt 
is de kruising bij de J.C. Mensin-
glaan in de derde week van de-
cember klaar. Vervolgens wordt 
in het nieuwe jaar aangevangen 
met de aanleg van een rotonde 
en een vrije busroute bij de Van 
Cleeffkade. 
De Burgemeester Kasteleinweg: 
Van drukke provinciale weg naar 
een route voor lokaal verkeer. 
Vooralsnog geeft het enige over-
last en extra verkeer op diver-
se binnenwegen, maar de me-
tamorfose zal uiteindelijk groots 
zijn en Aalsmeer qua verkeers-
druk lucht geven.

Politie: “Wees lief voor jezelf”
Neem niet onder invloed 
deel aan het verkeer!
Aalsmeer - “Alcohol, drugs en 
lachgasballonnen gaan niet sa-
men met een bestuurder in het 
verkeer”, zo begint de politie haar 
verhaal over ongelukken. “Wij ko-
men vaak ter plaatse bij verkeers-
ongevallen waar één of meerdere 
van deze verdovende middelen 
de reden zijn van het ongeval. De 
bestuurder, die besluit onder in-
vloed te gaan rijden, is vaak dege-
ne die het ongeluk overleefd. De 
overige inzittenden/opzittenden 
of onschuldige verkeersdeelne-
mers worden hier de slachtoffers.” 
De politie wil deze bestuurders 
extra waarschuwen. “Wij kunnen 
het niet vaak genoeg benadruk-
ken, maar na het gebruik van ver-
dovende middelen ben je echt 

niet zo scherp als wanneer je 
nuchter bent. Eén ding kunnen 
wij wel vertellen, de volgende 
dag nuchter beseffen dat jij de-
gene bent die iemand uit het le-
ven heeft gerukt is de zwaarste 
straf die je moet betalen en deze 
duurt levenslang. Denk na wat je 
doet en neem niet onder invloed 
deel aan het verkeer. Want ook 
op de fiets, bromfiets of snorfiets 
kan jij slingerend over de weg 
gaan en jouw avontuur misschien 
nooit meer navertellen. Bedenk 
hierbij het trauma wat je achter-
laat bij degene die jou daardoor 
niet heeft kunnen ontwijken. 
Wees lief voor jezelf, je doet het 
niet voor ons”, besluit de politie 
Aalsmeer Uithoorn haar bericht.

Het nieuwe busstation aan de Zwarteweg in wording.

Het (tijdelijke) zandpad tussen de Ophelialaan en de J.C. Mensinglaan.

“Gelukkig vallen de consequenties mee”

Aangepaste dienstregeling 
Connexxion in 2021

Aalsmeer - Door de maatregelen 
rondom het coronavirus reizen er 
minder mensen met het open-
baar vervoer. Om deze reden 
heeft Connexxion de dienstrege-
ling voor de eerste helft van 2021 
aangepast. Uitgangspunt is het in 
standhouden van een hoogwaar-
dig en fijnmazig ov-netwerk met 
zo min mogelijk hinder voor reizi-
gers. De wijzigingen gaan op 3 ja-
nuari 2021 in. Tot die tijd, dus ook 
in de kerstvakantie, rijden de bus-
sen nog via de huidige dienstre-
geling. De aangepaste regeling 
heeft ook consequenties voor 
Aalsmeer. Buslijn 342 (Uithoorn-
Aalsmeer-Schiphol) vervalt tijde-
lijk per 3 januari. Hiervoor komt 
buslijn 198 (Aalsmeer Hortensia-

plein-Schiphol) terug die met de-
zelfde frequentie als buslijn 342 
rijdt. Wethouder Robert van Rijn: 
“Gelukkig vallen de consequen-
ties voor Aalsmeer mee. Gezien 
de omstandigheden ben ik tevre-
den waarop Connexxion, in de-
ze lastige periode, invulling geeft 
aan de aangepaste dienstrege-
ling in Aalsmeer.”

Oplevering Kasteleinweg
Lijn 198 is ook tijdelijk, deze rijdt 
tot de oplevering van de Bur-
gemeester Kasteleinweg. Daar-
na komt er een snelle hoogfre-
quente busverbinding tussen 
zowel Schiphol Plaza-Schiphol 
Zuid (diverse buslijnen) én tussen 
Aalsmeer en Schiphol Zuid (bus-
lijn 340). Schiphol Zuid wordt dan 
het overstappunt. 

Monitoren
Connexxion blijft de dienstrege-
lingen vanaf 3 januari goed moni-
toren en schaalt de regeling weer 
op als dit mogelijk is. 
Gaat u op reis? Stippel van te vo-
ren de route uit op www.9292.
nl of gebruik de app 9292. Hier 
staan de laatste dienstregelingen 
en handige looproutes om u van 
deur tot deur te brengen. 

Zaterdagavond via Facebook Live
Online Pubquiz in Joppe 
met live King Pelican
Aalsmeer - Ondanks dat de Hore-
ca al ruim een maand is gesloten 
wordt er in Joppe toch wat leuks 
georganiseerd. De Pubquiz, die 
normaliter op dinsdagavond in 

het gezellige café in het centrum 
wordt georganiseerd, wordt nu 
op zaterdagavond via Facebook 
Live gepresenteerd. Het is dezelf-
de Pubquiz als normaal, maar nu 

Roopa Potdar: “De respons was geweldig”

Diwali Festival in Nieuw 
Oosteinde groot succes

“Ik wil mensen graag een leuke belevenis meegeven”

Willem Buser is tv-figurant 
en straatartiest

Aalsmeer - Al meer dan 25 jaar is 
Willem Buser de logistieke scha-
kel voor Mercedes Benz dealer 
Gomes (voorheen Biemond) in 
Aalsmeer. Hij zorgt er met ple-
zier voor dat alle wagens op de 
juiste vestiging komen. De pas-
sie van deze 55-jarige heeft ech-
ter niets met auto’s te maken. Wil-
lem heeft een bijzondere hobby, 
namelijk acteren als film- en tv-fi-
gurant en straatartiest. “Het is al-
weer vier jaar geleden dat ik ken-
nis maakte met een directrice van 
een castingbureau”, begint Wil-

lem enthousiast zijn verhaal. “Ze 
bood mij de kans om een keer 
mee te spelen in de series ‘Dokter 
Tinus’ en ‘Zwarte Tulp’. Ik had ge-
lijk de smaak te pakken, gewel-
dig om te doen. Ondertussen ben 
ik er aardig ingerold en heb al di-
verse, leuke opdrachten mogen 
doen, onder andere in ‘Flikken 
Maastricht’, ‘Klem’, ‘Keizersvrou-
wen’, ‘Vliegende Hollanders’, ‘Soof’ 
en ‘GTST’. Je komt zo op locaties 
waar je normaal nooit komt. Ik 
word veelal gevraagd voor de rol 
van agent of beveiliger. Een mis-
dadiger zou ik dus nooit kunnen 
spelen”, lacht hij. 
Heel leuk vindt Willem het als hij 
herkend wordt door vrienden en 
kennissen en berichtjes krijgt na-
dat ze hem hebben gezien in een 
serie. Met regelmaat wordt Wil-
lem gevraagd door een produc-
tiebedrijf om een rolletje te spe-
len in een serie. “Het moet na-
tuurlijk wel uitkomen”, gaat hij 
verder. “Voor een mooie opdracht 
neem ik vrij, maar het gebeurt 
ook dat ik een mooie rol aan mijn 

Corona
Door de corona-maatregelen zijn 
er strengere regels gaan gelden, 
maar vooralsnog zit Willem niet 
stil. “De opdrachten worden ont-
wikkeld in samenwerking met de 
opdrachtgever. Bij het straatthea-
ter van levende beelden is de af-
stand goed te handhaven en bij 
evenementen op bijzondere lo-
caties worden bezoeken geregeld 
via tijdzones. Onlangs heb ik een 
Middeleeuwse bakker gespeeld 
bij de Ruïne van Brederode. De-
ze rol van Middeleeuwse bakker 
heb ik zelf ontwikkeld”, vertelt hij 
trots. Natuurlijk is het wel behoor-
lijk minder met evenementen, 
maar met de naderende Sint- en 
Kerstperiode staan er toch wel en-
kele opdrachten in Willem’s agen-
da voor zowel figuratie voor film 
en televisie als voor straatthea-
ter. “Aanstaand weekend, zater-
dag 21 en zondag 22 november, 
ben ik Piet Pepernoot, de peper-
noten-bakker bij het Muiderslot. 
“Ik ga echt pepernootjes bakken 
bij deze schitterende locatie.” Ver-
der heeft Willem opties op nog 
een paar leuke kerst-opdrachten. 
Hierbij is het wachten op de ver-
gunningen en hoe corona zich 
gaat gedragen. “Ik hoop dat ze 
door mogen gaan”, vervolgt Wil-
lem. “Ik wil mensen graag een leu-
ke belevenis meegeven en in deze 
tijd kunnen mensen wel wat extra 
plezier gebruiken. Met straatthea-
ter kan dit op de veilige 1,5 meter 
afstand.” 

Scrooge
Willem heeft al veel verschillende 
types een podium gegeven, maar 
wie zou hij graag ook een keer 
willen spelen? Hij begint te la-
chen en zegt: “Een rol als Scrooge 
op een kerstmarkt lijkt mij gewel-
dig.” Kijk goed naar de foto’s van 
deze acteur/artiest uit (voorheen) 
eigen dorp, sinds kort is Willem 
woonachtig in Hoofddorp, en wie 
weet herkent u hem straks in een 
serie op televisie of tijdens een 
evenement ergens in het land. 
Ook een buitengewone of bijzon-
dere hobby? Laat het weten via 
redactieaalsmeer@meerbode.nl.
Door Jacqueline Kristelijn

Aalsmeer - Vrijdag 13 en zater-
dag 14 november werden de ou-
dere inwoners van Nieuw Oost-
einde verrast op een kleurig ver-
sierd lichtje en een bijzonde-
re kaart. Het initiatief van Roopa 
Potdar om meer bekendheid te 
geven aan de betekenis van het 
Diwali Festival heeft veel positie-
ve reacties opgeleverd. 
Het Diwali Festival, dat wereld-
wijd gevierd wordt, gaat over 
licht dat duisternis overwint. 
Maar het gaat ook over hoop en 
dankbaar zijn. “Dankbaar voor de 
liefde die wij krijgen en dankbaar 
om te kunnen zorgen voor ande-
ren om ons heen. Om samen met 
familie het licht te ontsteken voor 
al onze dierbaren en voor dege-
nen die er niet meer zijn. Het bie-
den van troost en het verspreiden 
van geluk, speciaal aan degenen 

die het moeilijk hebben”, aldus 
een gelukkige Roopa Potdar  

“Wees gelukkig”
Roopa laat via de mail weten: ”De 
respons was geweldig, er ont-
stonden mooie gesprekken. Er 
was ook belangstelling voor on-
ze familie in India. Eén mevrouw 
van boven de tachtig nodige ons 
uit voor een kop koffie. Het was 
mooi dat wij met ons bezoek en 
het lichtje zoveel mensen blij 
konden maken. Er was ook een 
echtpaar die de gift niet heeft ge-
accepteerd, maar wij hadden res-
pect voor hun visie. 
Het Diwali Festival gaat om: 
“Wees gelukkig, voel je veilig, blijf 
gezond, ontvang de positieve 
stralen van het licht in jouw hart. 
Dat is de boodschap!”
Janna van Zon    

neus voorbij moet laten gaan, 
omdat ik verplichtingen heb bij 
mijn werkgever.” 

Improviseren
Het acteren in tv-series vindt Wil-
lem geweldig, maar hij wilde zich 
in deze verder ontwikkelen. “Het 
smaakte, zeg maar, naar meer en 
zo rolde ik in het straattheater. 
Hierbij is de interactie met de be-
zoekers vooral leuk. Je moet wel 
kunnen improviseren. Het is ook 
veel repeteren en kijken of een 
act aanslaat bij het publiek.” De 
opdrachten krijgt Willem via the-
aterbureau’s of direct via de mail. 
“Het is, denk ik, een verborgen ta-
lent van mij”, zegt hij bescheiden. 
“Maar, het is ook zo geweldig om 
steeds in de huid te mogen krui-
pen van een ander personage.” 

kunnen de deelnemers gewoon 
thuis blijven en toch een gezelli-
ge avond pub quizzen. Aanstaan-
de zaterdagavond 21 november 
vanaf 20.30 uur zullen Jan van 
Schuppen en Elmer Stokkel de-
ze leuke quiz presenteren. In to-
taal zijn er negen rondes met leu-
ke vragen, waaronder een ronde 
met afbeeldingen en een muziek-
ronde, met deze keer wel iets heel 
speciaals! Deze keer wordt er na-
melijk een extra muziekronde live 
gespeeld. Er wordt opgetreden 
door de Aalsmeerse band King 
Pelican. Deelnemen aan deze 
online Pubquiz kan via de Face-

book pagina van café Joppe, daar 
zal rond 20.15 uur vanzelf een 
livestream starten en dan wijst de 
rest zich vanzelf. Voor deelname 
aan deze quiz vraagt Joppe een 
vrijwillige bijdrage van 2,50 euro 
per persoon. Te voldoen via een 
Tikkie tijdens de uitzending.









14 19 november 2020

Vrolijke vrijdag de dertiende
Boeket chrysanten voor 
teststraatmedewerkers
Regio - Vrijdag de dertiende 
bleek geen pechdag voor GGD 
teststraatmedewerkers, maar 
werd zelfs een hele vrolijke dag. 
Alle GGD-medewerkers hebben 
afgelopen vrijdag een kleurrijk 
boeket chrysanten uitgereikt ge-
kregen. Het fleurige cadeau werd 
hen aangeboden door Stichting 
Chryson, het collectief van de Ne-
derlandse chrysantenkwekers en 
-veredelaars. Met dit gebaar wil 
Chryson de GGD-medewerkers 
bedanken voor hun onuitputte-
lijke werk tijdens de coronacrisis. 
De chauffeurs van Lekkerland en 
VSDV zijn de hele dag druk in de 
weer geweest om de ruim 3.400 

boeketten af te leveren bij de me-
dewerkers.

Sterk en symbool voor geluk
De chrysant staat bekend om haar 
sterke karakter en is een symbool 
voor geluk. Een mooi gebaar naar 
de medewerkers, vindt ook Jan 
van Ruyven, voorzitter van Stich-
ting Chryson. “Na het nieuws over 
agressie richting de hardwerken-
de GGD-medewerkers, vonden 
wij het tijd voor een positief te-
gengeluid. Het afnemen van de 
coronatesten is een essentieel 
onderdeel om het virus onder 
controle te krijgen. Als blijk van 
waardering voor hun werk, wil 

Cindy Veerman: “Ik ga niet 
meer weg uit Aalsmeer”
Aalsmeer - Cindy Veerman is een 
symfonie in oudroze; beeldige 
rok, trendy spencertje en chique 
laarsjes. Vanavond gaat ze lek-
ker eten met vrienden. Gewoon 
thuis, maar waarom zou je je dan 
niet feestelijk aankleden? Het le-
ven moet gevierd worden. Ze is 
moeder van een zoontje van acht 
jaar en van twee dochtertjes, een 
tweeling van vier jaar. Ze is een 
levende reclame voor haar sfeer-
volle winkeltje: Lollipopland in de 
Zijdstraat. 

“Voordat ik hier begon had ik een 
website in modeaccessoires. Maar 
toen de tweeling kwam was mijn 
leven best hectisch, mijn man 
was veel op reis en het lukte me 
niet echt met die website. Ik mis-
te het contact met andere men-
sen, ik wilde graag naar buiten. Ik 
heb in de horeca gewerkt en ook 
veel met kinderen. Ik dacht: dat 
ga ik allemaal met elkaar combi-
neren. Zo is het idee van Lollipop-

land ontstaan. Een koffiebar an-
nex lunchroom met leuke artike-
len en een speelhoek, zodat ook 
mijn eigen kinderen langs konden 
komen. Toen ik eenmaal begon 
te draaien merkte ik wel dat het 
dorpscentrum van Aalsmeer niet 
meer zo was als voorheen.” 

Het liep niet storm?
“Nee, niet bepaald en ik merk-
te dat ik het maken van brood-
jes ook niet zo leuk vond om te 
doen. Ik ben niet zo’n keukenprin-
ses. Dat er allemaal kinderen rond-
liepen vond ik ook lastig en eerlijk 
gezegd kon ik niet werken als mijn 
eigen kinderen hier met de oppas 
binnen kwamen om even koffie te 
drinken.” 

Kortom, het werkte niet?
“Ik vond het moeilijk om een ba-
lans te vinden tussen werk, mijn 
privéleven en de zorg voor de kin-
deren. Ik ben mee gaan doen aan 
het Zaaiproject en daar heb ik zo-

veel van geleerd. Mijn coach kon 
de dingen zo goed verwoorden, zij 
adviseerde me om op afstand naar 
mijzelf te kijken. Ik had geen focus 
op de dingen die ik hier deed, wist 
niet wat mijn doelgroep was en 
ook niet wat ik nou eigenlijk het 
liefste zou willen doen. Langzaam 
aan, toen het Zaaiproject ten ein-
de liep, ontdekte ik wat ik echt niet 
wilde.”  

En wat was dat?
“Die lunchroom en kinderen die in 
de winkel rondliepen, vond ik niks. 
Vlak voor de lockdown besloot ik 
dat het de juiste balans voor mij 
was om vier dagen in de week en 
alleen de laatste zaterdag van de 
maand open te zijn. Die weeken-
den kan ik dan vrijhouden voor 
mijn gezin. Toen die eerste lock-
down kwam en de zaak dicht 
moest, was dat voor mij de kans 
om een switch te maken. Ik heb 
het speelhuis verkocht en ben ge-
stopt met de lunchroom. Die kof-

 De Schijnwerper op... fiebar vond ik wel heel leuk. Ik 
heb een prachtige automaat en 
heerlijke koffiebonen uit Italië. Ik 
besloot die te houden en verder 
veel meer de winkelkant op te 
gaan. Mensen vinden het gezel-
lig om koffie te komen drinken en 
daarna te shoppen. Ik ben spullen 
in gaan kopen en heb de winkel 
verder ingericht.” 

Je assortiment is heel divers. Hoe 
heb je die keuze bepaalt?
“Ik besloot me niet te richten op 
een bepaalde branche, maar mij 
te focussen op een doelgroep. 
En dat is de vrouw. Toen we weer 
open mochten ben ik allereerst 
gestart met een nieuw kleding-
merk, verder heb ik de winkel in-
gericht met droogbloemen, siera-
den, wijn, bijzonder kinderspeel-
goed en allerlei woonaccessoi-
res. Het is natuurlijk een rare tijd; 
mensen moeten veel thuis zit-
ten en hebben de behoefte hun 
huis gezellig in te richten en vra-
gen mij vaak om advies. Dat heeft 
mij een leuke styling opdracht 
bezorgd. Een kroeg in Vinkeveen 
heb ik helemaal opnieuw inge-
richt. Styling is een richting die 
ik verder wil ingaan. Ik houd mij 
nu ook bezig met het opknappen 
van oude meubeltjes.”  

Wat betekent Aalsmeer voor je? 
“Ik kan het niet echt uitleggen, 
en ik ben nog wel wat zoekende, 
maar ik voel gewoon dat dit mijn 
plek is. Ik heb het hier zo naar 
mijn zin. Ik ga hier niet meer weg.”

Nog leuke dingen van plan?
“Ja, ‘Lollipopland on tour’. Om-
dat het in deze tijd voor sommige 
mensen lastig is om naar een win-
kel toe gaan, ben ik van plan om 
naar de mensen toe te gaan. Als jij 
iemand een kerstwens en een ca-
deautje wil sturen, kan ik dat voor 
je doen. In een fantastische out-
fit en met een achterbak vol ca-
deautjes voor een klein budget, 
rijd ik naar de ontvanger toe. Die 
neem ik mee naar de auto om een 
cadeautje uit te zoeken en ik laat 
het muziekje horen dat jij voor 
hem of haar hebt uitgekozen.” 

En wie mag er volgende keer 
in de schijnwerper staan?
“Een vriendin van mij, Wendy Ka-
paan. Ze begint binnenkort met 
het Zaaiproject. Het is haar mis-
sie om andere mensen te helpen. 
Hoe gaat ze dat doen?” 
Door Truus Oudendijk

Fairtrade Gemeente Aalsmeer
Spijkerbroekenactie nog 
tot en met 30 november
Aalsmeer - De spijkerbroeken-
actie van de Werkgroep Fairtrade 
Gemeente Aalsmeer heeft op dit 
moment zo’n 50 oude spijker-
broeken opgeleverd. Er kunnen 
nog steeds oude spijkerbroeken 
ingeleverd worden om kans te 
maken op het winnen van een 
duurzame spijkerbroek. 
Inleveren kan tot en met 30 no-
vember bij Diemode in de Zijd-
straat 26a (bij de molen), Kraan 
Mode aan de Aalsmeerderweg 
213, Teddy’s in de Ophelialaan 
107 en de Wereldwinkel Aalsmeer 
in de Zijdstraat 15. Vergeet niet 
aan de in te leveren spijkerbroek 
een brie�e met naam en tele-
foonnummer te nieten.
Een duurzame spijkerbroek is ge-
maakt met eerlijke lonen voor ar-
beiders, geen kinderarbeid, het 

verbod op zandstralen, het ge-
bruik van biologisch katoen, het 
uitbannen van giftige stoffen en 
het beperken van CO-2 emissies. 
Bij inlevering wordt meer infor-
matie gegeven over duurzame 
geproduceerde spijkerbroeken.

Trekking begin december
De trekking van de winnaar zal 
begin december worden gehou-
den en wordt verricht door wet-
houder Wilma Alink. De winnaar 
wordt daarna gebeld.
Het is de bedoeling dat de oude 
spijkerbroeken bestemd zijn voor 
hergebruik of recycling. De niet 
bruikbare broeken worden ver-
malen tot isolatiemateriaal. Kijk 
voor meer informatie op www.
fairtradegemeenteaalsmeer.nl

Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer
Alternatieve bazaar levert 
ruim 8.000 euro op!
Aalsmeer - De jaarlijkse bazaar 
van de Doopsgezinde Gemeente 
Aalsmeer kon dit jaar niet door-
gaan vanwege bekende redenen: 
corona! Daardoor is afgelopen za-
terdag 14 november, dé dag dat 
de bazaar zou zijn, de kerk ake-
lig leeg gebleven. Maar om toch 
een aantal goede doelen financi-
eel te steunen is gezocht naar al-
ternatieven. Er werd op verschil-
lende manieren geld ingezameld 
voor twee scholen in Afrika. Ge-
lukkig kon daardoor toch afgelo-
pen zaterdag nog ruim aandacht 
geschonken worden aan de alter-
natieve bazaar. Via een livestream 
kon de afsluiting van deze actie 
gevolgd worden. Hierbij werden 
ook meerdere leuke en mooie 
prijzen verloot onder diegenen 
die geld hebben gedoneerd. En 
de uitslag van de zeer succesvol-
le Bazaar Pubquiz werd bekend 
gemaakt. Alle prijswinnaars heb-
ben ondertussen persoonlijk be-
richt ontvangen. En om het ge-
voel van de bazaar nog meer te 
krijgen, kon ook de documentai-
re van de bazaar van 2004 het he-
le weekend via YouTube bekeken 
worden. Van die mogelijkheid is 
door velen gebruik gemaakt.

Scholen in Afrika
Het was vanzelfsprekend onbe-

kend wat er met zo’n alternatieve 
bazaar bereikt zou worden. Maar 
het resultaat van deze actie is bo-
ven alle verwachting. Uiteindelijk 
valt er een bedrag van ruim 8.000 
euro te verdelen. En omdat het 
zo’n hoog bedrag is geworden, 
is, besloten is om, naast de twee 
scholen in Afrika, ook nog twee 
andere goede doelen financieel 
te ondersteunen. 

Voedselbank Aalsmeer
Door corona komt momenteel 
veel in het nieuws dat de Voedsel-
banken extra tekorten hebben. 
Daarom heeft de Doopsgezinde 
Gemeente besloten om ook een 
belangrijk deel van de opbrengst 
over te maken aan de Voedsel-
bank in Aalsmeer. Daarnaast was 
er ruimte om het al zeer veel jaren 
gesteunde doel van het Adoptie-
plan van Doopsgezind Wereld-
Werk en MCC ook dit jaar hun vas-
te bedrag te schenken.
Al met al kijkt de bazaarcommis-
sie met grote tevredenheid terug 
op deze actie. Al is het ook zeker 
zo dat iedereen hoopt dat de ba-
zaar volgend jaar weer gewoon in 
de vertrouwde vorm zal kunnen 
doorgaan. In 2021 is de bazaar op 
zaterdag 13 november. En het is 
zeker aan te raden om deze da-
tum in de agenda vast te leggen.

Vrijwilligersactie in aangepaste vorm
Het Oranje Fonds zoekt 
klussen voor NLdoet 2021
Amstelland - Alle maatschappe-
lijke organisaties in Nederland 
kunnen vanaf heden weer hun 
klussen aanmelden voor NLdoet 
2021. Het Oranje Fonds maakt 
het voor alle stichtingen en ver-
enigingen die helpende handen 
kunnen gebruiken weer mogelijk 
om mee te doen aan de grootste 
vrijwilligersactie van Nederland. 
Aanmelden voor de 17e editie op 
12 en 13 maart 2021 kan via nl-
doet.nl. 

Online activiteiten
Dit jaar wordt NLdoet georga-
niseerd in aangepaste vorm, zo-
dat de dan geldende corona-
maatregelen te allen tijde na-
geleefd kunnen worden. In de-
ze tijd is de rol van verenigingen 
en stichtingen nog belangrijker 
dan voorheen en hebben zij hel-
pende handen extra hard nodig. 
Het Oranje Fonds spoort deelne-
mende organisaties aan om onli-
ne activiteiten te organiseren of 

Stichting Chryson de GGD-mede-
werkers, die op vrijdag de 13de 
werken, een hart onder de riem 
steken met een prachtig boe-
ket chrysanten, één van de sterk-
ste bloemen ter wereld. Samen 
staan we sterk tegen corona.” An-
dré Rouvoet, voorzitter van GGD 

GHOR Nederland, noemt de ver-
rassingsactie van Chryson enorm 
leuk. “Onze mensen zijn al maan-
denlang in touw om zo snel mo-
gelijk bij zoveel mogelijk mensen 
een betrouwbare test af te ne-
men. Zo’n onverwachte blijk van 
waardering is dan zeer welkom.”

buitenklussen aan te bieden. Op 
nldoet.nl zijn verschillende idee-
en te vinden. Organisaties die zelf 
een goed idee hebben kunnen 
dit ook delen, zodat ze anderen 
kunnen inspireren. “Gelukkig is er 
ook op anderhalve meter afstand 
veel mogelijk”, zegt Oranje Fonds-
directeur Sandra Jetten. “Al video-
bellend met een oudere een wan-
deling maken bijvoorbeeld, zodat 
diegene digitaal mee kan wande-
len. Gezamenlijk het terrein van 
de zorgboerderij onderhouden 
of de moestuin bij het buurthuis 
onder handen nemen. Afgelopen 
jaar moesten we NLdoet vanwe-
ge het uitbreken van de corona-
crisis op het laatste moment af-
gelasten. Noodzakelijk, maar ook 
een beslissing die grote gevolgen 

had voor alle deelnemende maat-
schappelijke organisaties. Tijdens 
NLdoet zetten honderdduizen-
den mensen zich in om iets goeds 
te doen voor een ander. En in de-
ze tijd is dat - zoals we allemaal 
gevoeld hebben - nog harder no-
dig dan voorheen.”

Vrijwilligerswerk
NLdoet is voor veel mensen een 
eerste kennismaking met vrij-
willigerswerk. De landelijke ac-
tie leidt er vaak toe dat mensen 
zich voor langere tijd inzetten en 
is voor organisaties dan ook een 
goede manier om nieuwe vrijwil-
ligers te vinden. En het biedt de 
deelnemers de kans om op een 
laagdrempelige kennis te maken 
met vrijwilligerswerk en te erva-

ren hoe fijn het is om iets voor 
een ander te betekenen. Dat sluit 
aan bij de missie van het Fonds: 
er samen voor zorgen dat nie-
mand er alleen voor hoeft te 
staan in onze samenleving. Het 
Oranje Fonds bouwt aan een so-
ciale samenleving, waar mensen 

er voor elkaar zijn en iedereen 
mee kan doen. Daarom mobili-
seert, versterkt en ondersteunt 
het zoveel mogelijk mensen en 
organisaties die zorgen dat nie-
mand er alleen voor staat. De 
steun bestaat uit kennis, tijd, er-
kenning en geld. 
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. regelmatig; 7. hoge vrouwenstem; 12. paling;
13. onnavolgbaar (enig); 14. verwaande houding; 15. en der-
gelijke (afk.); 17. bedehuis; 19. rivier in Spanje; 21. deel van
bijbel (afk.); 22. drinkbeker; 24. buikpotig weekdier; 27. hou-
ten schouderblok; 28. soepgroente; 30. wereldkunsttaal; 31.
Europeaan; 32. Japanse vechtsport; 33. windrichting (afk.);
35. best geklasseerd; 37. sullig persoon; 38. deel van een
woord; 41. steen; 42. bekend koekje; 44. god van de liefde;
46. spijskaart; 47. telwoord; 48. signeren; 49. blauwachtig wit
metaal; 50. akelig; 52. vleesvervanger; 54. tropische vrucht;
56. spie of wig; 58. uitvoerig verslag; 61. organisatie van
Amerikaanse staten (afk.); 62. geleider van prikkels; 64.
ogenblik; 65. onbewoonbare woning; 67. opstootje; 68. alge-
mene inspectiedienst (afk.); 70. ongegist druivensap; 72.
gevangenis; 73. een paard borstelen; 76. insect; 77. operatie-
kamer (afk.); 78. oevergewas; 79. boomvrucht; 81. muziek-
noot; 82. aanwijzend voornaamwoord; 83. Nederlandse prin-
ses; 84. deel van etmaal; 86. plaats in Noord-Brabant; 87.
buurland van Polen.

Verticaal 1. verhoging bij een deur; 2. vogel; 3. gat in het ijs;
4. door koorts verward spreken; 5. gekonfijte schil van de
citrusvrucht; 6. slimme streek; 7. menselijk geraamte; 8. wan-
delplaats; 9. plaats in Brazilië (afk.); 10. paardenslee; 11. kous
met mazen; 16. kaal en droog; 18. tentoonstellingsgebouw in
Amsterdam; 20. drankenbuffet; 21. bejaard; 23. graafschap in
Engeland; 25. lekkernij; 26. Oostenrijkse keizerin; 27. zomer-
maand; 29. kostschool; 32. plaats in Israël; 34. sterk ijzerhou-
dende grondsoort; 36. schoolvak; 37. ora pro nobis (afk.); 39.
dopheide; 40. Spaans riet; 42. meneer (Spaans); 43. klein
slipje; 45. sociaal economische raad (afk.); 46. snijwerktuig;
51. lokspijs; 53. straalvliegtuig; 54. kort en bondig; 55. Euro-
peaan; 56. glazen beker op voet; 57. eiland in de stille oce-
aan; 59. allerwegen; 60. plaats in Limburg; 62. telwoord; 63.
ooghaartje; 66. kledingstuk; 67. gordijnrail; 69. rivier in Enge-
land;  71. fiasco; 73. violist uit Maastricht; 74. bloedvat; 75.
deel van gelaat; 78. borstbeen; 80. pulverig; 82. inhoudsmaat
(afk.); 85. dwarsbalk aan een mast.

De prijs die te winnen is 
met deze puzzel wordt u 

aangeboden door 
Drogisterij v.d. Zwaard, 

Zijdstraat 16-18 Aalsmeer.
Lekker puzzelen voor een  

luxe goodiebox van 
Mooi van der Zwaard.

Mail de oplossing naar:
redactieaalsmeer@meerbode.nl 

voorzien van uw naam, 
telefoonnummer en e-mailadres.
De winnaar ontvangt bericht via 
de e-mail en kan de gewonnen 
goodiebox afhalen bij Mooi van 
der Zwaard, onder vermelding 

van zijn of haar naam.
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Ondernemen in 
coronatijd

Aalsmeer - Er is toch min of meer een andere vorm van onder-
nemen en werken ontstaan door de corona-pandemie. Mensen 
dienen zoveel mogelijk thuis te werken en gevraagd wordt niet 
met heel veel personen tegelijk winkels te betreden. Maximaal 
vier personen staat op vele deuren van winkels en bedrijven en 
aan spatschermen voor de balies is menigeen al ‘gewoon’ ge-
wend. Het leven is duidelijk even anders en dus ook voor onder-
nemers. Hoe vergaat het ondernemers eigenlijk in coronatijd? 
De horeca is vooralsnog dicht, maar heeft in Aalsmeer goed in-
gehaakt op de mogelijkheid om afhaalmaaltijden en -lekkernij-
en aan te bieden. 
Maar, hoe is het voor de bakker, de slager, de kleding- of ca-
deauverkoper om zo goed mogelijk in beeld te blijven. Zij mo-
gen open blijven, maar hebben wel te kampen met een moeilij-
ker of moeizamer ondernemersklimaat: 

Het team van Antenna kan niet wáchten op het volgende teamuitje, zeker 
omdat het 25-jarig bestaan in 2020 nog gevierd moet worden! Er wordt 
met plezier teruggedacht aan het laatste uitje voor corona toesloeg.

Uitzendbureau Antenna: “We zien 
licht aan het einde van de tunnel”
Het spits wordt afgebeten door 
uitzendbureau Antenna. Direc-
teur Frank Springintveld van het 
uitzendbureau ziet duidelijk forse 
afname van het aantal vacatures, 
omdat veel bedrijven in zwaar 
weer verkeren. “Het is natuurlijk 
niet het moment om nieuwe me-
dewerkers in te laten stromen, 
want er wordt veel thuisgewerkt. 
Gelukkig zijn er branches waar 

het wel druk is en daar richten 
wij ons op. En we zien licht hoor 
aan het einde van de tunnel! Nog 
even volhouden. Dit is het diep-
tepunt. In 2021 gaat het weer de 
goede kant op.” Frank Springint-
veld tot slot: “Personeelsbemid-
delingsbureaus lopen voorop in 
de cyclus. We hebben het eerste 
last van een crisis, maar zijn er 
ook als eerste weer uit.” 

Jaspel Engel van bakkerij Vooges: 
“Het gaat heel goed in de winkels”
Aalsmeer - En hoe vergaat het 
bakkerij Vooges in coronatijd?  
Eigenaar Jasper Engel: “Tja, zo-
als het nu gaat, mogen we niet 
klagen. We hebben geen zieken. 
Niet gehad ook. Dat is het aller-
belangrijkste en we mogen nog 
steeds open zijn.” Bakkerij Vooges 
heeft zelfs in deze tijd een nieu-
we winkel geopend. Deze is ge-
situeerd in de winkelstraat van 
Heemstede. Jasper: “In de win-
kels gaat het eigenlijk heel goed. 
Mensen proberen het thuis weer 
gezellig te maken, niet uit eten, 
dus halen hun spullen bij goe-
de winkels. Daar horen wij ook 
bij. We leveren gewoonlijk veel 
aan restaurants en hotels, maar 
dat ligt nu stil, dus financieel is 
het voor ons geen succesverhaal, 
maar een extra winkel komt zeker 
ten goede. Het kwam op dit mo-
ment op ons pad.” Hoe Jasper de 
toekomst ziet. “Ik weet het niet. 
Plannen maken gaat niet, maar 
we proberen er het beste van te 

maken met z’n allen. Vol er tegen-
aan en hopen dat dit zo snel mo-
gelijk over is en dat alle bedrijven 
weer goed kunnen draaien. Dat 
gun ik niet alleen onszelf, maar ie-
dere onderneming!”
Door Miranda Breur

‘Kom tevoorschijn en laat zien wat je te bieden hebt’

Ludieke Pop-up store als 
steun voor ondernemers

’Een man met een fontein aan 
ideeën en een groot hart voor de 
Aalsmeerse ondernemer.’  

Podium voor ondernemers
In de ruimte - verdeeld in drie 
kleine podia - krijgen onderne-
mers een lucratieve kans om zich 
te profileren. Op het eerste Pop-
up podium kan men in een kor-
te pitch iets over zichzelf en het 
bedrijf vertellen. Dat wordt door 
Rutger en Tim gefilmd en profes-
sioneel bewerkt waardoor je een 
eigen promo hebt die in de toe-
komst zeer goed gebruikt kan 
worden voor social media.
Het tweede podium; Het pop-
up café biedt de ondernemer in 
een ongedwongen sfeer de ge-
legenheid om door middel van 
een interview - afgenomen door 
Kirsten en Jeroen - iets te vertel-
len hoe 2020 is verlopen en hoe 
men de toekomst ziet. Ook dit 
gesprek wordt vastgelegde voor 
promotie. Het derde podium is 
bedoeld voor het versturen van 
de vrolijkste kerstwens ooit. De 
door IVC bedachte achtergrond 
met fonkelende sterren en vallen-
de sneeuw geeft de indruk alsof 
je in zo’n fascinerende sneeuw-
bol staat. Met je familie een per-
soonlijke kerstwens uitspreken 

voor thuiszittend personeel of 
een eenzaam voelende oma/opa, 
voor zakenrelaties of voor een 
neef in Canada.  

Een raar jaar
Er zullen toch weinig mensen 
zijn die niet beamen dat 2020 
een raar en onzeker jaar was. On-
dernemers, ZZP’ers moesten het 
hoofd maar boven water zien 
te houden. Gelukkig was er de 
steun van de gemeente en ook 
bij dit project laat de gemeente 
zich niet onbetuigd. “Mede daar-
door gaat het ondernemersjaar 
2020 niet als een nachtkaars uit 
en kunnen wij het jaar met deze 
acties positief afsluiten. Wij zien 
dit als een waardevolle stimule-
ring voor de komende tijden.”, al-
dus de initiatiefnemers.

Levensgrote ‘Advent kalender’
Max van der Heijden en zijn rij-
dende showroom is de meest 
perfecte combinatie voor de vol-
gende bedachte ludieke actie 
die de consument blije momen-
ten brengt en de ondernemer be-
langrijke publiciteit oplevert. In 
de fraai verlichte showroom wor-
den dit keer geen auto’s geshowd 
maar staat er een meer dan le-
vensgrote ‘advent kalender’. Ach-

ter de gesloten genummerde 
vakjes liggen de fraaie verrassen-
de, luxe, grappig, nuttige en/of 
lekkere cadeau’s, geleverd door 
de verschillende Aalsmeerse en 
Kudelstaartse ondernemers. De 
consument kan een kansje wa-
gen door voor tien euro een lot te 
kopen en voor een bepaald vak te 
kiezen. 
De showroom van Max rijdt de 
hele maand december rond in 
Aalsmeer langs de deelnemende 
winkeliers. Het is ook de winkelier 
die een lot trekt en de winnaar 
bekend maakt. De winnaars wor-
den via de mail of telefoon op de 
hoogte gesteld waar en wanneer 
zij hun prijs kunnen ophalen. 

Steun voor de Voedselbank
Hoe meer loten gekocht hoe 
meer kans op bijzondere prij-
zen. Natuurlijk wordt alles op vi-
deo vastgelegd uiteraard corona-
proef. Het mooie van deze actie 
is dat het loten-geld  bestemd is 
voor de Voedselbank.   
Stuur voor meer informatie 
een mail naar Kirsten Verhoef: 
kirsten@syltsupport.nl of naar Je-
roen Mäkel via info@aanmarke-
ting.nl.  De website is vanaf dins-
dag 24 november te bekijken.
Janna van Zon 

Aalsmeer - Een vrolijke noot tij-
dens corona, want geef creatieve 
ondernemers de ruimte en zij ko-
men - ook in sombere tijden - op 
lumineuze ideeën om de econo-
mie in Aalsmeer en zetje de goe-
de kant op te geven. Het voorma-
lige pand van Broeckmans (waar 
nu ook tijdelijk Qnipsels is ge-
huisvest) aan het begin van de 
Zijstraat (hoek Dorpsstraat) wordt 
tot aan het einde van het jaar een 
inspirerende Pop-up store waar 
ondernemers zich goed kenbaar 
kunnen maken onder het mot-
to: ‘Kom tevoorschijn en laat zien 
wat je te bieden hebt!’  Tijdens 
een inspirerende brainstorm-
sessie werd er door Jeroen Mä-
kel (Aan Marketing), Kirsten Ver-
hoef (Sylt Support), Rutger Brus-
sen en Tim de Kler (IVC) voortge-
borduurd op de voorstellen van 
Jan de Boer (Barendsen Bloemen)  
die als volgt wordt getypeerd: 
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Meeste stemmen voor Boerenvreugd
Kinderboerderij blij met 
cheque van Rabobank
Aalsmeer - Vrijdag 6 novem-
ber bracht Ron Leegwater van 
de Rabobank een bezoek aan 
de kinderboerderij in Aalsmeer. 
Op de 27e verjaardag van Boe-
renvreugd kwam hij de boerde-
rij verrassen met een prachtige 
cheque. Tijdens de landelijk Ra-
bobank clubsupport actie kon-
den Rabobankleden stemmen op 
verschillende clubs en verenigin-
gen. Veel leden gaven hun stem 
aan de kinderboerderij. Boeren-

vreugd behaalde daardoor de 
eerste plaats in de regio Schip-
hol. De cheque met het gewel-
dige bedrag van 2810,22 euro 
werd dankbaar in ontvangst ge-
nomen. De medewerkers en vrij-
willigers van Boerenvreugd vin-
den het geweldig dat zoveel Ra-
bobank leden gestemd hebben 
op ‘hun’ kinderboerderij. Het be-
drag gaat gebruikt worden voor 
een onderhoudsvrije en verende 
ondergrond in de speeltuin.

Start op dag van de ondernemer
Platform Aalsmeer Lokaal 
live vanaf 20 november
Aalsmeer - Tijdens de dag van 
de ondernemer op 20 november 
gaat het platform Aalsmeer Lo-
kaal van start. Dit is hét platform 
waar business, banen en events 
samenkomen. Aalsmeerse en 
Kudelstaartse bedrijven kunnen 
zich hierop gratis aanmelden. 
Wethouder Robert van Rijn: “On-
derlinge samenwerking is, in de-
ze periode met allerlei maatrege-
len om iedereen gezond te hou-
den, van groot belang. Daarom 
hebben we als gemeente aan de 
zaailingen van vorig seizoen ge-
vraagd of zij dit platform, met el-
kaar, willen ontwikkelen. En hoe 
mooi is het dat we, op de dag 
van de ondernemer, hiermee live 
gaan. Ik roep ook alle bedrijven in 
Aalsmeer en Kudelstaart op om 
zich gratis aan te sluiten bij het 
platform: www.aalsmeerlokaal.nl. 
Samen zijn we sterk en maken we 
de Aalsmeerse economie sterker.”

Inspiratieprogramma verzet
Op de Dag van de Ondernemer 
was een mooi en inspirerend pro-
gramma voor en door onderne-
mers opgezet. Helaas kan dit pro-

gramma door de huidige coro-
nabeperkingen niet door gaan. 
Wouter de Vries, de kersverse 
nieuwe voorzitter van Onderne-
mend Aalsmeer: “We hadden als 
organisatie acht mooie bedrij-
ven bereid gevonden om hieraan 
mee te werken: FloriWorld, Jac. 
Kooij, Ubink, Feadship De Vries, 
De Meerse Accountants, Van Vliet 
Containers, Bouquetnet en The 
Beach. En we waren ontzettend 
blij met deze mooie locaties! Hier-
door konden we bezoekers sprei-
den over een aantal locaties en 
diverse inspiratie sessies aanbie-
den. Helaas moeten we dit ver-
zetten vanwege de huidige coro-
namaatregelen.” 

Nieuwe datum 
De organisatie bestaande uit On-
dernemend Aalsmeer, het be-
drijfsleven en de gemeente 
Aalsmeer hoopt nu in het voor-
jaar van 2021 de dag ‘live’ op de 
genoemde locaties kunnen hou-
den. Dit kan dan gelijk een mooie 
aftrap zijn naar de ondernemers-
verkiezing die in november 2021 
op de planning staat. 

Versterking door samenwerking 
Waterdrinker, Hamiplant 
en OZ: Dutch Plant Group

grootschalige retail. Twee jaar 
geleden opende Waterdrinker in 
Aalsmeer het grootste groene in-
koopcentrum van Europa voor de 
vak- en groothandel; het Green 
Trade Center (GTC), met een 
enorm aanbod planten en acces-
soires waarbij noviteiten en ver-
nieuwing centraal staan. OZ Plan-
ten levert groothandelsbedrijven, 
bloemistenketens en grootschali-
ge retailers, zoals tuincentra en 
bouwmarkten, alsmede vakhan-
del in Nederland tot ver in Euro-
pa. OZ Planten streeft naar ‘passi-
on for plants’ en kent een relatie-
gerichte benadering, zowel naar 
haar klanten als haar kwekers. Ha-
miplant zet zich in op de beleve-
ring van grootschalige retailers, 
zoals supermarktketens, tuincen-
tra en bouwmarkten, alsmede de 
groothandel en vakhandel bin-
nen Europa. Men is toonaange-
vend binnen het Westland en is 
de laatste jaren, mede als gevolg 
van succesvolle integraties van 
Vida Verde, E. den Dekker (EDD), 
DRC en recent Dames Plants, 

sterk gegroeid als specialist op 
het gebied van kamer-en tuin-
planten. Op het gebied van duur-
zaamheid nemen de genoemde 
bedrijven binnen de sierteeltsec-
tor een voortrekkersrol in. Zowel 
Waterdrinker, OZ Planten als Ha-
miplant blijven ongewijzigd met 
de bestaande account teams van-
uit hun organisaties de individue-
le klanten bedienen, waarbij mo-
gelijkheden vanuit de samenwer-
king vanuit het enorme netwerk 
aan kwekers zullen worden be-
nut om een breder en exclusie-
ver assortiment aan planten te 
gaan bieden. Het management 
van de individuele bedrijven blijft 
ongewijzigd. Directieleden Ma-
riska Foppen en Bob Moria (Wa-
terdrinker), Henk-Willem Spaar-
garen (OZ Planten) en Leon Bus-
kermolen (Hamiplant) zullen zich 
vanuit een overkoepelend team 
gaan richten op een aantal geza-
menlijke strategische thema’s, zo-
als productinnovatie, optimalisa-
tie binnen de supply chain en di-
gitalisering.

Van links naar rechts: Henk-Willem Spaargaren (OZ Planten), Mariska 
Foppen, Bob Moria (Waterdrinker) en Leon Buskermolen (Hamiplant).

“Hier met je verlanglijstje”
Meer Aalsmeer speelt 
voor Sinterklaas
Aalsmeer - Sinterklaas is weer 
in Nederland en ook in Aalsmeer 
Centrum zijn hij en zijn Pieten al 
diverse keren gesignaleerd. Om-
dat hij alle cadeautjes lokaal 
koopt is de Sint bij verschillende 
winkels langs gegaan in de Zijd-
straat, Dorpsstraat, Schoolstraat 
en andere straten in het Centrum. 
Onder de indruk van de diversiteit 
aan winkels en wat er allemaal te 
krijgen is, heeft hij goed zijn slag 
kunnen slaan. Op de Facebook-
pagina van Meer Aalsmeer is te 
zien hoe dat is gegaan. 
Samen met de lokale onderne-
mers uit Aalsmeer Centrum heeft 
Sinterklaas een hele gave ac-
tie bedacht. Kinderen tot en met 
acht jaar mogen een verlanglijst-
je maken met daarop drie din-
gen verkrijgbaar bij de winkels in 
Aalsmeer Centrum. Dit lijstje mo-
gen ze (laten) mailen naar info@
meeraalsmeer.nl of delen via de 
social media kanalen van Meer 
Aalsmeer. Maar afgeven bij het 
Boekhuis Aalsmeer of Lollipo-

pland in de Zijdstraat mag ook. 
Vermeld daarop je naam, leeftijd 
en waar de cadeautjes in het Cen-
trum verkrijgbaar zijn.

Sinterklaas op de stoep
Onder alle lijstjes, die uiterlijk 
1 december moeten zijn inge-
stuurd, worden er een paar uit-
gekozen waarna Sinterklaas die 
cadeautjes gaat kopen. Dit kan 
echt van alles zijn. Als het maar te 
koop is in Aalsmeer Centrum. Een 
spannend boek of spel, iets voor 
je fiets, knutselspulletjes, schat-
tige oorbelletjes, een coole trui, 
hippe schoenen of tas, iets lek-
kers voor in bad, een muziekin-
strument, heerlijke chocolade, 
een shirt bedrukt met je eigen fo-
to, noem maar op…
Sinterklaas gaat met zijn Pieten 
vrijdagmiddag 4 december bij 
een aantal kinderen in Aalsmeer 
of Kudelstaart ‘coronaproof’ langs 
om ze te verrassen met cadeau-
tjes die ze op hun verlanglijstje 
hebben gezet. 

Samenwerking efficiënter inrichten
Floriway optimaliseert 
logistieke sierteeltketen
Aalsmeer - Royal FloraHolland 
bundelt de krachten met leiden-
de vervoerders in de sector De 
Winter Logistics, Van Zaal Trans-
port en Wematrans. De joint ven-
ture krijgt de naam Floriway. Met 
deze samenwerking wordt ge-
bouwd aan de meest optimale lo-
gistieke keten voor de sierteelt. 
Zo wordt logistiek voor alle trans-
acties, voor zowel klok als direc-
te handel, ingericht zoals de kwe-
ker of koper het wenst. Tegelijker-
tijd wordt op het gebied van sier-
teelttransport een duurzame effi-
ciencyslag gemaakt voor de sec-
tor. Het nieuwe bedrijf gaat in 
eerste instantie zelfstandig ope-
reren. De transportbedrijven in 
de joint venture blijven voorlopig 
opereren onder eigen naam, voor 
eigen klanten en met eigen me-
dewerkers. Voor kwekers en ko-
pers verandert daarmee voorlo-
pig niets. Vanaf 2021 vindt er ge-
leidelijke integratie plaats tussen 
de betrokken partijen. Alle be-
trokken partners zijn vertegen-
woordigd in het management 
van de joint venture, onder lei-
ding van Toon Vos als algemeen 
directeur en Frank van Antwer-
pen als ad interim financieel di-
recteur.

Verduurzaming 
Door logistieke dienstverlening 
aan te bieden via het digitale 
handelsplatform voor de sierteelt 
Floriday kunnen kwekers en ko-
pers worden bediend op het tijd-
stip of de locatie die zij wensen. 
Het transport tussen kwekers, 
marktplaats en kopers wordt zo 
afgestemd op de bestellingen 
over het platform. Met slimme lo-
gistiek tussen kweker en koper 
en het gebruik van de modern-
ste technieken zijn minder trans-
portbewegingen nodig. Dit zorgt 
voor verduurzaming van de ke-
ten. 

Digitalisering 
Steven van Schilfgaarde, CEO 
Royal FloraHolland: “Het starten 
van deze joint venture sluit direct 
aan op de strategie van Royal Flo-
raHolland. Met de bundeling van 
krachten van de vervoersbedrij-
ven en de koppeling aan Flori-
day, wordt het mogelijk de logis-
tieke keten te digitaliseren en te 
verduurzamen. Het ophalen van 
de tuin en aanvoer naar de distri-
butiecentra van Royal FloraHol-
land of direct naar de koper kun-
nen we dankzij de samenwerking 
efficiënter inrichten. We zorgen 

voor slimme, gebundelde logis-
tiek die naadloos aansluit op de 
bedrijfsprocessen van onze klan-
ten. Ik heb er alle vertrouwen in 
dat we hiermee een succesvolle 
eerste stap zetten in het digitali-
seren van de logistieke keten. Uit-
eindelijk plukt iedereen daar de 
vruchten van.” 
Ook andere vervoerders in de 
sierteeltsector worden uitgeno-
digd om met Royal FloraHolland 
in gesprek te gaan over toekom-
stige samenwerking. Met diver-
se partijen vinden al gesprekken 
plaats.

Logistiek klok
De sierteelt digitaliseert en kwe-
kers en kopers handelen steeds 
meer direct met elkaar. Floriday 
ondersteunt zowel directe han-
del als de veilingklok en bedient 
een groot internationaal netwerk 
met een breed assortiment on-
dersteunende diensten. Met het 
programma 100% Digitaal werkt 
eind dit jaar de hele sierteeltsec-
tor met Floriday, waarop ook Blu-
eroots is aangesloten. De nieu-
we samenwerking maakt het mo-
gelijk dat de logistiek voor zowel 
klok- als directe stromen samen-
gevoegd uitgevoerd gaat wor-
den.

Meer dan 100.000 transacties
Met meer dan 100.000 transac-
ties per dag en meer dan 30.000 
verschillende soorten bloemen 
en planten is Royal FloraHolland 
de internationale marktplaats en 
kennispartner die bijdraagt aan 
het succes van kwekers en ko-
pers. Royal FloraHolland heeft - 
naast het digitale platform Flori-
day - vier fysieke marktplaatsen 
waar tal van logistieke en andere 
dienstverleningsactiviteiten ver-
richt worden. Deze fysieke hubs 
bevinden zich in Aalsmeer, Naald-
wijk, Rijnsburg en Eelde. Royal 
FloraHolland biedt de mogelijk-
heid tot digitaal en fysiek veilen 
op totaal 35 veilingklokken.

Zaterdag 21 en zondag 22 november
Keramiekexpositie ‘Sint en 
Kerst’ in atelier Tries Smilde
Aalsmeer - Al weer twee jaar 
staat het bord van Keramiekate-
lier Tries Smilde in haar voortuin, 
tussen de bloemen, op het hoek-
je van de Emmastraat 5. Loop je 
even verder, de poort door, dan 
ligt daar het atelier waar Tries het 
werk draait en stookt, waar cur-
sisten het vak leren en waar dit 
weekend, zaterdag 21 en zondag 
22 november, de Sint en Kerst 
Verkooptentoonstelling plaats 
vindt. 
Er is veel te zien. Het porselein, 
teer en helder wit met soms een 
kobaltdecoratie. Er zijn tulpen-
vazen, schalen, kunstbekers en 
prachtige engeltjes van porse-
lein. Het aardewerk is kleurrijk 
en divers, feest-varkentjes of een 
fruitschaal, theekommetjes of 
een ovenschaal, alles in diverse 

maten. De Raku gestookte kan-
delaars, die ruim en stabiel op 
een eettafel kunnen staan, zijn 
een sfeervolle toevoeging voor 
de feestdagen en voor daarna!
Alle kunstwerken van porselein 
en keramiek kunnen goed beke-
ken worden, op afstand en van 
dichtbij. Natuurlijk moet bij de-
ze atelier-tentoonstelling ruim-
te aan elkaar gegeven worden, 
maar dat kan volgens Tries ze-
ker. Toch vraagt zij bezoekers aan 
de (verkoop)expositie om een 
mondkapje dragen.
Belangstellenden zijn zaterdag 
en zondag van harte welkom tus-
sen 11.30 en 17.00 uur in de Em-
mastraat 5 in Aalsmeer-Oostein-
de. Keramiekatelier Tries Smil-
de kan gevolgd worden op Face-
book en op Instagram.

Aalsmeer - Waterdrinker vormt 
per 11 november samen met OZ 
Planten en Hamiplant (beide on-
derdeel van Dutch Flower Group) 
de Dutch Plant Group. Door het 
delen van kennis en haar inter-
nationale netwerk van verede-
laars en plantenkwekers wil Dut-
ch Plant Group een verdere ver-
snelling brengen in productinno-

vatie van veredeling naar de eind-
markten. Waterdrinker is één van 
de grootste handelsbedrijven in 
planten binnen de internationa-
le sierteelt, met een focus op pro-
ductinnovatie en samenwerking 
met kwekers en veredelaars. Wa-
terdrinker werkt met 350 mede-
werkers dagelijks aan de beleve-
ring van bloemist tot en met de 
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Black Friday met een vrolijke noot
Gentlemen’s Place: ‘Steun 
klanten zeer waardevol’
Aalsmeer - Black Friday was nog 
nooit zo Black. Normaal is dit een 
interessante dag voor de onder-
nemers en de consument. Speci-
ale aanbiedingen zo vlak voor de 
feestdagen hebben een behoor-
lijke aantrekkingskracht, maar dit 
jaar wordt Black Friday door ve-
len toch gezien als een letterlij-
ke zwarte dag. Natuurlijk - en dat 
zou ook heel mooi zijn - valt het 
allemaal mee. Tenslotte blijven 
voor de optimistische onderne-
mers de glazen halfvol. Bij Christi-
aan Sijnen van Gentlemen’s Place 
wordt deze populaire dag vanwe-
ge de corona eisen opgesplitst in 
drie dagen. Vrijdag 27 november 
van 10.00 tot 18.00 uur, zaterdag 
28 november  van 10.00 tot 17.00 
uur en zondag 29 november van 
12.00 tot 16.00 uur krijgen de 
klanten alle ruimte om zich eens 
goed te laten adviseren. De ruim 
opgezette winkel met een zeer 
gevarieerde en uitgebreide col-
lectie biedt behoorlijk wat plek 
aan de nieuwsgierigen. “Ja, voor 
ons is het geen eenvoudige tijd, 
wij moeten behoorlijk door het 
stof. De eerste corona golf was 
heel heftig, maar de tweede golf 
is veel zwaarder. De emotione-
le reserves raken op en de gehe-
le branche staat flink onder druk. 
Ook klanten die in het ziekenhuis 
liggen, houden mij bezig het is al-
lemaal zo verontrustend.”

Koop Lokaal 
De  steun vanuit de gemeente 
is voor alle ondernemers en be-
woners een geweldige opste-
ker. Sijnen zegt daar onder ande-
re over: “Wij zitten in zeer zwaar 
weer, maar die buien kunnen wij 
met elkaar trotseren. De saam-
horigheid en de support van de 
klanten die in groten getale ge-
hoor geven aan de actie Koop Lo-
kaal en natuurlijk de aandacht en 
steun vanuit de gemeente geeft 
ons de energie en het vertrou-

Het succes van Zaai
Mirelle Verheijen: “Leren wat 
eigen onderneming inhoudt”
Aalsmeer - “Hoe sta jij er tegen-
over om eens op een andere ma-
nier naar jouw gezondheid te kij-
ken?” Deze vraag wordt gesteld 
door Mirelle Verheijen. Een inte-
ressante en duidelijke vraag om-
dat zij zo mensen in haar prak-
tijk InnerSoul Aalsmeer krijgt die 
wezenlijk geïnteresseerd zijn. Dat 
kan om verschillende redenen 
gaan. Mensen die geacht wor-
den met hun pijnen of ongemak-
ken te leren leven, mensen die 
in de spiegel durven te kijken en 
denken; ik ben toe aan een nieu-
we weg; of nieuwsgierigen die 
wel eens weten wat de frequen-
tie therapie voor hen kan beteke-
nen. In haar praktijkruimte - één 
van de oude klaslokalen in haar 
voormalige basisschool de Hoek-
steen - heeft zij haar eigen sfeer-
volle kamer die een grote mate 
van veiligheid uitstraalt.  

Het leven begint bij veertig
Mirelle is een gevoelsmens - ook 
tijdens het interview wordt dat 
steeds meer duidelijk - Het is haar 
aangeboren empathie waardoor 
zij een bovengemiddelde inte-
resse heeft in haar medemens. 
“Ik help anderen graag en denk 
met hen mee. Het is fijn om talent 
te delen en een bijdrage te leve-
ren in de naaste omgeving en 
ook daarbuiten.” Tijdens een roe-
rige tijd in haar leven ging zij op 
zoek naar verschillende alterna-
tieve methodes. Onderging be-
handelingen om haar verdriet te 
verwerken en zowel psychisch 
als fysiek weer sterker te worden. 
Dat is haar zeer goed gelukt! Zij 
ging zich meer en meer verdie-
pen in dat wát haar zo sterk had 
gemaakt en sinds een paar jaar is 
zij zover dat zij zelf haar kennis en 
ervaring wil doorgeven. Zij doet 
nu waar zij goed in is - mensen 
helpen. “Het leven is voor mij bij 
veertig begonnen”, geeft zij stra-
lend toe.

Frequentie therapie
“Ik realiseer mij dat wat voor mij 
goed is, niet voor iedereen telt. 
Maar wanneer ik zie hoeveel 
mensen die bij mij om raad ko-
men, baat hebben bij de essen-
tiële oliën (die allemaal hun spe-
cifieke werking hebben) de Ac-
cess Bars en de Frequentie thera-
pie, dan kan dit geen toeval zijn! 
Bij de Access Bars behandeling 
ga je heerlijk ontspannen liggen 

en dan worden er 32 verschillen-
de punten op het hoofd licht aan-
geraakt. Vastzittende negatieve 
energie maakt dan ruimte voor 
positieve energie. Vergelijk het 
met het opschonen van de har-
de computerschijf. Alles wat je in 
de loop der jaren hebt opgesla-
gen maar niet meer nodig hebt, 
wordt verwijderd. Stress, slecht 
slapen, faalangst, vermoeidheid 
zijn een aantal van de ongemak-
ken die verdwijnen of veel min-
der hinderlijk worden. De Fre-
quentie therapie - ook wel bio-
resonantie therapie genoemd 
- meet via een klein apparaatje 
de processen die in het lichaam 
en energievelden spelen.” Mirel-
le draagt er zelf een. Persoonsge-
richte gegevens worden geregi-
streerd, systemen in het lichaam 
die uit balans zijn geraakt worden 
herkend. Zij verwerkt deze gege-
vens en weet dan welke therapie 
het beste aansluit op de klacht, 
om het evenwicht - de balans - te 
herstellen.

Levensvreugde
De zangeres, die zingt als een 
nachtegaal - valt er in een recen-
sie te lezen, is al 32 jaar lid van 
het Bindingkoor. Het is haar lust 
en haar leven, maar ook het werk 
geeft haar levensvreugde. “Wi-
nanda Delzenne, iemand met 
veel diepgang en een goede Zaai 
ambassadrice heeft mij gestimu-
leerd mij aan te melden bij Zaai. 
Ik hoop nu nog meer zichtbaar te 
worden, mijn naamsbekendheid 
te vergroten. Samen met de me-
de Zaailingen en ervaren onder-
nemers te leren en creëren wat 
een eigen onderneming inhoudt.” 
Neem voor meer informatie over 
Zaai contact op met Kirsten Ver-
hoef (project-organisator) via 
0297-366182 of via kirsten@sylt-
support.nl. 
Janna van Zon
 

Nieuwe naam, goede service gebleven
Uitvaart De Witte Roos 
verder als Day to Day
Amstelland - De Witte Roos is 
een bekende naam in de regio 
Amstelveen en Uithoorn. In 2018 
heeft Day to Day uitvaartbegelei-
ding De Witte Roos overgenomen 
van Francisca Stoffels. De zussen 
Daisy en Daniëlle zijn de gezich-
ten achter Day to Day. Day to Day 
is een moderne en toegankelijke 
uitvaartonderneming. De Witte 
Roos heeft nu dan wel een nieu-
we naam en ander gezicht, de 
goede service is gebleven. Tijd is 
voor de zussen van Day to Day 
een belangrijke factor in de pe-
riode vlak na het overlijden van 
een dierbare. Alles draait om het 
begeleiden van families in die pe-
riode. Met oprechte aandacht en 
zonder op de klok te kijken. 

Afscheidsruimte in Uithoorn
Day to Day heeft ook de afscheids-
ruimte in Uithoorn overgenomen 
van De Witte Roos. Deze locatie 
heeft een huiselijke sfeer. Over 
de inrichting hiervan is goed na-
gedacht. De zussen wilden hier-
mee de best mogelijke vervan-
ging bieden van een thuisopba-
ring. Nabestaanden krijgen een 
eigen sleutel waarmee ze 24 uur 
per dag naar binnen kunnen. Het 
is mogelijk om de ruimte in te 
richten met persoonlijke spullen 
zoals bijvoorbeeld foto’s. In de re-
laxte sfeer van de afscheidsruim-
te voelen families zich al snel op 
hun gemak. Dit is een waardevol-
le ervaring tijdens de emotionele 
periode rondom een uitvaart. 

Alles onder één dak
Day to Day staat nabestaanden 

bij die net een dierbare zijn ver-
loren. Van het opbaren tot aan de 
uitvaartceremonie en praktische 
hulp na het overlijden. De zus-
sen benadrukken dat het laatste 
afscheid plaats kan vinden op di-
verse locaties. Nabestaanden we-
ten niet altijd dat zij niet vastzit-
ten aan een uitvaartcentrum. Een 
uitvaartceremonie kan bijvoor-
beeld ook georganiseerd worden 
in de eigen tuin of het favoriete 
restaurant van de overledene. 
Alles wat bij een uitvaart komt kij-
ken onder één dak, net als bij De 
Witte Roos het geval was. 
Daisy en Daniëlle hebben er uiter-
aard hun eigen draai aan gege-
ven: “Onze betrokkenheid en oog 
voor detail stellen ons in staat om 
een uniek afscheid te creëren. 
Een dienst die recht doet aan uw 
overleden dierbare. Wij vinden 
het belangrijk dat families de tijd 
krijgen om afscheid te nemen. En 
dat in die periode, zoveel als wen-
selijk, zorg uit handen wordt ge-
nomen.” 

Bekend in en met de regio
Zowel De Witte Roos als Day to 
Day zijn gevestigde namen in de-
ze regio. Daisy en Daniëlle onder-
houden nauwe contacten met de 
lokale kerken, horeca, crematoria 
en begraafplaatsen. Bij de organi-
satie van een uitvaart kunnen zij 
snel met deze partijen schakelen 
om alles goed te regelen. Naast 
Amstelveen en Uithoorn is Day to 
Day actief in Amsterdam Amstel-
land en De Ronde Venen, maar 
ook uitvaartwensen buiten deze 
gemeenten zijn bespreekbaar.

Kerstverhalen gezocht 
voor Radio Aalsmeer

Aalsmeer - Het kinderverhalen-
programma van Radio Aalsmeer, 
‘Verhalenderwijs’, gaat Kerstver-
halen voorlezen in de kerstperi-
ode. Na het succes van de boe-
ken en verhalen voor kinderen, 
die iedere woensdagmiddag tus-
sen 17.00 en 18.00 uur worden 
voorgelezen, gaan programma-
makers Marion Geisler en Rinus 
van Itterzon verhalen verzame-
len voor de Kerst. Verhalen van 
luisteraars. Door kinderen, maar 
ook door volwassenen. Wie heeft 
of schrijft een mooi verhaal dat 
past in de Kerstperiode? Dat ver-
haal mag minimaal 500 woorden 
en maximaal 1000 woorden lang 
zijn. Stuur het in vóór 7 december 
aanstaande en wie weet wordt 

Eetstoornissen bij ‘Young Ones’ 
Woensdag 25 november om 
19.00 uur een bijzondere uitzen-
ding van ‘Young Ones’ omdat de-
ze helemaal in het teken staat 
van eetstoornissen. De onlangs 
overleden Nikita van 20 jaar had 
een eetstoornis en staat in de-
ze uitzending centraal. Ze wil-
de heel graag jonge mensen uit-
leggen hoe het is om een eet-
stoornis te hebben om te voor-
komen dat er meer jongeren het-
zelfde lot zouden moeten onder-
gaan. Jonas, Stevan en Ilse heb-
ben onder andere contact met 
haar ouders over hoe het is voor 
het gezin om je dochter te zien lij-
den aan deze eenzame ziekte. En 
ook spreken ze de 20-jarige Miri-
am van Oorschot, die Nikita ook 
heeft gekend. Ze is, doordat ze 
zelf aan een eetstoornis leed, iets 
heel moois begonnen. Als erva-
ringsdeskundige maakt ze zoge-
naamde recoveryboxen om pa-
tiënten of hun gezin een hart on-
der de riem te steken. Nikita zal 
in deze uitzending dus echt een 
stem hebben.

Ook op TV
Radio Aalsmeer is te beluiste-
ren via 105.9 FM in de ether, 99.0 
FM op de kabel, digitaal radioka-
naal 868 (Caiway), via de website 
www.radioaalsmeer.nl en te be-
kijken via kanaal 12 van Caiway, 
kanaal 1389 van KPN/XS4ALL/Tel-
fort of radioaalsmeer.nl/tv. 

Bieden kan tot en met zondag
Veiling van bronzen tulp 
voor extra steun aan Oh!
Aalsmeer - Sinds januari 2014 
is restaurant Oh! gevestigd in 
de Ophelialaan. In zes jaar tijd 
is Oh! uitgegroeid tot een be-
grip in Aalsmeer. Het restau-
rant is het levenswerk van de 
broer en schoonzus van kunste-
naar Annelien Dekker. “Samen 
met een hecht team van colle-
ga’s doen Rob en Edith al ruim 
zes jaar waar zij het beste in zijn. 
Mensen laten genieten van de 
mooiste gerechten, de lekker-
ste wijnen en heel veel gezel-
ligheid”, begint Annelien haar 

verhaal. “Corona raakt ons alle-
maal, ook de restaurantsector. 
Ondanks alle inspanningen en 
creatieve ideeën, die er zijn ont-
staan tijdens de lockdowns, blijft 
het een strijd voor vele restau-
rants om het hoofd boven wa-
ter te houden. Ook voor Oh!” 
Om het restaurant van Rob en 
Edith een (financieel) steuntje in 
de rug te geven, heeft Annelien 
een speciale veiling bedacht. De 
kunstenares verkoopt een door 
haar gemaakte bronzen tulp. 
Via een privébericht op de Face-

De onlangs overleden Nikita (20 
jaar) staat in het programma van 
‘Young Ones’ op Radio Aalsmeer 
over eetstoornissen centraal.

jouw/uw verhaal voorgelezen op 
Radio Aalsmeer.

Bloemiste in ‘Door de Mangel’ 
Door de corona-maatregelen 
konden de uitzendingen van 
‘Door de Mangel’ afgelopen twee 
weken niet doorgaan. Daarom 
waren twee herhalingen te ho-
ren: de uitzendingen met Mariël-
le Buskermolen en Marloes Joore. 
De uitzending van 23 november 
zal (mits COVID19 geen roet in 
het eten gooit) Fleur Looy Diets 
om 19.00 uur plaatsnemen naast 
presentator Elbert Huijts als 305e 
gast. Zij is bloemiste en staat op 
verschillende plekken in de re-
gio met een bloemenkar. De vori-
ge gast Thomas Visser vroeg zich 
op 2 november af hoe zij de druk-
te van haar werk kan combineren 
met het moederschap. Heb je ook 
een vraag voor Fleur? Mail deze 
dan naar studio@radioaalsmeer.
nl of bel tijdens de uitzending 
naar: 0297-325858.

Opera bij ‘Intermezzo’
Het klassieke radioprogramma ‘In-
termezzo’ staat maandagavond 
25 november in het teken van de 
opera. Vooral Italiaanse, Duitse en 
Franse componisten zullen de re-
vue passeren. Koorwerken en aria’s 
komen voorbij. Twee uur genieten 
vanaf 21.00 uur en zeker niet al-
leen voor de operaliefhebber.

wen om door te gaan.” Christiaan 
en compaan Peter zijn er de man-
nen niet naar om bij de pakken 
neer te gaan zitten. “Wij geloven 
dat het goed komt.” De lol in het 
vak en hun betrokkenheid naar 
de klanten toe, het is hen op het 
lijf geschreven. 
Van kostuum tot ‘trainingspak’
“Er wordt hier gelachen en ge-
huild. De gesprekken worden 
steeds persoonlijker.” De band die 
er de afgelopen vier jaar is ont-
staan tussen de klanten en Sijnen 
is niet zomaar een oppervlakki-
ge band. Het kopen van kleding 
is een belevenis geworden. Met 
het juiste duwtje in de rug wordt 
een raad of advies ter harte geno-
men. Het is dát ontstane vertrou-
wen waardoor er mooie, vrolij-
ke en treurige belevenissen wor-
den gedeeld met een vaste klan-
tenkring die ook buiten Aalsmeer 
reikt. Als klant lijk je als vanzelf 
vrienden met Gentlemen’s Place 
te worden. 
“In deze tijd moet je ook inno-
vatief zijn en de collectie aan-
passen. Wij zijn altijd bezig met 
te voldoen aan de vraag van on-
ze klanten”, aldus Peter en Chris-
taan vult aan: “Er zijn nu in deze 
tijd geen trouwerijen meer, geen 
officiële ontvangsten, er wordt 
meer thuis gewerkt en daardoor 
is er nu meer behoefte aan een 
hippe chino en trui of vrijtijdskle-
ding. Vanzelf haken wij daar op 
in en natuurlijk bieden wij in de-
ze coronatijd onze klanten ook 
de gelegenheid om een één op 
één afspraken te maken, dan ko-
men wij bij de mensen thuis .Wij 
kennen de achtergrond van on-
ze klanten en weten wat er bij 
hen past, dat nemen wij dan mee 
Wij kunnen een out-fit van casu-
al tot sjiek voor hen samen stel-
len en dat wordt gewaardeerd. 
Ook kan de kleding coronaproof 
mee naar huis worden genomen 
en gepast.”

Hart onder de riem 
“Om alle klanten een hart onder 
de riem te steken wordt Black Fri-
day zeker geen sombere aange-
legenheid. Met de komst van on-
ze zanger Mario wordt het een 
leuk stijlvol feestje, want tenslot-
te moet kleding kopen toch een 
mooie ervaring zijn”, besluit Chris-
tiaan. 
Volg Gentlemen’s Place ook via 
social media en download gratis 
de app die - zo wordt benadrukt - 
“heel gaaf” is.
Janna van Zon

book- of Instagram-pagina van 
Annelien kunnen geïnteresseer-
den een bod uitbrengen. Bieden 
kan ook door een mail te stu-
ren naar annelien@dekkermail.
nl. Alle bieders blijven anoniem. 
Tot aanstaande zondag 22 no-
vember 20.00 uur is het moge-
lijk een bod te doen. De hoogste 
bieder wordt vanaf dat moment 
de nieuwe eigenaar van het 46 
centimeter grote kunstwerk. Het 
openingsbod voor de bronzen 
tulp is 1.750 euro. “De volledige 
opbrengst van de veiling komt 
ten goede aan restaurant Oh! 
om hen zo een extra steun in de 
rug te geven tijdens deze lastige 
periode”, besluit Annelien. Voor 
nu bieden maar en dan hope-
lijk over enkele maanden weer 
heerlijk genieten van een fantas-
tische avond uit bij Oh!
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Provincie investeert in 
verkeersgedrag jongeren

bleken dat voorlichting aan jon-
geren over verkeersregels en ge-
vaarlijke verkeerssituaties effect 
heeft. Vooral jongeren en oner-
varen verkeersdeelnemers ver-
tonen vaker onveilig verkeersge-
drag. Denk aan rijden onder in-
vloed, door rood licht, te snel rij-
den, of afgeleid zijn in het verkeer 
door mobielgebruik. Ook scholie-
ren behoren tot de belangrijkste 
risicogroep, vooral rond de leeftijd 
dat kinderen voor het eerst zelf-
standig naar school fietsen. Ieder 

jaar stelt provincie Noord-Holland 
subsidie beschikbaar aan projec-
ten die een bijdrage aan leveren 
aan de verkeersveiligheid van jon-
geren. Gemeenten, verenigingen, 
stichtingen en bedrijven kunnen 
vanaf 1 januari tot en met donder-
dag 18 februari 2021 subsidie aan-
vragen voor projecten. De subsi-
dieregeling voor verkeerseduca-
tie heet ‘gedragsbeïnvloeding ver-
keersveiligheid’ en is vanaf eind 
december te vinden op www.
noord-holland.nl/Loket/Subsidies

Cinema Amstelveen weer 
open met acht filmtitels
Amstelland - Vandaag, donder-
dag 19 november, opent Cine-
ma Amstelveen weer haar deu-
ren voor alle filmfans in Amstel-
veen en de omgeving. Maar liefst 
acht verschillende filmtitels staan 
de eerste week op de filmagenda.
Donderdag 19 november is de af-
trap van de IDFA en bioscopen in 
het hele land doen mee met IDFA 
Extended. In Cinema Amstelveen 
is ‘Nothing but the Sun’ te zien. De 
andere zes titels draaien op zater-
dag 5 en zondag 6 december. 

Singing Club en Vogelwachter
Verder staan op de filmagenda de 
volgende filmtitels voor volwas-
senen waaronder twee premiè-
res: ‘The Singing Club’ en ‘De Vo-
gelwachter’ met Freek de Jonge.
The Singing Club is de feel-
good-film van het jaar! Een ko-
misch drama van regisseur Pe-
ter Cattaneo (The Full Monty) 
over vriendschap, familie en de 
kracht van muziek. Kristin Scott 
Thomas speelt de hoofdrol in dit 
op waarheid gebaseerde verhaal, 
dat wereldwijd vele andere vrou-
wen heeft geïnspireerd om sa-
men te zingen. In ‘De Vogelwach-
ter’ woont de vogelwachter al bij-
na een halve eeuw moederziel al-
leen en zielsgelukkig op een af-
gelegen eiland. Op een dag krijgt 
hij bericht dat zijn post wordt op-

geheven. Aan zijn gelukkige be-
staan in en met de natuur komt 
abrupt een einde. De afgedank-
te vogelwachter weigert echter 
te gaan en trekt op geheel eigen 
wijze ten strijde. 

Kajilionaire en Corpus Christi
In de film ‘Kajilionaire’ hebben de 
zwendelaars Theresa en Robert 
hun enige dochter, Old Dolio, ge-
traind om te stelen en mensen op 
te lichten. Tijdens een wanhopi-
ge list overtuigen ze een vreem-
deling om mee te doen aan hun 
volgende klus. In ‘Corpus Christi’ 
droomt de twintigjarige jeugdde-
linquent Daniel  van een leven als 
priester, maar door zijn strafblad 
zit dat er niet in. Tot hij per toeval 
wordt aangezien voor een pries-
ter en hij toch zijn kans krijgt. Gi-
gantische hit in eigen land en ge-
nomineerd voor een Oscar.

Jeugdfilms
Voor de jeugd draait Cinema Am-
stelveen op woensdag-, zater-
dag- en zondagmiddag de vol-
gende titels: Bigfoot Family (NL 
2D), Jackie en Oopjen en The Se-
cret Garden (Engels gesproken, 
Nederlands ondertiteld). Het is 
noodzakelijk om vooraf online te 
reserveren via www.cinemamas-
telveen.nl (ook met een Cinevil-
lepas). 

Westeinder: Eldorado van 
de meerval
Aalsmeer - De Westeinder is van 
oudsher het grootste binnen-
meer van Nederland. (Natuur-
lijk zijn de randmeren ook me-
ren, maar die zijn veel later gere-
aliseerd door drooglegging van 
gedeelten van het IJsselmeer). De 
Westeinderplas is de belangrijk-
ste leefomgeving van de meer-
val in Nederland. De vis heeft zich 
misschien hier wel gevestigd van-
wege de grootte van het meer. 
Onder de Rietlanden, waar don-
kere dieptes en moddergron-
den zijn, hebben zij heerlijk war-
me onderkomens in de winter en 
koele plekken in de zomer. Het 
is volgens mij een eldorado op 
de Poel voor deze vis. De meer-
val verblijft het liefst zo diep mo-
gelijk onder water en in de zach-
te modder. Maar hun nieuwsgie-
righeid brengt ze ook wel eens 
naar de oppervlakte. Helaas zien 
ze dan de haakjes met het lokaas 
van de vissers aan voor een lekker 
hapje…

Honderden of duizenden
De laatste jaren horen en lezen 
we steeds meer over de meer-
val in het water van de boven-
landen. Sportvissers staan regel-
matig trots te poseren met een 
groot exemplaar in de krant. Ook 
palingvisser Theo Rekelhof vangt 
regelmatig een meerval in plaats 
van de overheerlijke paling. Ik 
sprak twee bevriende binnen-
vaartschippers bij één van mijn 
boottochtjes langs de rietlanden 
van Leimuiden. De mannen heb-
ben al jaren hun vaste stek in de-
ze buurt. Zij vertelden mij dat ze 
de vorige avond binnen een paar 

uur drie meervallen hadden ge-
vangen. Twee giganten van on-
geveer anderhalve meter en 
een ‘kleine’ van zestig centime-
ter. De laatste jaren kijken ze er 
niet meer van op als er zo’n gi-
gant aan de hengel hangt. De vis-
sers wilden niet overdrijven, maar 
er moeten er honderden rond-
zwemmen. Ik weet niet of er ooit 
een soort telling van de popula-
tie is geweest, maar voor hetzelf-
de geld zwemmen er wel duizend 
of meer rond…
De meerval is een beschermde 
vissoort, ze dient altijd weer te-
ruggezet te worden. Het vlees 
schijnt overigens erg lekker te 
zijn volgens de heren (hoe ze dat 
weten begrijp ik natuurlijk niet). 
De vis heeft geen natuurlijke vij-
anden, kan zich in alle rust voort-
planten en wel tot een lengte 
van ruim tweeënhalve meter uit-
groeien. Exemplaren van twee 
meter zijn heel normaal.

Het monster van Loch Ness
Om de vele zwemmers onder 
ons gerust te stellen kan ik je ver-
zekeren dat deze vissen banger 
zijn voor ons dan wij voor hen. Je 
hoeft geen angst te hebben voor 
knabbelende meervallen aan je 
tenen of andere uitstekende li-
chaamsdelen… De meerval zal je 
overdag niet snel zien, zij zijn ech-
te nachtjagers en overdag rusten 
ze uit in de diepe wateren.
Ik schrijf dit niet om je bang te 
maken, maar... Ik moet toch een 
beetje denken aan ‘het monster 
van Loch Ness’…
Reageren op deze meervallen? 
Graag! bob@bovenlanden.nl

Beroepsvisser Theo Rekelhof met een grote meerval. 

Bob in de BOVENLANDEN

Gemiddeld 465 vluchten 
op Schiphol deze week
Schiphol - Luchthaven Schip-
hol verwacht komende week, tot 
en met 22 november, gemiddeld 
465 vluchten per dag. Naar ver-
wachting zal de landingspiek ’s 
ochtends tussen 07.20 en 08.40 
uur en ’s avonds tussen 18.40 
en 20.00 uur plaatsvinden. De-
ze wordt op beide momenten 
gevolgd door een startpiek die  
tussen 09.20 en 11.00 uur ’s och-
tends en tussen 20.20 en 21.20 
uur ‘s avonds verwacht worden. 
Tijdens deze piekmomenten kan 
er mogelijk een tweede start- of 
landingsbaan worden ingezet. 
Meer informatie via bezoekbas.nl.

Zwanenburgbaan 
Vanaf 23 november zal de Zwa-
nenburgbaan voor een lange-
re periode minder inzetbaar zijn 
vanwege werkzaamheden aan 
het taxibanenstelsel ten zuiden 
van de baan. Van maandag 23 
november 08.30 uur ’s ochtends 
tot en met woensdag 25 novem-
ber 16.30 ’s middags is de baan in 
het geheel niet beschikbaar voor 
vliegverkeer. In de periode erna 
is de baan minder inzetbaar dan 
normaal. Schiphol verwacht dat 
bij zuidenwind de Buitenveldert-
baan of Schiphol-Oostbaan vaker 
worden ingezet als tweede lan-
dingsbaan tijdens piekmomen-
ten. Bij noordenwind kan de Bui-
tenveldertbaan vaker in gebruik 
zijn als tweede startbaan.

Verdubbeling van taxibaan
De werkzaamheden aan de zuid-
kant van de Zwanenburgbaan 
worden uitgevoerd in het kader 
van de verdubbeling van taxi-
baan Quebec en het bijbehoren-
de nieuwe viaduct over de A4. 
Door de aanleg van de dubbe-
le taxibaan Quebec zal het taxi-
banenstelsel - dat in een ring 
rond het centrum van luchtha-
ven Schiphol ligt - in de toekomst 
in zijn geheel uit dubbele taxi-
banen bestaan. Dit verbetert de 
doorstroming van taxiënde vlieg-
tuigen en sleepverkeer, het ver-
groot de veiligheid en het ver-
mindert het brandstofgebruik en 

daarmee de uitstoot door taxiënd 
vliegverkeer.

Groot onderhoud Polderbaan
De Polderbaan gaat er voor 
een langere periode uit vanwe-
ge groot onderhoud. De baan is 
niet in gebruik van 25 januari tot 
en met 26 april. Dit heeft gevol-
gen voor het vliegtuiggeluid in de 
omgeving. In deze periode zal het 
vliegverkeer bij zuidenwind lan-
den op de Zwanenburgbaan, zo-
wel overdag als ‘s nachts. Bij noor-
denwind overdag zal het vliegver-
keer indien mogelijk starten van-
af de Buitenveldertbaan. De Zwa-
nenburgbaan is gedurende het 
onderhoud minder geschikt als 
startbaan richting het noorden, 
omdat de taxibanen en opritten 
aan de zuidkant van deze baan 
niet beschikbaar zijn door werk-
zaamheden. Voor nachtvluchten 
in deze periode wordt een onthef-
fing aangevraagd voor de Zwa-
nenburgbaan. Bij noordenwind ’s 
nachts zal de Zwanenburgbaan 
in noordelijke richting gebruikt 
worden als startbaan. Ook kan 
het mogelijk voorkomen dat bij 
noordoostenwind de Kaagbaan 
naar het noordoosten zal worden 
ingezet als startbaan. Tijdens het 
groot onderhoud vervangt Lucht-
verkeersleiding Nederland (LVNL) 
het Instrument Landingssysteem 
(ILS) van de Polderbaan. Een ILS 
zorgt ervoor dat vliegtuigen on-
dersteund worden om in een ge-
leidelijke hoek te dalen naar de 
landingsbaan. Een aantal werk-
zaamheden aan het ILS kan pas 
worden uitgevoerd nadat het 
groot onderhoud is afgerond. In 
de periode van zes weken na af-
loop van het groot onderhoud 
kunnen hierdoor de Polderbaan 
en de Zwanenburgbaan - vanwe-
ge de werkzaamheden aan taxi-
banen (26 april tot 17 mei) en on-
derhoud aan de Zwanenburg-
baan zelf (17 mei tot 6 juni) - niet 
in alle zichtomstandigheden wor-
den gebruikt als landingsbaan. 
Hierdoor kan bij zuidenwind de 
Buitenveldertbaan of Schiphol-
Oostbaan vaker worden ingezet.

Aalsmeer - Beste buurtgeno-
ten  en bezoekers van de Ui-
terweg: Namens uw (mede)
bewoners willen wij graag het 
volgende onder uw aandacht 
brengen. Velen ergeren zich 
aan het gedrag van automobi-
listen op de buurt.
Ten eerste gaat het hierbij om 
hard rijden. De goeden niet te 
na gesproken, maar er zijn er 
heel wat bestuurders die 70 als 
het nieuwe 50 zien en daarmee 
80 of 90 km/uur als acceptabel. 
Zinloos, asociaal en behoorlijk 
gevaarlijk voor fietsers en voet-
gangers.
Verder ervaren veel voetgan-
gers (ja, die zijn er ook) op het 
voetpad geparkeerde auto’s 
als hinderlijk. Als voetganger 
moet je de weg op om er langs 
te komen en dat is geen sinecu-
re gelet op de eerder genoem-
de snelheden. Als je jong en fit 
bent lukt dat nog wel. Echter 
voor anderen, oud en minder 
snel met rollator of scootmo-
biel of met kinderwagen en/of 
in gezelschap van een kind op 
een fietsje, wordt het een heel 
ander verhaal. Voor hen krij-
gen dit soort passages een ka-
mikazeachtige dimensie. Aan-
gezien op het voetpad par-
keren verder geen enkel doel 
dient, elkaar tegemoetkomen-

de auto’s moeten toch wach-
ten, kunt u er net zo goed mee 
stoppen. Daarbij dan meteen 
het verzoek om dit ook aan uw 
bezoekers door te geven. Ook 
aan bouwvakkers met busjes.
Tenslotte: Veel bestuurders 
verdragen de aanblik van een 
fietsend persoon voor zich 
kennelijk slecht en ervaren een 
grote drang tot het zo snel mo-
gelijk passeren. Op zich niets 
op tegen, als er ruimte is. Maar 
het gebeurt al te vaak dat die 
ruimte er niet is en de auto-
mobilist, nog naast de fietser, 
moet besluiten naar rechts te 
gaan en die te snijden. Dit doet 
zich vaak voor op laatste brug 
voor het dorp. Het geestige as-
pect hierbij is dat de fietser, na 
weer te zijn opgekrabbeld, in 
9 van de 10 gevallen de auto-
mobilist weer passeert op de 
hoek. Kortom: zinloos, gevaar-
lijk en ergerlijk.
Het hele bericht kort samenge-
vat:  Houd u aan de maximum 
snelheid, parkeer, of helemaal 
op de weg, of op eigen terrein 
en gebruik uw verstand, indien 
mogelijk.        Zeker als u een 
fietser wilt gaan inhalen. .
Buurtvereniging Ons Aller 
Belang, Jelle Lingsma,
Reageren, reacties: buurtver-
eniging.uiterweg@gmail.com

Aalsmeer - Als gepensioneerd 
bouwkundige spreek je soms 
wel eens een andere rond fiet-
sende gepensioneerde bouw-
kundige. We zijn en blijven ten-
slotte geïnteresseerd in het vak 
wat je zoveel jaren met de no-
dige passie hebt uitgevoerd. 
Maar helaas al na korte tijd wor-
den wij zeer verdrietig over de 
dingen die we om ons heen 
zien gebeuren in Aalsmeer 
waar na vele jaren, dat moet 
gezegd, eindelijk weer eens 
wat gebeurd en er diverse goe-
de initiatieven worden geno-
men. Om enkele zaken te noe-
men die ons zeer verontrusten: 
Aardbeienbrug (Uiterweg) en 
Barendebrug (Dorpsstraat), hoe 
blij ik ook ben met het feit dat 
die eindelijk weer in ere her-
steld worden, is het ongelofe-
lijk te zien wat een grote fouten 
er gemaakt worden in de be-
rekening, de constructie en de 
uitvoering, tot nu toe gelukkig 
zonder gewonden of erger nog 
doden. Wie gaat al die fouten 
(in ieder geval voor een groot 
gedeelte) betalen, juist, u en ik. 
Bovengenoemde fouten zullen 
niet door iedereen opgemerkt 
zijn, maar wat er nu in de Zijd-

straat gebeurd bij de voorma-
lige Sprey winkel, is voor ieder 
zichtbaar. Zoals vorige week 
opgemerkt in de Meerbode, 
bij de ontdekking van een mo-
lensteen in de vloer. Er is geen 
communicatie mogelijk met de 
aanwezige arbeiders vanwege 
de taal, dat is jammer maar niet 
gevaarlijk. Overigens zijn het 
harde werkers, 7 dagen in de 
week, of is dat omdat ze weten 
dat er in ieder geval op zondag 
geen toezicht is? Als ik zie hoe 
het ‘stempelraam’ om de gevel 
overeind te houden is gemaakt, 
kan ik niet anders conclude-
ren dan dat dit een levensge-
vaarlijke situatie is. Als het echt 
gaat stormen, komt de gevel op 
straat te liggen. Vroeger had-
den we bouw- en woningtoe-
zicht met bouwkundige men-
sen en nu? Handhaving en toe-
zicht lijkt (in het algemeen)  een 
ondergeschoven kindje. Het 
kan ook met mijn leeftijd te ma-
ken hebben dat ik er te zwaar 
aan til en moet ik maar denken: 
“Die dingen gebeuren nu een-
maal.”
Piet Hulsbos, 
Molenpad 67, Aalsmeer
piethulsbos@gmail.com

LEZERSPOST

Flinke ergernis over rij- en 
parkeergedrag op Uiterweg

Stempelraam voor gevel in 
Zijdstraat: Levensgevaarlijk!

Breng je tekening voor 
Sint naar de burgemeester
Aalsmeer - Alle kinderen in 
Aalsmeer kunnen een mooie 
tekening voor Sinterklaas 
maken en die naar de bur-
gemeester brengen. Er staat 
in het raadhuis in Aalsmeer 
een grote Sinterklaas post-
kist klaar waar de kinderen 
hun tekeningen in kunnen 
stoppen. Burgemeester Gido 
Oude Kotte: “Ik hoop dat jul-
lie allemaal een mooie teke-
ning maken voor Sinterklaas. 
Ik kijk er naar uit om ze alle-
maal te ontvangen en te be-
wonderen. Dus doe je best! 
Ik zal alle tekeningen, kaar-
ten en brieven hoogst per-
soonlijk afleveren bij Sinter-
klaas die nu bij ons in het 
raadhuis logeert.” Vergeet 
niet jouw naam en het e-
mailadres van je ouders er 
op te zetten, want dan komt 
er misschien nog een leu-
ke verrassing! Sinterklaas zal 
namelijk een paar tekenin-
gen uitkiezen en de kinde-
ren die deze gemaakt heb-
ben met een persoonlijke vi-
deoboodschap bedanken.

Amstelland - De provincie Noord-
Holland stelt in 2021 ruim 1,3 mil-
joen euro subsidie beschikbaar 
voor verkeerseducatie. De provin-
cie verwacht dat met voorlichting 
over verkeersveiligheid aan jon-
geren, de veiligheid in het verkeer 
verbetert. Organisaties voor ver-

keerseducatie kunnen vanaf 1 ja-
nuari 2020 subsidie aanvragen bij 
de provincie. De provincie Noord-
Holland heeft een taak in het ver-
beteren van de verkeersveiligheid: 
niet alleen op of langs de wegen, 
maar ook door voorlichting en be-
wustwording. Uit onderzoek is ge-
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Gepast genieten en mentaal gezond blijven

Klup-app om 50+ers met 
elkaar te verbinden
Regio - De tweede gedeeltelijke 
lockdown heeft een enorme im-
pact op 50+’ers, maar liefst 53% 
zegt zich zorgen te maken over 
hun sociale contacten. Om er-
voor te zorgen dat iedereen in 
deze tijd sociaal actief kan blij-
ven, gepast blijft genieten en 
mentaal gezond blijft, hebben de 
twee oprichters van Klup de keu-
ze gemaakt om Klup voor iede-
re 50-plusser in Nederland gra-
tis beschikbaar te stellen. Klup is 
een sociaal platform dat elke dag 
meer dan duizenden avontuurlij-
ke 50+’ers met elkaar verbindt.

Wat kan er nu wel?
Middels de app verbindt het plat-
form dagelijks duizenden gebrui-
kers en vinden er wekelijks 200 
activiteiten plaats door heel Ne-
derland. Er is van alles te doen, 
ook nu. 
Oprichter Michelle Wolters (33): 
“We moeten de focus gaan leg-
gen op de dingen die wél mogen 
en op een creatieve manier inspe-
len op de situatie. Er worden nog 
steeds leuke activiteiten georga-
niseerd op de Klup-app. Zo kan 
je nasi eten bij Jaap, wordt er op 
een e-bike getourd door de dui-
nen en is een online webinar met 
de titel ‘Hoe kom je deze tijd posi-
tief door?’ georganiseerd. 

Corona-impact
Oprichter Michiel van den Berg 
(31): “Voor corona gebeurde er 
de gekste activiteiten, zoals pa-
rachutespringen en een rond-
reis door Lapland met husky’s en 
sneeuwscooters. Nu zijn de klup-
pers in kleine groepjes actief óf 
online. De activiteiten en ont-
moetingen hebben al heel veel 
mensen blij gemaakt, we ontvan-
gen dagelijks dankmailtjes. Ge-
zien de huidige maatregelen en 
wintermaanden in het vooruit-
zicht, willen we er juist nu voor 
de 50-plusser zijn.” De tweede ge-
deeltelijke lockdown heeft een 

enorme impact op 50+’ers. Ten 
opzichte van de eerste lockdown 
is de Klup-app bijna drie keer zo 
vaak geïnstalleerd. 
In maart was een daling van 
72% ten opzichte van vorig jaar 
te zien, sinds de tweede lock-
down is in vergelijking met vo-
rig jaar een enorme stijging ge-
constateerd. Men heeft juist nu 
enorme behoefte aan samenzijn.  
Dit blijkt ook uit de cijfers, maar 
liefst 53% van de doelgroep zegt 
zich zorgen te maken over socia-
le contacten. En bijna de helft van 
de 50+’ers verwacht kerst alleen 
of met z’n tweeën te vieren. Dit is 
als het aan de oprichters van Klup 
ligt helemaal niet nodig. Om de 
drempel tot het zoeken van so-
ciale contacten te verlagen is be-
sloten om het lidmaatschap van 
Klup gratis aan te bieden voor ie-
dere 50-plusser tot het voorjaar 
van 2021. 
Er is nu een enorme drang 
naar verbinding. Met meer dan 
100.000 downloads en meer dan 
130.0000 connecties zijn er op 
de app inmiddels al vele vriend-
schappen gesloten, met deze ac-
tie hoopt Klup er juist in deze las-
tige periode te zijn voor 50+ers in 
Nederland.’

Sociaal en actief netwerk
Michelle en Michiel zijn Klup ge-
start omdat ze persoonlijk heb-
ben ondervonden dat er een gro-
te behoefte is aan een sociaal en 
actief netwerk onder 50-plussers 
in Nederland. 
Beiden zagen dat het bij hun ou-
ders lastig was om na een levens-
veranderende situatie, zoals een 
scheiding, sterfgeval of verhui-
zing, een nieuw sociaal netwerk 
op te bouwen. Niet voor een re-
latie, maar gewoon om gelijkge-
stemde te ontmoeten tijdens ge-
zellige activiteiten. In de app kun-
nen kluppers zelf activiteiten or-
ganiseren, waar anderen zich bij 
kunnen aansluiten.

Ontwerpen voor ontwikkeling Zeilfort
Wandelen of fietsen langs 
Stelling van Amsterdam
Aalsmeer - Rondom de Neder-
landse hoofdstad Amsterdam ligt 
een bijzondere verdedigingsring 
van 42 forten, 4 batterijen en een 
groot aantal dijken en sluizen: de 
Stelling van Amsterdam. De Stel-
ling is een erfgoed van wereldfor-
maat en staat sinds 1996 op de 
lijst van UNESCO Werelderfgoed 
vanwege het strategisch land-
schap, briljante watermanage-
mentsysteem en talloze militaire 
werken. Het zijn nog steeds barre 
tijden. Het corona-virus slaat nog 
altijd om zich heen en iedereen 
moet nog steeds zoveel moge-
lijk thuisblijven. De horeca is we-
derom tijdelijk gesloten en ook 
sommige musea sluiten noodge-
dwongen de deuren. Net als ie-
dereen in Nederland hebben ook 
de forten het zwaar, maar ze be-
wonderen van dichtbij kan vei-
lig en coronaproof, bijvoorbeeld 
door er langs te wandelen of te 
fietsen. 

Tien routes
Nu er veel thuis gewerkt wordt 
door de maatregelen tegen het 
coronavirus is het goed om in be-
weging te blijven. Wandelen en 
fietsen is gezond, helpt schou-
der- en nekklachten voorkomen 

en is ook nog eens goed voor 
je brein! Er is nu een prachtige 
routegids gemaakt met de tien 
mooiste routes langs forten, het 
strategische landschap en de di-
verse waterwerken in de groene 
kring rondom Amsterdam  

Zeilfort Kudelstaart open
In november is het Fort bij Ku-
delstaart op alle zondagen (22 
en 29 november) tussen 14.00 en 
17.00 uur open voor bezoekers. 
Op deze dagen zijn de ontwer-
pen en het masterplan voor de 
ontwikkeling van het fort tot Zeil-
fort in te zien en kunnen bezoe-
kers lekker door het fort of over 
het forteiland wandelen. Fort-
exploitant Martijn de Liefde ver-
wacht dat in 2022 de schop daad-
werkelijk in de grond gaat voor 
de bouw. Het fort is een rijks-
monument en daarom is er een 
bouwkundig adviseur van de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erf-
goed betrokken bij de ontwik-
keling van het fort. Nieuwsgie-
rig wat zo’n adviseur precies doet 
op Fort bij Kudelstaart? Dat komt 
dan goed uit want hierover is een 
vlog beschikbaar. Kijk voor meer 
informatie en activiteiten op 
www.stellingvanamsterdam.nl.

Ontwerp starttoren Coco Vink.

Ontwerp starttoren Iris de Mooij.

Ontwerp starttoren Thorsten Schlossman.

Ontwerp starttoren Ties Booisma.

Veiligheidsregio: Coronaregels in huis
Campagne: ‘Ik bescherm 
jou, jij beschermt mij’
Aalsmeer - Begin november is 
de campagne: ‘Ik bescherm jou, 
jij beschermt mij’ gestart. De 
campagne richt zich op de coro-
naregels in huis, omdat daar de 
meeste besmettingen plaatsvin-
den. Ruim 55% van alle corona-
besmettingen vindt thuis plaats, 
bijvoorbeeld als mensen bij el-
kaar op bezoek gaan. Veel men-
sen vinden het lastig om ande-
ren te vragen afstand te houden 
of elkaar niet aan te raken bij een 
begroeting. Ook blijft niet ieder-
een thuis na positief te zijn ge-
test. Om het aantal besmettin-
gen omlaag te krijgen, is het van 
belang dat mensen zich ook in 
de thuissituatie aan de basisre-
gels houden. Daarom zijn de ge-

meenten in de Veiligheidsregio 
Amsterdam-Amstelland, waar-
onder Aalsmeer, gezamenlijk de 
postercampagne ‘Ik bescherm 
jou, jij beschermt mij’ met regels 
voor bezoek thuis gestart. Het is 
de bedoeling de poster op het 
raam te hangen. Aan de buiten-
kant van de poster staat: ‘ik hou 
(afstand) van jou’ en op de bin-
nenkant: ‘welkom; huisregels 
voor bezoekers’. Zo is het mak-
kelijker om aan vrienden en fa-
milie aan te geven wat er van 
hen wordt verwacht. De pos-
ter is vorige week meegestuurd 
met de Nieuwe Meerbode en 
kan gedownload worden via 
de website van de gemeente:  
www.aalsmeer.nl

Jonge Dibbes
Aalsmeer - Kunnen jullie oppas-
sen? Bekende vraag, maar dit 
keer ging het niet om de klein-
kinderen. Of Dibbes een week-
je mocht komen logeren? “Pri-
ma”, zeiden wij, “maar eerst even 
kennis maken met Pien.” Wij kun-
nen wel bedenken dat het leuk 
is, maar als enig hondenkind in 
huis heeft zij ook inspraak. Dib-
bes is een twee jaar oude Heide-
wachtel, een jachthond, jong en 
onstuimig en nog helemaal kerel. 
Zijn baasje kan momenteel niet 
voor hem zorgen en de moeder 
van het baasje, die zich over hem 
ontfermt, was hem een beet-
je zat. “Ik wil wel even een week-
je niks”. Konden wij ons voorstel-
len. Een hond is een persoon in 
huis. Als jij lekker even de stad in 
wil met je lief, of een weekendje 
op stap is een hond geen handig 
gezelschap. 
Dibbes kwam zich op dinsdag-
middag even voorstellen. Een en 
al jeugdige overmoed; hij trok 
sprintjes door de tuin, deed tig 
rondjes om de plataan en nam ter 
afkoeling een duik in de vijver. De 
toon was gezet. De locatie goed-
gekeurd. Dibbes zag het wel zit-
ten en ook Pien vond zo’n stoere 
vent wel een aanwinst. Op zater-
dag kwam hij echt; dekbed mee, 
handdoeken mee (een om op te 
liggen en een voor de poten af 
te drogen), bak brokjes, snoep-
jes, kluif, extra riem, blafband (die 
in de verpakking is gebleven, wij 
zijn principieel tegen), ballen en 
een fluitje. Als jullie daarop bla-
zen komt hij, wordt ons beloofd. 
En dat is het enige wat hij niet 
doet. Ik kan roepen, smeken, be-
velen, vleien; hij kijkt mij aan met 
een blik van: Ik weet niet tegen 
wie jij het hebt, maar over mij 
gaat het niet. 
Iedere stap die ik vooruit doe, 
doet hij er een achteruit. Er zit 
niks anders op; buiten alleen 
maar aan de lijn. Ook dat is een 
avontuur: ratten langs de vijver, 
hazen op de dijk, muizen overal. 

Als hij iets ruikt, gaat de voorpoot 
omhoog, neemt hij een sprong 
en beland ik - head first - languit 
langs de slootkant. Dibbes uit-
laten is zowel voor mij als voor 
hem absoluut een uitdaging. In 
huis vindt hij het lastig. Wij hul-
digen het standpunt: een hond 
hoort op de grond. Niet op de 
bank en ook niet in de slaapka-
mer. Het eerste wil lukken, maar 
de trap moeten we barricaderen, 
anders staat hij elke avond naast 
mijn bed. Ter compensatie hyp-
notiseert hij Pien uit haar mand 
en confisqueert die om prins-
heerlijk naast mij te kunnen lig-
gen. Gaandeweg de week gaat 
hij steeds meer van ons houden 
en wij van hem. Ik doe zoekspel-
letjes met hem, manlief laat hem 
uit, dat is mij iets te avontuur-
lijk. Maar waar ik in huis sta, staat 
Dibbes naast me, met steeds die 
hoopvolle blik: gaan we nog iets 
leuks doen? Hij kan wel wat op-
voeding gebruiken, maar helaas 
is een week te kort om hem echt 
iets te leren. 
Op zaterdag wuiven we hem 
weer uit, met de belofte dat hij al-
tijd terug mag komen. De ratten 
zijn zich namelijk te pletter ge-
schrokken. Die zijn dankzij Dib-
bes verhuisd. 
Truus Oudendijk
Reageren? Truus@bente.net

...van Truus

Wethouder over luchtvaartnota: ‘Onfatsoenlijk en onverkoopbaar’

Statement Aalsmeer over 
Schiphol richting Den Haag
Aalsmeer - “Onfatsoenlijk en on-
verkoopbaar.” In het licht van de 
recente ontwikkelingen rond 
luchthaven Schiphol heeft wet-
houder Bart Kabout een duidelijk 
signaal afgegeven richting Den 
Haag. De luchtvaartnota, die door 
minister Van Nieuwenhuizen is 
gepresenteerd, vormt samen met 
een boterzacht hinderreductie-
plan van Schiphol de aanleiding 
voor de open brief. 
In de brief aan het kabinet en de 
Tweede Kamer schrijft wethouder 
Bart Kabout van Schipholzaken 
dat de inwoners van Aalsmeer 
zich niet gehoord voelen in Den 
Haag. “Ze zijn het meer dan zat 
en hebben het vertrouwen in de 
overheid verloren”, zegt Kabout. 
“Er is door inwoners dan ook een 
juridische procedure gestart. Als 
gemeentebestuur hebben we 
daar alle begrip voor, mede gelet 
op de grote zorgen over gezond-
heidsschade en verstoring van 
het woongenot.“

Hinderreductie
In de brief wordt gesteld dat hin-
dertoename in een (binnen)ge-
bied dat in het zeer recente verle-
den al te maken heeft gehad met 
extra hinder onfatsoenlijk en on-
verkoopbaar is. “Hinderreductie-
maatregelen moeten de situatie 
van onze inwoners vanzelfspre-
kend verbeteren en niet verslech-
teren“, stelt Kabout. “Anders kan 
een Uitvoeringsplan Hinderre-
ductie niet serieus genomen wor-
den. Dat er nu onder de noemer 
hinderreductie wordt voorge-
steld om de zuidelijke startroute 
vanaf de Aalsmeerbaan te verleg-

gen richting Kudelstaart valt bij 
ons dan ook heel erg verkeerd.“ 

Aantal vluchten omlaag
Het uitgangspunt van de ge-
meente is dat van groei (boven 
500.000 vluchten per jaar) geen 
sprake kan zijn, maar dat het aan-
tal vluchten over Aalsmeer juist 
sterk omlaag moet. Het aantal 
vluchten op de secundaire banen 
(Aalsmeerbaan en Zwanenburg-
baan-zuid) is de afgelopen jaren 
disproportioneel gegroeid. Daar 
kwam de extra overlast als gevolg 
van een verkorte bochtstraal van 
de Kaagbaan nog eens bij. Die 
bochtstraal werd verkort om het 
verder van de luchthaven gele-
gen Leimuiden te ontzien. “Voor 
de gemeenteraad, het college 
van Aalsmeer en onze inwoners 
is genoeg daarom genoeg“, zegt 
Bart Kabout. “Er kan voor wat be-
treft vliegbewegingen boven on-
ze gemeente niets meer bij. Ster-
ker nog, er moeten vluchten af.“ 

Secundair ontlasten
In de brief stelt de wethouder 
dat om te beginnen de secundai-
re banen ontlast moeten worden, 
en wel zo dat dit merkbaar is. 

“Terug naar het aantal vliegbe-
wegingen uit 2009 is een goed 
begin. Maar de optelsom van de 
overlast van drie banen boven 
Aalsmeer mag daarbij niet uit het 
oog worden verloren“, stelt Ka-
bout. “Ook het vaker gebruiken 
van de primaire Kaagbaan als ge-
volg van het ontzien van de se-
cundaire banen zou namelijk 
voor een groot deel van onze ge-

ervaren zij voor het eerst vrijwel 
dagelijks schone lucht en rust“, 
constateert Kabout. “Zij vragen 
in de brief of deze rust en frisse 
lucht niet altijd kunnen blijven, al 
snappen ze heus wel dat mensen 
soms moeten reizen. Wij moeten 
zorgen voor hun gezonde toe-
komst. Laten we ze alsjeblieft se-
rieus nemen.“

Oproep 
De brief eindigt met een oproep 
aan beleidsmakers in Den Haag: 
“U allen en de luchtvaartsector 
dragen de verantwoordelijkheid 
voor de gezondheid en het wel-
zijn van onze 32.000 inwoners. Til 
daar alstublieft niet te licht aan.” 
Het college en de voltallige ge-
meenteraad onderschrijven de 
woorden van wethouder Kabout. 
Het volledige statement van de 
gemeente Aalsmeer is te lezen op 
www.aalsmeer.nl.

 

meente een toename van over-
last tot gevolg hebben, tenzij de 
verkorte bochtstraal wordt her-
zien. Elke toename van overlast is 
voor ons uit den boze.” 

Brief van de kinderraad
In het statement verwijst de wet-
houder ook naar een recente brief 
van de kinderraad aan de minis-
ter-president. Die  sprak voor de 
wethouder boekdelen. 
“De kinderen weten niet beter 
dan dat er vliegtuigen over hun 
hoofden razen. In deze coronatijd 
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Coronaproof feestje in Dorpshuis
Sinterklaas in Kudelstaart
Kudelstaart - Afgelopen zater-
dag is Sinterklaas na een lange 
reis vanuit Spanje dan eindelijk in 
Nederland aangekomen. Om al-
les goed te regelen in deze span-
nende tijd heeft Sinterklaas heel 
veel overleg gehad met alle bur-
gemeesters in Nederland. En dus 
ook met burgemeester Gido Ou-
de Kotte is er veel overleg ge-
weest. Nog sterker, het is de bur-
gemeester zelfs gelukt om Sinter-
klaas toch naar Kudelstaart te ha-
len!

Geen intocht
Helaas is het dit jaar niet mogelijk 
om de intocht bij de loswal van 
Kudelstaart te houden. En dat 
vindt Sinterklaas heel erg jammer, 
want de intocht in Kudelstaart 
is altijd een prachtige gelegen-
heid waar heel veel kinderen en 
ouders bij aanwezig zijn. Maar 
Sinterklaas heeft wel aangege-
ven dat hij toch naar Kudelstaart 
komt. Hoe kon de Sint nog niet 
zeggen, maar de Hoofdpiet wil 
wel bevestigen dat Sinterklaas 
komende zaterdag 21 november 
in het Dorpshuis in Kudelstaart 
aanwezig is. Daarnaast gaf Sin-

terklaas aan dat er nog veel meer 
nieuws is en dat dit allemaal on-
line beschikbaar komt op de Fa-
cebook pagina van Sinterklaas in 
Kudelstaart. Wie weet kunnen al-
le kinderen hier ook zien hoe Sin-
terklaas in Kudelstaart aankomt?

Tickets reserveren
Alle kinderen in de leeftijd van 
4 tot en met 8 jaar zijn van har-
te welkom om op zaterdag 21 
november Sinterklaas te bezoe-
ken in het Dorpshuis. Uiteraard 
wordt dit coronaproof georgani-
seerd door de Pretpeurders. Hier-
voor worden er kortere momen-
ten voor kleinere groepen kinde-
ren opgezet, waar Sinterklaas en 
zijn roetveeg Pieten alsnog een 
feestje geven. 
En misschien heeft Sinterklaas 
nog wel een cadeautje voor de 
aanwezige kinderen. 
Toegang tot deze momenten is 
alleen mogelijk met een ticket 
voor een vooraf gekozen tijds-
slot. Via de website www.Sinter-
klaasKudelstaart.nl kunnen tic-
kets gereserveerd worden voor 
deze tijdssloten. Wees er snel bij, 
want vol is vol. 

Aanstaande zaterdag aflevering 2
‘Sint & Piet nieuws’ op 
Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
was het eerste ‘Sint & Piet nieuws’. 
Dennis en Kim belden met Sinter-
klaas, die in zijn intrek heeft ge-
nomen in het Praatjeshuis. Sinter-
klaas vertelde onder andere hoe 
kinderen toch nog kunnen ge-
nieten van een thuisbezoek, door 
middel van een digitale video 
boodschap. Komende zaterdag 
om 17.00 uur is er weer een ‘Sint 
& Piet nieuws’. Dit keer zoeken 
Kim en Dennis contact met Ku-
delstaart. Want eigenlijk zou Sin-
terklaas daar aanstaande zaterdag 
aankomen, maar hoe kunnen de 
kinderen hier nu hun verlanglijst-
je aan Sinterklaas geven? En af-
gelopen zaterdag draaide Dennis 
al de nieuwe Sinthit van de Ech-
te Pieten. Kim sprak ze afgelopen 
voorjaar al over de opname van 
de clip. Zaterdag gaat Kim kijken 
of ze weer contact met ze kan krij-
gen om te horen hoe het nu met 
ze gaat. En natuurlijk is er ook vol-
op Sinterklaas-muziek om in de 
Sinterklaasstemming te komen. 
Dus, zorg dat je pepernoten klaar 

hebt staan, zaterdag 21 november 
tussen 17.00 en 18.00 uur en kijk 
en/of luister naar Radio Aalsmeer. 
De lokale omroep is te beluiste-
ren via 105.9 FM in de ether, 99.0 
FM op de kabel, digitaal radioka-
naal 868 (Caiway), via de website 
www.radioaalsmeer.nl en te bekij-
ken via kanaal 12 van Caiway, ka-
naal 1389 van KPN/XS4ALL/Telfort 
of radioaalsmeer.nl/tv. 

Dennis en Kim presenteren zater-
dag aflevering 2 van ‘Sint & Piet 
nieuws’.

Voor kinderen uit groepen 3 t/m 5
Pietengym in Proosdijhal
Kudelstaart - Zoals jullie weten 
werkt Sinterklaas dit jaar thuis 
en moeten de Pieten al het werk 
doen. Daarom vragen de Pieten 
dit jaar de hulp van kinderen uit 
de groepen 3 tot en met 5 om al-
le sinterklaascadeautjes te bezor-
gen. Op maandag 23 november 
van 15.30 tot 16.30 uur organi-
seert Team Sportservice Aalsmeer 
in de Proosdijhal in de Edison-
straat een pietengym waarbij de 
kinderen zich helemaal kunnen 
uitleven. Bij de pietengym is het 
de bedoeling dat er nog wat ca-
deautjes door de schoorsteen ge-
daan worden, alleen om daar te 
komen moeten veel verschillen-
de obstakels overwonnen wor-
den. Klimmen, klauteren, krui-
pen, springen, rennen en balan-
ceren staan op het programma. 
Als alle cadeautjes zijn bezorgd 
krijgen de kinderen na afloop ook 

nog een tasje met een leuke in-
houd mee! 
Meedoen is gratis, maar er is 
maar beperkt plek. Dus ga snel 
naar https://www.noordholland-
actief.nl/activiteit/153127/pie-
tengym. Aanmelden kan ook bij 
René Romeijn, Buurtsportcoach 
Aalsmeer, via aalsmeer@team-
sportservice.nl.

Al cadeautjes gebracht
Sinterklaas al welkom 
op KC De Ruimte
Aalsmeer - Terwijl Sinterklaas 
aanmeerde aan de Dieuwer-
tje Blokkade, waren zijn hulp-
pieten al hard aan het werk. Op 
het schoolplein van KC De Ruim-
te werden de cadeautjes al ge-
bracht. Het werd wel een gekke 
plek, maar  je wordt er wel vrolijk 

van. Gelukkig zijn er een paar Pie-
ten op school achtergebleven om 
de cadeautjes goed in de gaten 
te houden. Zij zorgen ervoor dat 
ze 4 december wel bij de kinde-
ren terecht komen. Tot 5 decem-
ber is de sfeer op school weer die 
van feest en verwachting. 

Indrukwekkend en leerzaam
Politie op bezoek bij 
OBS Kudelstaart
Kudelstaart - Vrijdag 30 okto-
ber en donderdag 5 november is 
de politie op bezoek geweest in 
groep 7 en 8 van OBS Kudelstaart. 
Er kwamen twee politieagenten 
en een ex-gedetineerde in de 
klas. De agenten kwamen met de 
groep praten over normen, waar-
den, fatsoen en keuzes. En dat ie-
dere keuze die je maakt gevolgen 
kan hebben voor later.
De leerlingen weten nu dat je 
op je 12e al een strafblad kunt 
krijgen, als je een strafbaar feit 
pleegt. Dat deze 30 jaar geldig 
blijft en dat er dan 5 jaar lang 
geen Verklaring Omtrent Ge-
drag aangevraagd kan worden. 
Met als gevolg dat ze dan geen 
baan kunnen krijgen, misschien 
geen opleiding kunnen volgen 
of een huis kunnen huren/kopen. 

De kinderen konden daarna hun 
vragen stellen aan de ex- gedeti-
neerde. 

Pesten
Na de kleine pauze ging het pro-
gramma verder en is er met de 
jongens en meiden gesproken 
over pesten en de gevolgen van 
pesten. Kinderen deelden hier-
in ook hun eigen ervaringen, wat 
soms zorgde voor veel emoties. 
Er werd met veel respect naar el-
kaar geluisterd en er werd ge-
troost.
Ook online gedrag op sociale me-
dia is aan de orde gekomen. Wat 
kan er gebeuren met je gege-
vens en beeldmateriaal als je dat 
op een openbaar profiel zet? Het 
was een heel indrukwekkend en 
leerzaam bezoek.

Digitaal genieten van Sint en Pedro
Poppenkastvoorstelling 
rond Sinterklaas
Aalsmeer - Gerard Zelen heeft 
een speciale poppenkast-voor-
steling gemaakt rond Sinter-
klaas. De inwoner verzorgde, 
voor de corona-pandemie, re-
gelmatig voorstellingen voor de 
jongste jeugd bij kinderboerde-
rij Boerenvreugd. Omdat dit nu 
niet mogelijk is, heeft Gerard Ze-
len een digitaal Sinterklaas pop-
penkast-verhaal gemaakt met 
onder andere hoofdpiet Pe-
dro en natuurlijk de Sint zelf. Ze 
beleven diverse leuke, grappi-
ge, maar ook spannende avon-
turen. Genieten van de digitale 
Sinterklaas poppenkast kan via  
https://youtu.be/ZKweu7EPQr4

Challenges voor gezonde leefstijl
Sportontbijt op Zuidooster
Aalsmeer - De groepen 5 en 6 
van OBS Zuidooster hebben de 
afgelopen weken fanatiek mee 
gedaan aan verschillende ge-
zonde challenges die allemaal 
te maken hadden met een ge-
zonde leefstijl. Zo werd op een 
leuke manier aandacht besteed 
aan water drinken, verschillende 
soorten groente en fruit en ge-
noeg beweging. Het bewust wor-
den van een gezonde leefstijl is 
ook een van de doelen van JOGG 
Aalsmeer die in samenwerking 

met Teamsportservice Aalsmeer 
deze challenges had georgani-
seerd. Als afsluiting vond er afge-
lopen maandag een lekker en ge-
zond sportontbijt plaats die me-
de werd verzorgd door een van 
de lokale JOGG partners, AH Pol-
dermeesterplein. Sabiene Kuiper, 
gymleerkracht op OBS Zuidoos-
ter: “Het is super om te zien hoe 
enthousiast de kinderen bezig 
zijn geweest met alle opdrachten 
en dat het feestelijk werd afgeslo-
ten met een mooi sportontbijt!”

Extra voorstelling Ieorg 
Idur in Poppentheater
Amstelland - De twee voorstel-
lingen van Ieorg Idur op zondag 
22 november in het Amstelveens 
Poppentheater waren zo snel uit-
verkocht dat Unieke Zaken een 
extra openbare voorstelling wil 
spelen op dinsdagmiddag 24 no-
vember om 16.00 uur.  Voor ie-
dereen vanaf 4 jaar die na school-
tijd zin heeft in een uurtje ge-
nieten van deze grappige voor-
stelling. Meesterverteller Roald 
Dahl schreef in 1990 Ieorg Idur. 
Dit ontwapenende verhaal over 
de liefde tussen een buurman en 
een buurvrouw heeft Unieke  Za-
ken bewerkt tot een levend pren-
tenboek: vol humor, muziek, spel 
én schildpadden. De toegangs-

prijs is 9 euro. per persoon. Reser-
veren kan via www.amstelveens-
poppentheater.nl, via info@am-
stelveenspoppentheater.nl of bel 
020-6450439.

Jeugdschaken
Simon slaat toe bij 10e 
AAS online-competitie

pende tijdnood raakte Robert de 
draad en het stuk kwijt. De kleine 
killster (6 jaar) liet het niet meer 
lopen en Robert werd genade-
loos mat gezet. Ben en scoor-
de zijn eerste overwinning. Het 
was een miniatuurtje van elf zet-
ten. Bryan heeft nogal eens last 
van NOL, Niet Op Letten en werd 
keihard mat gezet. Luuk V tegen 
Konrad was wel de topper van de 
avond. De Rudolphi kids hebben 
een zeer volwassen openingsre-
pertoire en Konrad speelde Alje-
chin, de opening die zijn vader 
FM Johannes jaren speelde. Alje-
chin was de derde wereldkampi-
oen schaken. Maar Luuk V kende 
zijn theorie en wist in de compli-
caties een stuk te winnen. Maar 
dit kostte tijd en hardnekkig ver-
dedigend wist Konrad toch de re-
mise veilig te stellen. Christiaan 
is in vorm dit seizoen en speelde 
weer een soort Engelse schaak-
partij. Marien ging vlot de mist 
in en verloor een stuk. Een mini-
atuur was het gevolg, want op 
zet 15 ging hij mat. Pieter tegen 
David waren beiden nogal on-
nauwkeurig, maar Piet spande de 

kroon en werd mat gezet op zet 
21. Het was een avond van kor-
te partijen Het andere top duel 
was Simon (8 jaar) tegen Luuk V. 
Simon opende Spaans wat voor 
een jonge speler zeer verrassend 
te noemen is. Luuk antwoord-
de met de open variant van het 
Spaans, maar Simon ging hier 
niet op in en speelde, net zoals de 
wereldkampioen Magnus Carl-
sen, het rustige d3. Aan het begin 
van het middenspel dacht Luuk 
een paard te pennen, maar zag 
een kleine afwikkeling over het 
hoofd en verloor een pion. Daar-
na had Simon een prachtig kwa-
liteitsoffer dat hij nog beter had 
kunnen benutten door een loper 
te slaan in plaats van de kwaliteit 
terug te winnen. Hij stond nog 
wel beter, maar speelde nu on-
nauwkeurig en Luuk had een stuk 
kunnen winnen, in plaats daar-
van verloor hij een tweede pion. 
Nu was Simon weer helemaal bij 
de les en zwart werd vakkundig 
aan de kant gezet. Kijk voor alle 
uitslagen en de stand op: www.
aas.leisb.nl
Door Ben de Leur

Aalsmeer - De opening van het 
schaakduel tussen Robert en Da-
ria bij de AAS online-competi-
tie was een Italiaans  drie paar-

denspel dat Robert beter speel-
de en een stuk tegen twee pion-
nen won. Maar daarna begon Da-
ria echt te schaken en in oplo-
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De Blauwe Beugel blij met Rabosupport
Nieuw trainingsmateriaal 
voor jeugdschaatsers
Rijsenhout - IJsclub de  Blau-
we Beugel uit Rijsenhout heeft 
van de Rabobank Regio Schip-
hol een mooi bedrag ontvangen 
van 1.242,40 euro. Dit bedrag 
is tot stand gekomen door het 
stemmen op de vereniging via 
Rabosupport. Deze sponsorac-
tie van de Rabobank is er om lo-
kale sportverenigingen financieel 
te steunen. Voorzitter Erwin Huis-
man mocht onlangs de cheque 
ontvangen van de Rabobank. 
IJsclub de Blauwe Beugel zal dit 
mooie bedrag besteden aan trai-
ningsmateriaal voor het jeugd-
schaatsen op zaterdagmorgen. 
Afgelopen zaterdag waren de 
jeugdschaatsertjes op de ijsbaan 
in Haarlem om met de cheque op 
de foto te gaan en hierdoor de 
Rabobank te bedanken.
IJsclub de Blauwe Beugel uit Rij-
senhout timmert sedert 10 jaar 
aan de ‘ijsbaan’ om het jeugd-

schaatsen te promoten. Elke za-
terdagmorgen om kwart over 
acht staan er zeven gemotiveer-
de trainer/sters op de ijsbaan in 
Haarlem om op geheel vrijwilli-
ge basis de jeugd spelenderwijs 
aan het schaatsen te krijgen. Elk 
jaar zijn er tussen de 35 en 45 kin-
deren die hier gretig gebruik van 
maken. En, nadat ze met goed 
gevolg alle groepen doorlopen 
hebben, kunnen doorstromen 
naar de schaatstraininggroep op 
woensdagavond. Nadat een aan-
tal jaar geleden er dankzij een 
sponsorbijdrage helmen aange-
schaft konden worden, zijn er 
vorig jaar tassen en bijpassen-
de hesjes aangekocht. Dit vormt 
een mooi geheel waar de jeugd 
van de Blauwe Beugel mee voor 
de dag kan komen op het ijs. Kijk 
voor alle informatie of om uw 
kind op te geven op www.ijsclub-
deblauwebeugel.nl.

gazine een verkiezing opgezet 
om het mooiste shirt van Neder-
land te vinden. Vanaf augustus 
hebben zowel (oud) spelers als 
clubs de mogelijkheid gehad om 
hun eigen favoriete shirt te no-
mineren. Dit heeft geresulteerd 
in een schitterend totaal aantal 
van 58 shirts variërend van zeer 

oud tot zo nieuw dat deze door 
corona nog niet gedragen was. 
Na de nominatieronde kreeg het 
publiek de mogelijkheid om te 
stemmen. Dit overtrof werkelijk 
alle verwachtingen waarbij uit-
eindelijk de top 10 overbleef. Een 
deskundige jury heeft uit deze 
tien lijk een winnaar uitgekozen 

Mooiste honkbalshirt van 
Nederland: Flying Petrels

Periode 23 januari tot en met 7 februari

In 2021 virtuele Uithoorns 
Mooiste loop of wandeling
Uithoorn - Schrijf je nu al in voor 
de virtuele Uithoorns Mooiste-
loop of -wandeling in 2021. Er zijn 
namelijk slechts 500 startbewij-
zen. De Ter Specke-loop in Lisse, 
de eerste in het Z en Z circuit, was 
binnen vijf dagen vrijwel volge-
boekt. Ga op de website van het 
Z en Z circuit naar ‘inschrijvingen’ 
en klik dan op de Uithoorn loop 
en vervolgens op de te lopen af-
stand. Dit jaar kunnen ook wan-
delaars aan het circuit meedoen. 
Het Z en Z circuit bestaat uit to-
taal acht lopen. Wie een loop 
heeft afgerond krijgt een digi-
taal certificaat en na een week of 
twee per post een medaille. Wie 
aan zes van de acht lopen mee-
doet krijgt een herinneringsshirt. 
Voor elke loop is een periode van 
zestien dagen vastgesteld waarin 
de afstand waarvoor is gekozen, 
5, 10 of 15 kilometer, afgelegd 
mag worden. Om veel reizen te 

voorkomen vanwege corona kan 
elke loop van het circuit vanuit de 
eigen omgeving gestart en gelo-
pen worden. Het inschrijfgeld per 
loop is 3 euro. 
De periode waarin Uithoorns 
Mooiste gelopen kan worden is 
23 januari tot en met 7 februari. 
Er kan vanuit huis of elke ande-
re plek in de eigen omgeving ge-
start worden op een voor de be-
treffende deelnemer interessant 
parcours. Om de sfeer van de Uit-
hoorns Mooiste zoals gewend in 
de afgelopen jaren, een beetje te 
proeven richt AKU een aangekle-
de start- en finishplek op sport-
park de Randhoorn in met boog, 
vlaggen en banners. Deelnemers 
kunnen ook starten vanaf het 
sportpark in Uithoorn. Het is dit 
jaar ook mogelijk om als wande-
laar, op dezelfde manier als hier-
boven beschreven, mee te doen 
aan Uithoorns Mooiste.

Startpunt was Zeilfort Kudelstaart
Surf Olympiërs trainen 
op Westeinderplassen
Aalsmeer - Een aantal surf Olym-
piërs is afgelopen weekend bij 
Zeilfort Kudelstaart geweest om 
te trainen. Daar doet Martijn de 
Liefde – zelf een verfent zeiler – 
het allemaal voor. De waterspor-
ters een accommodatie bieden 
waardoor zij op hoogwaardig ni-
veau kunnen trainen.
Hoofdcoach van de Nationale 
Optimisten Kernploeg Stefan de 
Vries was al eerder overtuigd ge-
raakt van de mogelijkheden van 
het Watersport – Fort Kudelstaart 
en de Westeinderplassen voor de 
zeilsport. 
Ook afgelopen weekend wisten 
wederom enkele watersportver-
bond ploegen de weg naar het 
Zeilfort te vinden. Surf-bonds-
coach Jacco Koop werd opnieuw 
gesignaleerd bij het Zeilfort en op 
de Westeinderplassen.  
Koop is de coach van Lilian de 

Geus – dé Nederlandse troef voor 
een gouden medaille bij de da-
mes windsurfen op de Komen-
de Olympische Spelen en het We-
reld Kampioenschap 2020 in de 
RSX klasse. Naast de voorberei-
ding voor Tokio doet zij samen 
met de beste Nederlandse Olym-
pische surfers alvast ervaring op 
in het Foil-windsurfen dat van-
af 2024 op het Olympische pro-
gramma staat. 

Goede vaaromstandigheden
“De vaaromstandigheden maken 
de Plas bij uitstek geschikt voor 
de snellere klassen uit de zeil-
surfsport. Een ander voordeel is 
de bescherming van het binnen-
water dat – zeker gedurende de 
wintermaanden – iets meer ze-
kerheid biedt dan het buitenwa-
ter”, aldus Jacco Koop.
Janna van Zon  

Door bossen en langs rivieren
Aanleg Wandelnetwerk 
Amstelland van start
Aalsmeer - Er komt een nieuw 
wandelnetwerk langs de zuid-
kant van Noord-Holland. De aan-
leg van Wandelnetwerk Amstel-
land is 9 november gestart en 
duurt tot en met februari 2021. 
Het 300 kilometer lange net-
werk verbindt bestaande omme-
tjes en langere wandeltrajecten 
tot één groot wandelgebied van 
Aalsmeer tot Diemen.

Wandelen via knooppunten
De aanleg van Wandelnetwerk 
Amstelland is een onderdeel van 
het provincie-brede Wandelnet-
werk Noord-Holland. Deze routes 
zijn in twee richtingen bewegwij-
zerd met duurzame routepaaltjes 
voorzien van een herkenbaar lo-
go, gekleurde pijlen en keuze-
puntnummers. Met de app van 
Wandelnetwerk Noord-Holland 
kunnen wandelaars bestaande 
en zelf samengestelde wandelin-
gen lopen. 
Ook in Aalsmeer en Kudelstaart 
worden diverse startpunten, rou-
tepaaltjes en wandelvoorzienin-
gen voor de routes geplaatst. 
In februari of maart 2021 is een 
overzicht van het nieuwe wandel-
netwerk te zien op: https://www.
wandelnetwerknoordholland.nl/.

Samenwerking en financiering
Met de aanleg van dit zuidelijke 
netwerk is de provinciale wandel-
kaart bijna helemaal ingekleurd. 
Groengebied Amstelland is op-
drachtgever voor het nieuwe net-

werk. In Groengebied Amstel-
land zijn de gemeenten Ouder-
Amstel, Amstelveen, Amsterdam 
en Diemen vertegenwoordigd. 
Samen met de provincie Noord-
Holland, het Amsterdamse Bos 
en de gemeenten Uithoorn en 
Aalsmeer financieren zij de aan-
leg van het netwerk. 

Bijzondere natuurbeleving
Wandelnetwerk Amstelland ligt 
in een bijzonder en zeer divers 
gebied. Wandelaars lopen door 
bossen, langs rivieren en graslan-
den. Unieke boerenlandpaden la-
ten wandelliefhebbers genieten 
van het Hollandse landschap met 
molens, rivieren en sloten. Om-
dat het Noord-Hollandse wan-
delnetwerk aansluit op de wan-
delnetwerken van Zuid-Holland 
en Utrecht, is het gebied zeer ge-
schikt voor langeafstandwande-
laars. 

Schaatsvereniging De Poelster
Gratis schaatsclinic voor 
de jeugd t/m 12 jaar
Amstelveen - Op zaterdagoch-
tend 21 november organiseert 
schaatsvereniging De Poelster 
op de Jaap Eden ijsbaan een gra-
tis schaatsclinic voor de jeugd tot 
en met twaalf jaar. De kennisma-
kingsclinic op de ijsbaan in Am-
sterdam vindt plaats van 9.20 uur 
tot 10.20 uur.
Kinderen, die het leuk vinden, 
kunnen daarna nog drie intro-
ductielessen volgen op zaterdag 
5, 12 en 19 december. Hiervoor 
bedragen de kosten slechts 7,50 
euro in totaal.
Schaatsen is net als fietsen: als je 
het eenmaal geleerd hebt, dan 
verleer je het nooit meer. Als er 
dan een keer natuurijs ligt, kan je 
direct jouw schaatsen aandoen 
en genieten. En als er geen na-
tuurijs is, kan je naar een kunst-
ijsbaan gaan waar je de hele win-

terperiode kan schaatsen. Mis-
schien heb je in de zomer al eens 
geskeelerd en wil je net zo’n snel-
le schaatser worden als Sven Kra-
mer of Jutta Leerdam? Of moge-
lijk ben je nog een beetje onze-
ker op het gladde ijs? In alle ge-
vallen ben je op zaterdag 21 no-
vember van harte welkom en dan 
kan je zelf beleven of schaatsen 
iets voor je is! 
De Poelster is een hardrijdersver-
eniging en deelnemen kan alleen 
met noren of onderbindschaat-
sen. Daarbij zijn een helm en 
handschoenen/wanten voorge-
schreven. Nog geen eigen schaat-
sen of helm? Geen probleem, bij 
de Jaap Eden IJsbaan kunnen de-
ze met korting gehuurd worden. 
Meedoen? Kijk op www.poelster.
nl voor meer informatie en het in-
schrijfformulier.

Hockeyvereniging Qui Vive
Diploma voor stokstaartjes
De Kwakel - Afgelopen zondag 
15 november was alweer de laat-
ste hockeytraining voor de stok-
staartjes (kinderen van 4, 5 en 6 
jaar oud) van dit najaarsblok bij 
Qui Vive. Wat hebben ze het al-
lemaal goed gedaan en wat was 
het genieten om alle stokstaart-
jes met zoveel plezier op het veld 
te zien staan. Het was een an-
der blok dan alle voorgaande ke-
ren. De eerste twee keren kon-
den de ouders nog vol trots, on-
der het genot van een lekker kop-
je koffie uit de rode caravan, naar 
hun zoon/dochter kijken, maar 
helaas werden de corona-regels 
vanaf week drie aangescherpt 
en mochten ouders niet meer bij 
het veld komen kijken. Gelukkig 
konden de kinderen wel blijven 
sporten en gingen de stokstaart-
jes trainingen door. De kinderen 
werden voor de training bij het 
oefenveldje afgezet waar ze wer-
den opgevangen door de (jeugd) 
trainers en waar ze als start gezel-
lig gingen overspelen. Zodra ie-
dereen er was, gingen de stok-
staartjes met elkaar richting het 
veld. Acht weken lang hebben 
de kinderen spelenderwijs ken-

nis gemaakt met het  hockeyspel-
letje of hebben ze verder geoe-
fend met wat ze al eerder had-
den geleerd. De kinderen heb-
ben tijdens de trainingen veel 
oefeningen in circuitvorm door-
lopen, speelden knotshockey en 
konden op doel slaan. Afgelo-
pen zondag konden de kinderen 
ook even kort naar een onderling 
wedstrijdje van de jeugdtrainers 
kijken om te zien wat ze later kun-
nen als ze ook blijven hockeyen. 
De stokstaartjes bleven deze 
week ook een half uurtje langer 
op de training omdat zij na afloop 
een welverdiend diploma in ont-
vangst mochten nemen. 
Naast alle stokstaartjes zijn ook 
alle (jeugd)trainers (Esmee, Ma-
deleine, Mart, Kyan, Tien, Tijn, 
Sterre, Jessie, Nessa, Angad en Li-
sette) in het zonnetje gezet. Na 
de voorjaarsvakantie (begin/half 
maart) start er weer een voor-
jaarsblok van acht trainingen en 
Qui Vive hoopt ook dan weer heel 
veel stokstaartjes op zondagoch-
tend op de hockeyvelden te zien. 
Aanmelden hiervoor kan door 
een mailtje te sturen naar: stok-
staartjes@quivive.nl.

Initiatief Rollatorwandelclub
Bewegen voor de deur/op 
balkon: Straatje Sportief
Aalsmeer - Het coronavirus zit ie-
dereen in de weg. Wat altijd leuk 
was is nu moeilijk en wat gezel-
lig was gaat op dit moment even 
niet meer door. En dus blijven 
mensen een beetje te veel thuis. 
Dat is niet goed voor de conditie 
en ook niet voor het mens-zijn. 
Daarom komen de initiatiefne-
mers van de Rollatorwandelclub 
met een nieuw ideetje: Straatje 
Sportief. Op maandag 23 novem-
ber wordt om 10.00 uur gestart in 
het Boerhaavehof in Kudelstaart. 
De coaches nemen de gezellig-
heid mee en komen langs om 
met alle straatgenoten, jong en 
oud, dames en heren, een uurtje 
plezier te maken. En wat aan be-

weging te doen uiteraard. Er gaat 
niet fanatiek gesport worden! 
Gymschoenen aan hoeft niet per-
sé en Acrobatische toeren uitha-
len staat niet op het programma. 
Iedereen kan mee doen, of je nou 
3, 30, 50 of al bijna 100 jaar bent. 
Met of zonder ervaring, met of 
zonder rollator, zittend of staand.
Om 10.00 uur stap je maandag-
ochtend naar buiten en doe je op 
je eigen pad, voor je eigen deur 
of op je eigen balkon lekker mee. 
Voor muziek en koffie wordt ge-
zorgd. Straatje Sportief in Ku-
delstaart is vervolgens op maan-
dag 30 november in de Spilstraat 
en op maandag 7 december in de 
Edisonstraat.

Regio - In de afgelopen maanden 
is er door de Dutch Senior Base-
ball & Softball League (DSBSL) in 

samenwerking met onder andere 
KNBSB, SSK Europe, 9innings.nl, 
Playball Europe en Fastball Ma-

waarbij de stem van het publiek 
uiteraard ook meetelde. Laurens-
Jan Derijks: “Het was erg leuk om 
deze wedstrijd te organiseren 
en het animo voor een verkie-
zing zoals deze heeft me dan ook 
enorm verbaasd. Bij veel van de 
inzendingen zien we dat de histo-
rie een grote rol speelt. Dat heeft 
natuurlijk te maken met de leef-
tijdscategorie van de stemmers, 
maar ook omdat er simpelweg 
hele mooie shirts zijn gemaakt in 
het verleden.” Het mooiste honk-

balshirt van Nederland is gewor-
den: Flying Petrels. 
Menno Leeflang van Flying Pe-
trels: “Dit shirt is speciaal ontwor-
pen vanwege het 60 jarig jubile-
um en heeft de retro look van de 
allereerste shirts van FP. Verschil-
lende logo’s en details verwijzen 
naar de 60 jaar historie van de 
club.” Het een na mooiste honk-
balshirt, op twee geëindigd, is het 
shirt van honk- en softbalvereni-
ging Thamen uit Uithoorn uit het 
clubjaar 1968 tot 1969.
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Met handballers Jeffrey, Lars en Samir

Oranjeheren winnen 1e 
EK kwalificatiewedstrijd
Almere - De Oranjeheren hebben 
de eerste EK-kwalificatiewedstrijd 
afgelopen woensdag 4 november 
gewonnen van Turkije.  In Almere 
werd het in een razend spannen-
de slotfase 27–26 voor Neder-
landse handballers. Halverwege 
de wedstrijd stond de ploeg van 
bondscoach Erlingur Richardsson 
met 10–14 achter. Hiermee haalt 
het Nederlands Herenteam de 
eerste punten binnen in de strijd 
om een plek op het EK 2022. 
Het is Turkije dat de eerste doel-
punten van de wedstrijd maakt. 
Na zes minuten staat het 0-5 
voor de gasten. Na ruim zes mi-
nuten spelen is het Kay Smits 
die een lange Nederlandse aan-
val afrondt en het eerste doel-
punt voor Oranje op het score-
bord zet. Turkije weet makke-
lijk het net te vinden en de voor-
sprong verder uit te breiden: 3-8. 
Via Patrick Miedema en Jeffrey 
Boomhouwer scoort Oranje ver-
volgens twee keer, maar het ver-
schil blijft vijf doelpunten in het 
voordeel van de tegenstander. 
De Turkse keeper redt veelvuldig 
op de schoten van de Oranjehe-
ren die naar mogelijkheden blij-
ven zoeken. Cirkelloper Can Cele-
bi krijgt veel ruimte en weet twee 
keer te scoren: 8-13. Patrick Mie-
dema en Kay Smits zorgen ervoor 
dat de teams met een stand van 
10-14 de kleedkamers opzoeken.
De Oranjeheren schieten de 
tweede helft uit de startblokken. 
Via Kay Smits, Jasper Adams en 
Jorn Smits (2x) wordt de achter-
stand binnen vier minuten ver-
kleind naar 14-15. Na zes minuten 
is het Jorn Smits die voor de eer-
ste gelijke stand zorgt in de wed-
strijd: 16-16. 
Oranje is scherper in de afronding 
en vindt de ruimte in de Turkse 
dekking. Na acht minuten spe-
len in de tweede helft is het Kay 
Smits die Oranje vanaf 7 meter, 
voor het eerst deze wedstrijd, op 
voorsprong zet: 18-17. Het gaat 
lang gelijk op. Jeffrey Boomhou-
wer weet halverwege de tweede 

helft vanaf de linkerhoek de voor-
sprong naar twee doelpunten uit 
te bereiden: 22-20. Via Jorn Smits 
(2x), Kay Smits en Ivo Steins staan 
de Oranjeheren met nog drie mi-
nuten te spelen drie doelpunten 
voor: 26-23. Het wordt een span-
nende slotfase. Kay Smits loopt 
tegen een tijdstraf aan, waardoor 
de Turkse ploeg drie keer op rij 
kan scoren en op gelijke hoogte 
komt. Het is diezelfde Kay Smits 
die tien seconden voor tijd van-
uit een slim benutte vrije bal de 
overwinning voor Oranje binnen-
sleept: 27-26. 

EK Handbal in 2022
Het Nederlands Herenteam is bij 
de loting voor de kwalificatie van 
het EK Handbal 2022 in Hongarije 
en Slowakije ingedeeld in poule 5 
bij Slovenië, Polen en Turkije. Te-
gen iedere tegenstander wordt 
een keer uit en een keer thuis 
gespeeld. Aan het einde van de 
kwalificatie plaatsen de num-
mers één en twee en de vier bes-
te nummers drie uit alle acht pou-
les zich voor het EK 2022. Het EK 
wordt van 13 tot en met 30 janu-
ari georganiseerd in gastlanden 
Hongarije en Slowakije. 

Oranjeheren
In het Oranjeheren team spe-
len: Bart Ravensbergen, Mark Van 
den Beucken, Lars Kooij, Patrick 
Miedema (3), Samir Benghanem, 
Bobby Schagen (2), Ivo Steins (1), 
Robin Schoenaker, Niels Versteij-
nen, Kay Smits (10), Jasper Adams 
(1), Jorn Smits (6), Jeffrey Boom-
houwer (4), Alec Smit, Rutger Ten 
Velde en Dani Baijens.

Aalsmeer
Voor Aalsmeer drie bekende 
handballers bij de Oranjeheren 
selectie. Jeffrey Boomhouwer en 
Lars Kooij zijn hun carrière gestart 
bij handbalvereniging Aalsmeer, 
nu profs in het buitenland, en Sa-
mir Benghanem maakt deel uit 
van het huidige eerste van Green 
Park Handbal Aalsmeer. 

Jorn Smits van Oranje in actie tijdens de eerste EK-kwali�catiewedstrijd 
tegen Turkije.

“Samen scoren is veel leuker dan alleen”

Goal41: Sponsorplatform 
voor sportverenigingen
Amstelland - Het Nederlandse 
sportverenigingsleven is door de 
coronamaatregelen niet alleen 
sportief, maar ook financieel flink 
getroffen. Opvallend hierbij is 
dat slechts 3% van de clubs mo-
menteel gebruikmaakt van onli-
ne fondsenwerving, terwijl leden 
aangeven wedstrijden online te 
willen sponsoren om zo hun ver-
eniging te steunen. Dit is de con-
clusie van een anonieme peiling 
onder leden van sportverenigin-
gen, uitgevoerd door het kers-
verse sponsorplatform goal41.nl. 
De enquête is halverwege okto-
ber 2020 afgenomen, net na de 
extra maatregelen van het ka-
binet. Middels deze peiling wil-
len de oprichters van goal41.nl - 
softwareontwikkelaar Marcel Me-
ijer en sociaal ondernemer Michel 
Kriatkow - leren of zij clubs kun-
nen helpen met hun geheel nieu-
we, laagdrempelige initiatief voor 
online sponsoring. 

Creativiteit
De coronacrisis heeft de sportver-
enigingen in haar greep en velen 
proberen hier op creatieve wijze 
een antwoord op te vinden. Zo 
speelt veel jeugd op vriendschap-
pelijke basis door binnen hun ei-
gen vereniging en verschillen-
de initiatieven moeten de club-
geest levendig houden nu het 
clubleven stilligt. Toch blijken 
veel verenigingen minder cre-
atief wanneer het om fondsen-
werving gaat. Slechts 3 procent 
van de clubs overweegt namelijk 
online sponsoring als extra bron 
van inkomsten, terwijl hun le-
den de mogelijkheid van online 
sponsoring met een rapportcij-
fer 7,6 beoordelen. In de peiling 
heeft goal41.nl ook zijn plan voor 
online sponsoring getoetst. Het 

idee is heel simpel: laat je voet-
bal-, hockey- of tenniswedstrijd 
sponsoren door vrienden, colle-
ga’s of familie met 1 euro per ge-
wonnen punt of game. Goed voor 
de teamspirit en laagdrempelig 
voor de sponsor. Aangezien iede-
re wedstrijd kan worden gespon-
sord, kan zeker ook met vriend-
schappelijke potjes op de club 
eenvoudig een sponsorbedrag 
worden opgehaald. 76 procent 
van de clubleden is positief over 
het idee en zes op de tien leden 
geeft aan zelf actief mee te willen 
doen als sponsor, deelnemer of 
beide. Clubs kunnen op deze ma-
nier tot wel enkele duizenden eu-
ro’s per wedstrijd verdienen. 

Help ook mee
De afgelopen weken zijn gebruikt 
om het sponsorplatform goal41.
nl (www.goal41.nl) op een aan-
tal punten te verbeteren en het 
staat nu helemaal klaar. Een klein 
dozijn proefwedstrijden is al ge-
speeld in de voorbereiding. “Nu 
is het tijd om clubleden te hel-
pen hun clubs te helpen”, aldus 
het enthousiaste duo. “Wij dra-
gen graag ons steentje bij”.

Goal41 (spreek uit: Goal for One) 
is gemaakt om het leukste en 
meest toegankelijke sponsor-
platform te worden. Voor teams, 
clubs, verenigingen of scholen. 
Win-win-denken is de basis ge-
weest voor het platform. Waar-
om? Omdat samen scoren véél 
leuker is dan alleen! En dat blijkt, 
want met goal for one zijn deel-
nemers trotser op een doelpunt, 
omdat ze hiermee ook een ander 
helpen. Je verhoog zo de team-
spirit, zeker als er gescoord wordt 
voor een teamuitje of bijvoor-
beeld voor de Voedselbank.

De initiatiefnemers van Goal41: Marcel Meijer en Michel Kriatkow.

Honkbal, Softbal, BeeBall en Slowpitch

HSV Thamen ‘Vereniging 
van het jaar 2020’
De Kwakel - Op het KNBSB con-
gres van afgelopen zaterdag 7 no-
vember heeft Honk- en Softbal 
Verening Thamen de sportprijs 
‘Vereniging van het Jaar 2020’ ont-
vangen. Tijdens het online con-
gres werd Thamen voorzitter Lin-
da van Rekum verrast met de prijs 
en de volgende mooie woorden: 
“HSV Thamen is een bloeiende, 
gezellige, goed georganiseerde 
vereniging. Zij faciliteert een ge-
varieerd sportaanbod met Honk-
bal, Softbal, BeeBall en Slowpitch. 
Voor iedereen is er aanbod en ie-
dereen is welkom. De vereniging 
is financieel gezond, al stond ook 
zij dit seizoen wel voor uitdagin-
gen in deze lastige tijd met CO-
VID-19. De vereniging heeft een 
actief bestuur en diverse com-
missies die gevuld zijn met actie-
ve en betrokken vrijwilligers. Tha-
men is een trouwe deelnemer aan 
de clusterbijeenkomsten, heeft 
een actieve rol in de regio en er 
is een goede samenwerking met 
de KNBSB. Thamen neemt deel 
aan nationale en lokale acties om 
haar sporten op de kaart te zetten 
en zichtbaar te maken en inkom-

sten en leden te werven. Thamen 
draagt zorg voor een veilig sport-
klimaat. Thamen is een vereniging 
waar iedereen graag is en bij wil 
horen. Een mooi voorbeeld voor 
velen.” Thamen zal op een later 
moment de prijs ontvangen van-
uit de KNBSB. De vereniging is su-
per trots op deze prijs, mede daar 
zij in een raar seizoen als deze dan 
toch het verschil heeft weten te 
maken. Dat kan ook alleen maar 
door de enorme inzet van de vele 
vrijwilligers die ervoor zorgen dat 
de vereniging het zo goed doet 
op zowel sportief als bestuurlijk 
niveau.

“We maken Aalsmeer weer groener”
Gemeente start met 
bomenrenovatie
Aalsmeer - Aalsmeer werkt aan 
een groene gemeente. Om het 
bomenbestand in Aalsmeer en 
Kudelstaart gezond te houden, 
start eind november 2020 een 
bomenrenovatie. Verouderde, 
zieke en gevaarlijke bomen wor-
den vervangen door nieuwe aan-
was. Daarnaast worden extra bo-
men geplaatst en eerder verwij-
derde bomen vervangen.
Wethouder Alink van Natuur en 
Milieu: “Er worden voor de bo-
menrenovatie in Aalsmeer en Ku-
delstaart ongeveer 20 bomen ge-
kapt en zo’n 50 bomen terugge-
plaatst. Een deel van de bomen 
wordt geplaatst op plaatsen waar 
eerder bomen zijn weggehaald 
omdat deze verzwakt en daar-
door onveilig waren. We maken 
Aalsmeer dus weer groener met 
dit project.”

Renovatie in stappen
Op 23 november wordt begon-
nen met het vervangen van 
slechte bomen in Aalsmeer en 
Kudelstaart. De bomenrenovatie 
gebeurt in stappen. Na het ver-

wijderen van bomen wordt de 
grond voorbereid voor het plan-
ten van nieuwe bomen of herin-
gericht voor een andere functie. 
In februari en maart 2021 worden 
nieuwe bomen geplant. Dit ge-
beurt soms op dezelfde locatie, 
maar het kan ook dat in de omge-
ving een betere groeiplaats voor 
het groen wordt gemaakt. Dit ge-
beurt bijvoorbeeld door op be-
paalde locaties beplanting om de 
boom heen te planten voor be-
scherming van de bomen en het 
groener maken van de straten. 

Informatie
Voor een volledig overzicht van 
bomen die gekapt en geplant 
worden voor de bomenrenova-
tie kan gekeken worden op www.
aalsmeer.nl/bomen. Direct om-
wonenden worden daarnaast 
met een huis-aan-huisbrief geïn-
formeerd. 
Tijdens het verwijderen van bo-
men wordt omwonenden ge-
vraagd hun auto niet in de buurt 
van de te kappen boom of bo-
men te parkeren. 

Samenwerking overheden en vervoerders

CTC: “Veilig, schoon en 
voorspelbaar transport”
Regio - De Metropoolregio Am-
sterdam (MRA) heeft eind okto-
ber de Connected Transport Cor-
ridor (CTC) Amsterdam Westkant 
gelanceerd. De Connected Trans-
port Corridors zijn een landelijk 
samenwerkingsverband om het 
goederenvervoer veiliger, duur-
zamer en efficiënter te maken 
door slimme mobiliteitsoplos-
singen op te schalen. Jeroen Olt-
hof, gedeputeerde Bereikbaar-
heid en Mobiliteit van de provin-
cie Noord-Holland: “Een prach-
tig voorbeeld van de ontwikke-
lingen die nodig zijn voor de toe-
komst van een gezonde trans-
port- en logistieksector in Noord-
Holland. Op het steeds drukkere 
wegennet dragen smart mobility-
maatregelen bij aan schoon, slim 
en veilig reizen in Noord-Holland.”

Veiligheidswaarschuwingen 
Vrachtwagenchauffeurs krijgen 
van aangesloten vervoerders in 
de regio Schiphol informatie over 
de situatie op de weg, zoals inci-
denten, files en wegwerkzaam-
heden. De chauffeurs krijgen ook 
informatie die hen helpt de idea-
le route te kiezen. Erik Nagel, di-
recteur van Nagel Transport: “De 
real time informatie vergroot de 
voorspelbaarheid onderweg. Het 
helpt onze chauffeurs beter te an-
ticiperen; ze krijgen minder vaak 
te maken met onverwachte om-
standigheden en rijden veiliger 
én met meer comfort.”

Slimme verkeerslichten
Onderdeel van de Connected 
Transport Corridors zijn de slim-
me verkeerslichten, of iVRI’s, die 
nu ook in de omgeving van Schip-
hol zijn geplaatst. Deze iVRI’s hou-
den rekening met naderende 
vrachtwagens en geven hen eer-
der groen licht als de verkeers-
situatie het toelaat. Marja Ruig-
rok, lid van het dagelijks bestuur 
van de Vervoerregio Amsterdam 
en wethouder van de gemeente 
Haarlemmermeer: “De iVRI’s voor-
komen onnodig stoppen en dat 
scheelt tijd en brandstof en ver-

mindert de CO2-uitstoot. Goede-
ren komen via de transportcorri-
dor sneller op de plaats van be-
stemming. Zo dragen we bij aan 
de bereikbaarheid en leefbaar-
heid van de MRA.”

Veilige wachtlocaties
Vanaf 2021 wordt het aantal slim-
me verkeerslichten op de N201 
en N232 verder uitgebreid. Ook 
worden meer transporteurs 
aangesloten, zodat een breder 
deel van de sector kan profite-
ren van de innovaties. Het be-
heren van veilige wachtloca-
ties voor vrachtwagens is de vol-
gende stap. Chauffeurs kunnen 
niet altijd direct bij aankomst te-
recht bij de (lucht)haven en moe-
ten dan wachten. Door informa-
tie over wachtlocaties en wacht-
tijden in de cabine van de chauf-
feur te brengen vermindert de 
overlast van stilstaande vracht-
wagens op de openbare weg.

Samenwerking 
CTC Amsterdam Westkant komt 
tot stand dankzij een brede co-
alitie van overheden, vervoer-
ders en verladers die samen 
werken aan slim, schoon en vei-
lig vervoer. De coalitie bestaat 
uit Schiphol Amsterdam Air-
port, Royal FloraHolland/Green-
port Aalsmeer, Port of Amster-
dam, provincie Noord-Holland, 
Vervoerregio Amsterdam, MRA 
Smart Mobility Platform, de ge-
meente Haarlemmermeer, RAI 
Amsterdam, SADC, Rijkswater-
staat en het ministerie van Infra-
structuur en Waterstaat. Studen-
ten van Hogeschool van Amster-
dam onderzoeken de meerwaar-
de van de verschillende oplossin-
gen.

Aanmelden
Een kleine groep transporteurs 
is gestart met de eerste fase van 
CTC Amsterdam Westkant. Geïn-
teresseerde vervoerders kunnen 
nog deelnemen. Aanmelden kan 
door een e-mail te sturen naar 
CTC@amsterdamlogistics.nl.

Vernieuwde opzet
Tuinbouw Ondernemers-
prijs richt zich op 2022

verkiezing met een vernieuwde 
opzet. 
Voorzitter Michiel F. van Gin-
kel: “De afgelopen maanden was 
weer duidelijk dat de tuinbouw-
sector vitaal is; ze is in staat te im-
proviseren, aan te passen en te 
overwinnen. Dát willen we met 
de Tuinbouw Ondernemersprijs 
2022 benadrukken. Het geeft 
ons tijd om ons te bezinnen om 
op een nieuwe manier onder-
scheidend ondernemerschap en 
nieuwe initiatieven in de schijn-
werpers te zetten. Om onderne-
mers te belonen en te inspireren. 
Want er zijn veel prachtige on-
dernemingen en bedrijven die de 
schouders zetten onder de sec-
tor. In deze tijden verdienen zij 
waardering. Vanaf juni starten we 
weer met de vernieuwde versie 
van de ondernemersprijs.”
Prijs blijft bij winnaar 2020
Telersvereniging Prominent, de 
winnaar van de Tuinbouw Onder-
nemersprijs 2020, houdt de titel 
nog een extra jaar. Door de maat-
regelen rondom de pandemie 
heeft de telersvereniging nog 
niet maximaal profijt van de prijs 
ontvangen. 

Vernieuwing
De Tuinbouw Ondernemersprijs 
beloont jaarlijks het meest on-
derscheidende bedrijf in de tuin-
bouw dat met durf, doorzettings-
vermogen en visie vernieuwing 
en duurzaam ondernemen in 
de praktijk brengt.  Op deze wij-
ze wil de stichting aandacht ves-
tigen op goed en innovatief on-
dernemerschap, de schijnwer-
pers richten op positieve ontwik-
kelingen binnen de sector, maar 
ook ondernemers en hun bedrij-
ven belonen voor hun uitmun-
tende prestaties en ze aansporen 
tot vernieuwing. Genomineerden 
en winnaars treden toe tot het 
bijzondere gezelschap van top-
ondernemers, waar de hele tuin-
bouwsector trots op is. 

Regio - Dit jaar geen verkiezing 
van beste ondernemer, geen 
nieuwjaarsbijeenkomst in de 
Keukenhof, ook wordt er geen 

webinar georganiseerd. Het be-
stuur van Stichting Tuinbouw On-
dernemersprijs slaat een jaar over 
en organiseert volgend jaar de 
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