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Aalsmeer - Afgelopen zondag 29 
november hebben Sinterklaas en de 
Pieten de laatste open dag 
gehouden in het Grote huis van de 
Sint. Via tickets konden kaartjes voor 
een half uur bezoek gereserveerd 
worden en enkele uren na de 
bekendmaking van deze extra dag 
was elk plaatsje gereserveerd. De Sint 

en de Pieten hebben weer een 
geweldige dag beleefd. Wat was het 
leuk om zoveel vrolijke kinderen (en 
ouders) te mogen begroeten. Na de 
lange dag waren de goedheiligman 
en de Hoofdpiet best moe geworden 
en beiden dachten dat even de ogen 
sluiten wel kon. Natuurlijk waren ze 
vergeten dat de Fotopiet heel alert is 

en graag veel plaatjes schiet. Inmid-
dels zijn Sinterklaas en alle Pieten 
weer heerlijk uitgerust en maken zij 
zich op voor de laatste, nog wel 
drukke, dagen in Aalsmeer. Pakjes-
avond nadert en alle kinderen 
moeten natuurlijk wel op tijd de 
cadeautjes bezorgd krijgen. 
Zie vervolg in deze krant.

Zo’n 2.000 kinderen op bezoek 
in het Grote Sinterklaashuis

Even de ogen dicht na een lange bezoekdag. Foto: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - Met ingang van deze 
week verschijnt nieuwsblad De 
Nieuwe Meerbode in een totaal 
gewijzigde opzet. Vernieuwd, maar 
toch vertrouwd. Want deze krant 
blijft als vanouds hét medium voor 
het laatste nieuws uit Aalsmeer, 
Kudelstaart en Rijsenhout. De krant 
die je pakt voor belangrijke infor-
matie van de gemeente, nieuws over 
ondernemers, wetenswaardigheden 
uit de culturele sector en ‘eigen’ 
rubrieken en columns. Aan dit alles 
verandert niets. Deze elementen zijn 
vanaf nu verpakt in een nieuwe huis-
stijl. Welkom bij de nieuwe Nieuwe 
Meerbode! Het coronavirus en de 
hiervoor ingestelde maatregelen 
hebben ervoor gezorgd dat iedereen 
elkaar minder vaak fysiek kan 
ontmoeten. Het is dan juist de lokale 
krant die de samenleving met elkaar 
verbindt. Dat is logisch, want de 
Meerbode is voor iedereen gratis 
beschikbaar en brengt op eerlijke 
wijze het nieuws uit de eigen 
gemeente. Dit wordt gedaan met 
toewijding en passie, op onafhanke-
lijke wijze. Het team van de Meer-

bode ziet het als haar taak om het 
nieuws te brengen zoals het is, zowel 
online als in de papieren versie van 
de krant. 

Uw/jouw krant
Daarnaast wil de Meerbode vooral 
uw/jouw krant zijn. De krant waarin u 
leest wat u weten wilt. Maar ook de 
krant waar u zelf uw eigen nieuws 
kunt aanbieden via een ingezonden 
brief of een persbericht aan de 
redactie. 

Overzichtelijker en rustiger
Aan de vormgeving van de krant is de 
laatste jaren niet veel veranderd. Maar 
nu vonden de directie en de mede-
werkers het tijd om een nieuwe, 
modernere weg in te slaan. Gekozen is 
voor een nieuwe huisstijl die hopelijk 
leidt tot meer leesplezier. De Meer-
bode is voortaan nog overzichtelijker, 
oogt daardoor rustiger en is makkelijk 
te lezen. Er is hard aan gewerkt en het 
team van de Meerbode is trots op het 
resultaat. Hopelijk u/jij ook! Voor tips 
en reacties kan gemaild worden naar 
redactieaalsmeer@meerbode.nl

Nieuwe Meerbode vernieuwd, 
maar toch vertrouwd! 

Miele specialist
Eigen technische dienst

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
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Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient 
ondertekend te zijn en voorzien van 
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e-mailadres. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
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Let op
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dat door ons in deze krant gepro-
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Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt 
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ZONDAG 6 DECEMBER
Aalsmeerse Cama Gemeente
- Oosterkerk, Oosteinderweg 269. 

Zondag 16u. Dienst. Voorganger: 
Maurice Lubbers. Bezoek 
aanmelden via 

 www.cama-aalsmeer.nl.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. 

Zondag 10u. Dienst.
Chr. Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag 

Diensten om 10u. met ds. J.W. 
Veltkamp (HA) en 16.30u. met 
ds. P.A. van Veelen (HA).

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeer-

derweg 751, Rijsenhout. Zondag 
dienst om 10u. Voorganger ds. 
J.A. C. Weij.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. 

Online-dienst via youtube 
(dgaalsmeer.nl). 

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

diensten om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 

Zondag 10u. Online dienst via 
http://pgaalsmeer.nl/kerkdienst-
gemist/. Voorganger: ds. Teus 
Prins, 2e Advent.

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag 

10u. Dienst met dhr. P.J. 
Verhagen uit Harderwijk. Orga-
nist: R. Postma. Aanmelden via 
hervormdaalsmeer.nl. . 
Oosterkerk, Oosteinderweg 269. 
Zondag om 10u. Dienst met ds. 
M.J. Zandbergen. Organist: Theo 
Griekspoor. Aanmelden: www.
hervormdaalsmeer.nl. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10.30u. Samenkomst en 
livestream. Info en aanmelden 
via www.leg.nl. 

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 

Zaterdag 17u. Woordcommunie-
viering in Kloosterhof Voor-
ganger: B. Dullens. In Karmel-
kerk: Zondag 9.30u. Woordcom-
munieviering. Voorganger: 
Jeroen Hoekstra. Om 14u. Poolse 
dienst met Andrzej. Maximaal 30 
kerkplaatsen. Reserveren voor 

 vieringen via www.rkkerkaals-
meer.nl. Reserveren Poolse 
dienst verloopt via de Poolse 
Parochie. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag 

Geen dienst. 
Roemeens-orthodoxe Parochie
- Zaterdag en zondag 9u. Utrenia 

en 10.30u. Heilige Liturgie. Voor-
ganger: Father Ion.

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. Dienst met ds. de 
Ruiter. Dienst online te volgen 
via www.kerkdienstgemist.nl. 

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

Zondag 10u. Dienst via https://
sow-kudelstaart.nl. Voorganger: 
ds. L. v/d Dool, Broek op Lange-
dijk. Ook op later tijdstip terug 
te kijken.

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

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

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maandag 

in gebouw Irene, Kanaalstraat, 
Centrum. Op 7 december om 
20u. met ds. Kees van Velzen.

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag in 

om de twee weken in Ontmoe-
tingsruimte Ons Tweede Thuis, 
Jasmijnstraat 33. Op 8 december 
om 20u. met Hoite Slagter over 
‘Het Bijbelboek Openbaring’.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten 

verzorgen voor Radio Aalsmeer 
wekelijks uitzendingen. Dinsdag 
van 20 tot 24u. Kabel 99.0 en 
ether 105.9.

In diverse kerken worden weer 
diensten gehouden waarbij 
publiek aanwezig mag zijn. 
Vooraf aanmelden is wel een 
vereiste en er gelden diverse 
RIVM-regels, onder andere is het 
dragen van een mondkapje 
verplicht. Kijk voor meer info op 
de websites van de kerken.

Rijsenhout – Vrijdag 27 november is 
aan de Stichting Zorgzaam Rijsen-
hout een cheque overhandigd door 
bedrijfsleider Mark van de Coop in 
Rijsenhout voor het geweldige 
bedrag van 556,50 euro. Dit geld is 
bijeen gebracht middels een statie-
geldactie in de supermarkt. Volgend 
jaar bestaat de Stichting Zorgzaam 
Rijsenhout 10 jaar en hoopt in dat 

jubileumjaar iets extra’s te kunnen en 
mogen doen. Helaas moest de Stich-
ting dit jaar alle activiteiten door het 
coronavirus stop zetten. Zorgzaam 
Rijsenhout wil iedereen die deelge-
nomen heeft aan deze statie-
geldactie heel hartelijk bedanken. 
Het geld gaat door de stichting 
volgend jaar feestelijk besteed 
worden in/voor Rijsenhout(ers). 

Succesvolle statiegeldactie 
voor Zorgzaam Rijsenhout

Overhandiging van de cheque van de statiegeldactie door Coop-bedrijfsleider Mark.

Regio - Maar liefst 15.000 eenzame 
ouderen met kerst verrassen met een 
kerstkaart die een ander voor hen 
heeft gemaakt. Dat is het doel van de 
actie die ANBO is gestart. Actrice en 
kunstschilder Carry Tefsen, bekend 
uit ‘Zeg eens Aaa’, maakte de eerste 
kerstkaart en roept iedereen op om 
mee te doen. “Zodat we samen veel 
ouderen voor kerst een teken van 
medeleven kunnen geven.” Een groot 
deel van de Nederlandse ouderen zit 
door de coronamaatregelen al 
maanden alleen thuis. En voor 
sommige van hen dreigt zelfs een 
sociaal isolement. Daar wil ANBO wat 
aan doen.
 
Iets speciaals
Atie Schipaanboord, hoofd belan-
genbehartiging van ANBO: “We 
hebben al een speciale telefoonlijn 
waar ouderen naartoe kunnen 
bellen. Maar met de feestdagen voor 
de deur wilden we iets speciaals voor 
kerst doen. Zeker omdat uit een 
peiling, die we onlangs deden, bleek 
dat bijna de helft van de ouderen 
verwacht met kerst alleen of hooguit 
met zijn of haar partner te zijn. Dat is 
veel meer dan normaal en daarom 
starten we vandaag deze 
kerstkaartenactie.”
 

Knutselen of tekenen
Carry Tefsen maakte de eerste kerst-
kaart en roept mensen op om ook 
één of meerdere kerstkaarten te 
knutselen, tekenen of schilderen. Als 
mensen de kerstkaart opsturen naar 
ANBO, dan zorgt die ouderenorgani-
satie - samen met thuiszorgorganisa-
ties - ervoor dat ze vóór kerst 
bezorgd worden bij iemand die zich 
eenzaam voelt. Atie Schipaanboord: 
“Het mes snijdt zo aan twee kanten. 
Mensen die de kerstkaarten maken, 
hebben een leuke afleiding in deze 
tijd waarin veel activiteiten stil 
liggen. En de ouderen die via hun 
thuiszorgmedewerker een kerstkaart 
ontvangen, zullen daar vast heel blij 
mee zijn. Misschien komt er zelfs 
contact uit voort. Want de afzender 
mag gerust zijn of haar contactgege-
vens op de kaart zetten.”
 
Doet u ook mee?
Carry Tefsen: “Niemand zou kerst 
alleen moeten vieren, zeker dit jaar 
niet. Een jaar waarin we al zoveel op 
onszelf aangewezen zijn. Daarom 
roep ik iedereen op om mee te doen 
en een mooie kerstkaart te maken!” 
Mensen die mee willen doen, vinden 
op www.anbo.nl/kerstkaart alle 
informatie. 

ANBO wil ouderen met 
kerstkaart verrassen

Ophalen oud papier 
in Kudelstaart
Kudelstaart - Aanstaande vrijdag-
avond 4 december haalt de hand-
boogschietvereniging Target samen 
met de Tennis Vereniging het oude 
papier op in Kudelstaart. Gaarne de 
papiercontainer of dozen papier 
plaatsen waar ook de vuilcontainers 
verzameld dienen te worden.
Met de opbrengst van het oude 
papier steunt de Stichting Suppor-
ting Kudelstaart financieel alle Kudel-
staartse verenigingen en instel-
lingen. Dus verzamel het papier 
(geen melk- en frisdrankpakken) voor 
de eerste vrijdagavond van de 
maand. Kijk voor alle datums, nieuws 
of een aanvraag voor een financiële 
bijdrage op www.stichtingsuppor-
tingkudelstaart.nl. Let op: De oud 
papier ophaalavond in januari 2021 
wordt verzet van 1 naar 8 januari.

Aalsmeer – In Ontmoetingscentrum 
Irene komen dagelijks verschillende 
groepen kwetsbare ouderen bij 
elkaar. Zij volgen daar een dagpro-
gramma. ‘Samen doen’ is het meest 
van toepassing op dit programma. 
Een vast programmaonderdeel is het 
maken van een wandeling. Een aantal 
cliënten heeft echter de wens geuit 
graag nog eens een fietstochtje te 
willen maken. De Vrienden van Zorg-
centrum Aelsmeer staken de koppen 
bij elkaar en besloten aan die wens 

tegemoet te komen. De keuze viel op 
een zogenoemde duofiets met 
trapondersteuning. Op 17 november 
is deze duofiets officieel aangeboden 
aan Ontmoetingscentrum Irene. 
Vervolgens maakte een enthousiaste, 
sportieve cliënt samen met een bege-
leider een geslaagde proefrit door de 
buurt. Voorzitter Berry Philippa sprak 
de hoop uit dat nog vele mooie fiets-
tochtjes door Aalsmeer en omgeving 
zullen volgen. De Stichting Vrienden 
van Zorgcentrum Aelsmeer kan haar 

Duofiets voor ouderen van 
Ontmoetingscentrum Irene

Startklaar voor een proefritje op de 

duofiets. 

doelstellingen alleen bereiken met 
hulp van haar donateurs. Als u de 
Vrienden hierbij wilt steunen dan kan 
dit door u op te geven als donateur of 
begunstiger. De donatie kan worden 
gestort op rekeningnummer NL90 
RABO 0300110421 t.n.v. Stichting 
Vrienden van Zorgcentrum Aelsmeer, 
onder vermelding van ‘donateur’. De 
minimumbijdrage voor het donateur-
schap is 15 euro per jaar. Ook eenma-
lige giften zijn uiteraard welkom. Wilt 
u er dan bij vermelden dat het om 
een eenmalige gift gaat. Alle gelden 
die binnenkomen worden volledig 
besteed aan de ouderen van Aals-
meer en Kudelstaart.

Kudelstaart - Zin in een avond klaver-
jassen? Iedereen is van harte welkom 
bij klaverjasclub De Geluksvogels. Er 
wordt op woensdagavond vanaf 19.00 
uur gekaart in het Dorpshuis van 
Kudelstaart. Op 25 november is het 

klaverjassen gewonnen door Bert van 
der Jagt met 5762 punten, Jan Ramp 
werd tweede met 5044 punten en 
Willy Mulder derde met 4942 punten. 
De poedelprijs was deze week voor 
Erik van de Beitel met 3299 punten.

Klaverjassen bij De Geluksvogels
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AGENDA
DONDERDAG 3 DECEMBER

*  Exposities in Flower Art 
Museum, Kudelstaartseweg. ‘Zeg 
het met bloemen’ en ‘De aarde 
lacht in bloemen’. Open: 
donderdag tot en met zondag 
van 13 tot 17u. Reserveren 
verplicht via www.flowerartmu-
seum.nl

*  Aalsmeerse verhalen van toen in 
De Oude Veiling, Marktstraat. Tot 
en met 31 januari.

*  Ouderensoos 55+ in Dorpshuis 
Kudelstaart, van 13.30 tot 
16.30u.

*  Instuif voor kinderen in Proos-
dijhal Kudelstaart van 16 tot 
16.45u. Iedere donderdag. 

*  Digitale raadsvergadering 
gemeente vanaf 20u. 

 Te volgen via livestream op 
 www.aalsmeer.nl

VRIJDAG 4 DECEMBER:
*  Digitale pubquiz café Joppe. 

Start 20.30u. via facebook.
*  Start expositie Vereniging 

Amstelland Kunst in Oude Raad-
huis, Dorpsstraat. Open: vrijdag 
t/m zondag 14 tot 17u. Tot en 
met 31 januari.

ZATERDAG 5 DECEMBER
* Crash Museum in fort bij Aals-

meer, Aalsmeerderdijk 460 open 
van 11 tot 16u. Lezingen over 
spookverschijningen rond vlieg-
velden in Engeland om 11u en 
om 13u.

*  Maakplaats ‘Lego we do’ voor 
jeugd 7 tot 9 jaar in bibliotheek, 
Marktstraat van 13.30 tot 14.30u.

5 EN 6 DECEMBER
* Kinderboerderij Boerenvreugd, 

Hornmeer (beperkt) open. 
Zaterdag en zondag van 10 tot 
16.30u. Ook open dinsdag t/m 
vrijdag van 9.30 tot 16.30u.

MAANDAG 7 DECEMBER:
*  Straatje Sportief in Kudelstaart. 

Bewegen voor eigen deur/op 
balkon. Vanaf 10u. in 
Edisonstraat.

DINSDAG 8 DECEMBER:
*  Darten in ‘t Middelpunt, Wilhel-

minastraat vanaf 20u.

WOENSDAG 9 DECEMBER:
*  Klaverjassen met De Geluksvo-

gels in Dorpshuis Kudelstaart 
vanaf 19u.

DONDERDAG 10 DECEMBER:
*  Concert harpiste Anneleen 

Schuitemaker en trombonist 
Jeffrey Kant in Flower Art 
Museum, 20 tot 21u.

*  Digitale raadsvergadering over 
ambtelijke samenwerking Aals-
meer en Amstelveen vanaf 20u. 
Te volgen via live-stream op 
www.aalsmeer.nl

ZATERDAG 12 DECEMBER:
*  Lezingen over Auschwitz en 

Birkenau in Crash Museum in 
fort Aalsmeer om 11 en 13u.

*  Lezing over Csizik-affiches in 
Flower Art Museum om 13.30u. 
door Mariska en Hermen de 
Graaf.

*  KCA jazzconcert door Ben van 
Dungen Quartet in groot 
Bacchus, Gerberastraat, 21u.

Door Janna van Zon

Aalsmeer – Engelien van der Weijden 
heeft al meerdere kasten in Aalsmeer 
en Kudelstaart tot een Kunstkast 
‘omgetoverd’. Al haar Kunstkasten 
hebben een diepere laag, zo ook 
deze die staat in de wijk Dorpshaven 
net over de brug aan de Vlasakker-
laan. “Mijn beschilderde kast staat in 
een vrij nieuwe wijk waar alle bewo-
ners tegelijk zijn komen wonen. Dit 
schept een band en dat merkte ik 
toen ik daar aan het schilderen was. 
De verbondenheid is sterk aanwezig.”

Blauwe bloemen
Engelien verwerkte de geschiedenis 
van de wijk met het hedendaagse 
burencontact en dat leverde een 
mooi beeldend verhaal op. Het detail 

van de touwen dwars over de kast 
benadrukken de verbondenheid 
binnen de wijk. De beschilderde 
touwen hebben ook nog een andere 
betekenis. Vroeger werd op de Lijn-
baan touw gemaakt van het vlas dat 
op de vlasakkers stond. De blauwe 
gestileerde bloemen staan voor de 
vlasbloem en de zon schijnt boven 
het vlasveld. “De plek nodigde zich-
zelf uit tot het onderwerp dat ik heb 
gekozen.”

Meewerken aan schoonheid
“Ik vind het Kunstkastproject een 
geweldig plan, zo werken wij mee 
aan de schoonheid van Aalsmeer en 
Kudelstaart. Op de schilderdag zelf is 
er via ‘onze’ Lex en Jolande contact 
over hoe het de andere kunstenaars 
vergaat. De kasten staan niet dicht bij 

elkaar, zodat ‘even buurten’ er niet 
van komt. Normaal is er bij de borrel 
achteraf altijd een kennismaking met 
de andere schilders van dat weekend. 
Dat lukte deze keer niet vanwege de 
corona-lockdown. Maar wij houden 
het nog tegoed is ons beloofd.” 

Koffie en een praatje
Engelien kijkt met plezier terug op 
het beschilderen van de kast in de 
Vlasakkerlaan. “Bewoners reageerden 
enthousiast en waren uitnodigend 
met koffie en een praatje.” 
Het was mooi dat Engelien haar 
achtergrond verhaal kon toevoegen 
aan de door haar beschilderde Kunst-
kast. Het voelde voor de bewoners als 
een toegevoegde waarde. 
Kijk voor meer informatie op de 
website: www.kunstkast.org/locaties

Engelien van der Weijden: 
“Kunstkasten scheppen band”

Engelien van der Weijden bij ‘haar’ Kunstkast in de Vlasakkerlaan. 

Aalsmeer - Het heerlijk avondje 
komt eraan! Om alvast in de stem-
ming te komen, vierde Aalsmeers 
Harmonie met haar leden een digi-
tale Sinterklaasavond door de jaren 
heen. Op de klanken van bekende 
Sinterklaasliedjes is te zien dat de 
leden pakjesavond vieren en Sinter-
klaas verwelkomen in het land en in 
hun huis. Niet alleen recente foto’s en 
filmpjes komen voorbij, er wordt ook 
teruggegaan naar de kindertijd van 
de Harmonie-leden. 
Heel leuk om terug te zien hoe 
Sinterklaas ook toen al zoveel 
kinderen blij wist te maken. Het 
filmpje is woensdag 25 november 
2020 gepubliceerd op de website 
(www.aalsmeersharmonie.nl) en op 
de Facebookpagina (Aalsmeers 
Harmonie). Het is alweer het vierde 

digitale project. Helaas is het voor 
Aalsmeers Harmonie nog steeds niet 
verantwoord om met elkaar te repe-
teren en musiceren. Daarom worden 
regelmatig digitale projecten geor-
ganiseerd. Zo wordt contact met 
elkaar gehouden en blijft de muziek 
leven. #wijgaandoor! Benieuwd naar 
de andere projecten van Aalsmeers 
Harmonie? Op de website zijn ze alle 
vier te bekijken. 

Zangers/zangeressen gezocht
Blijf de Harmonie in de gaten 
houden, want de leden komen snel 
weer met een nieuw project! Voor dit 
project is men overigens nog op zoek 
naar zangers en zangeressen. Deel-
nemen aan dit digitale project? 
Neem dan contact op via info@aals-
meersharmonie.nl!

Digitale Sinterklaasavond voor 
leden van Aalsmeers Harmonie

Poëzie in de Etalage
Aalsmeer - In de etalages van Aals-
meer Centrum zullen van 28 januari 
tot en met Valentijnsdag 14 februari 
gedichten te lezen zijn van dichters uit 
Aalsmeer en omstreken. KCA koos 

Aalsmeerderbrug - Op zaterdag 12 
december verzorgt Hans Seitzinger 
de lezing ‘Auschwitz Birkenau’ in het 
Crash Museum. De lezing gaat over 
het kamp Auschwitz en Birkenau. De 
aanleiding voor deze lezing is het 
bezoek dat Hans met zijn vriend Nico 
eerder dit jaar brachten aan het 
kamp. Dat bezoek inspireerde Hans 
om te vertellen wat de Duitsers daar 
hebben aangericht. Auschwitz was 

een voormalige Poolse kazerne met 
spoorlijn, dus bijzonder geschikt om 
er een vernietigingskamp van te 
maken, één van de velen. Toen bleek 
dat het doodschieten door moord-
commando’s (Einzatsgruppen) niet 
genoeg resultaat opleverde, en 
sommige van die moordcommando’s 
last van hun geweten kregen, werd 
onder leiding van Reinhard Heydrich, 
de beul van Praag, de Wansee confe-

Lezing ‘Auschwitz en Birkenau’ 
in het Crash Museum

rentie gehouden, waarbij het Joden 
vraagstuk werd besproken. Hans 
houdt deze lezing twee keer, de 
eerste om 11.00 uur en de tweede 
om 13.00 uur. Als gevolg van de 
beperkingen ingevolge de corona 
richtlijnen worden bezoekers 
verzocht 1,5 meter afstand te houden 
en moeten zij een mondkapje 
dragen. Bezoekers van het museum, 
en de lezing zijn verplicht zich 
opgeven via de website op www.
crash40-45.nl/kaarten-reserveren/. 
Per lezing kunnen slecht een beperkt 
aantal toehoorders worden toege-
laten, dus geef u snel op. De lezing is 
uitstekend te combineren met een 
bezoek aan het museum. De toegang 
tot de lezing is gratis voor bezoekers 
aan het museum. Het Crash museum 
is op 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 Aalsmeerderdijk 
460 in Aalsmeerderbrug (nabij Rijsen-
hout). Kijk voor meer informatie over 
het museum en het werk van het 
Crash Luchtoorlog en Verzetsmu-
seum ’40- ‘45 op de website www.
crash40-45.nl of raadpleeg Instagram 
of de Facebookpagina.

voor deze nieuwe opzet vanwege 
corona. In plaats van één gedichten-
avond, waar slechts een beperkt aantal 
bezoekers aan mag deelnemen, kan 
een breed publiek op een heel toegan-
kelijke manier tijdens het winkelen 
kennis maken met poëzie. Het thema 

van de week van de poëzie is Samen. 
KCA nodigt dichters uit om op dit 
thema een gedicht te maken. Het mag 
uit maximaal 14 regels in Garamond 
24 bestaan, exclusief titel en onderte-
kening. Aanleveren tot uiterlijk 7 
januari via haremakerjcp@hetnet.nl.

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

- Ukelele
- Lessenaar
- Snaren 
- Gitaar
- Stemapparaat
- Muziekboeken
(Sint/kerstliedjes)

SINT-CADEAU’S!







Officiële Mededelingen
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•	 een	omschrijving	van	het	besluit	waartegen	
	 u	bezwaar	maakt;
•	 waarom	u	het	niet	eens	bent	met	ons	besluit;
•	 uw	handtekening;	
•	 zo	mogelijk	uw	e-mailadres;	
•	 het	telefoonnummer	waarop	u	overdag	te	bereiken	bent.

Wilt	 u	 liever	 digitaal	 bezwaar	maken?	Dan	 kan	dit	 via	www.
aalsmeer.nl/bezwaarschrift.	 Hiervoor	 moet	 u	 wel	 over	 een	
elektronische	 handtekening	 (DigiD)	 beschikken.	 Kijk	 voor	
meer	 informatie	 op	 www.aalsmeer.nl,	 de	 folder	 “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

	Rudnik	 R.K.	 21-10-1987	 24-11-2020
	Rudnik	 J.	 02-09-2018	 24-11-2020
	Rudnik	 M.	 25-01-2016	 24-11-2020
	Rudnik	 E.I.	 02-01-1988	 24-11-2020
	van	der	Zwaard	 P.A.	 04-10-1953	 24-11-2020

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.

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	575,	1432	BM,	(Z20-083294),	het	plaatsen	

van	een	dakkapel	aan	de	voorzijde	van	de	woning	
-		 Linnaeuslaan	 14,	 1431	 JV,	 (Z20-083281),	 het	 kappen	 van	

een	zieke	waardevolle	beuk	
-		 Dreef	 18,	 1431	WD,	 (Z20-083263),	 het	 plaatsen	 van	 een	

puincontainer	op	de	openbare	weg	voor	de	woning	van	
11	januari	tot	en	met	1	februari	2021	

-		 Chrysantenstraat	43	(kad.perceel	G	3093),	1431	BM,	(Z20-
082751),	het	legaliseren	van	een	reeds	aangebrachte	over-
kapping	voor	meubelopslag	

-		 Hornweg	315,	1432	GL,	(Z20-082486),	het	plaatsen	van	be-
schoeiing	met	compensatie	van	water	wat	bij	plaatsen	van	
beschoeiing	aan	de	linker	lange	zijde	is	gedempt	

-		 Rietwijkeroordweg	naast	nr.	6B,	(Z20-082342),	het	bouwen	
van	een	nieuw	agrarisch	bedrijfsgebouw	en	het	aanpassen	
van	waterbergingen	

-		 Turfstekerstraat	63,	1431	GD,	(Z20-082206),	het	legaliseren	
van	het	aanpassen	van	het	brandcompartiment	op	de	2de	
verdieping	

-		 Stationsweg,	achter	nr.	17A	en	Drie	Kolommenplein,	(Z20-
082038),	het	kappen	van	1	es	en	8	populieren	t.b.v.	sloop/
nieuwbouw	oude	postkantoor	

-		 Haya	 van	 Somerenstraat	 60,	 1433	 PH,	 (Z20-081978),	 het	
aanleggen	van	een	in-	en	uitrit	

-		 Uiterweg	417	ws4,	1431	AM,	(Z20-081946),	het	vervangen	
van	 de	 schuifpui	 (legalisatie)	 en	 het	 wijzigen	 van	 de	 te-
naamstelling	van	de	ligplaatsvergunning	

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGS-
VERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE
De	beslistermijn	is	verlengd	met	zes	weken.	De	beslissing	op	
de	volgende	aanvragen	is	met	toepassing	van	artikel	3.9,	Lid	2	
van	de	wabo	verlengd:
-		 Stommeerweg	 en	 Kudelstaartseweg,	 (Z20-069601),	 het	

verwijderen	 van	 stortstenen	 en	 het	 aanleggen	 van	 een	
pierverlenging	 (Waterfront).	 Verzonden:	 28	 november	
2020

-		 Hogedijk,	 tussen	 Aalsmeerderweg-Stommeerkade	 en	 de	
Waterwolftunnel	 (van	 perceel	 B9934	 tot	 en	met	 B5102),	
(Z20-060818),	 het	 verbeteren	 van	 de	 Hogedijk	 i.v.m.	 de	
dijkveiligheid	(fase	1).	Verzonden:	23	oktober	2020

-		 Oosteinderweg	achter	 nrs.	 552-556	 (kad.perceel	 B	 9026),	
(Z20-061394),	het	bouwen	van	een	agrarische	loods.	Ver-
zonden:	24	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	

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.	

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

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	
bedoeld	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	pakket-
ten	met	vergoedingen	en	de	premies.	Voor	vragen	kunt	u	tele-
fonisch	contact	opnemen	met	het	Sociaal	loket,	telefoonnum-
mer	(0297)	387575/	www.aalsmeer.nl/sociaal-loket.	

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

	Sisák	 K.	 02-08-1975	 23-11-2020

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;

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.

onderkant	van	deze	advertentie:
-		 Oosteinderweg	184,	1432	AR,	 (Z20-064981),	het	wijzigen	

van	de	voorgevel	door	het	verwijderen	van	een	raam	op	
de	1e	verdieping.	Verzonden:	25	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:
-		 Herenweg	47,	1433	GV,	(Z20-053343),	het	bouwen	van	een	

woning.	Verzonden:	25	november	2020
-		 Mijnsherenweg	26	kwek,	kadastraal	perceel	D	4788,	1433	

AS,	(Z20-044124),	het	realiseren	van	een	technische	ruimte	
ten	behoeve	van	de	ondergrondse	waterberging.	Verzon-
den:	23	november	2020

MELDING AKKOORD
-	 Zwarteweg	147	(Z20-080533),	1431	VL,	het	slopen	van	een	

bedrijfspand	ten	behoeve	van	herbouw	en	uitbreiding	
-	 Mr.	Jac.	Takkade	28	(Z20-064866),	1432	CB,	het	stallen	en	

beweiden	van	maximaal	12	paarden	en	een	pony	
-	 Herenweg	64,	Kudelstaart	(Z20-080744),	1433	HB,	het	slo-

pen	van	een	woning	

EVENEMENTEN

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

COLLECTES

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

DRANK EN HORECAVERGUNNING AANVRAGEN 

De	burgemeester	maakt	bekend	dat	op	grond	van	artikel	3	van	
de	drank-	en	horecawet	de	volgende	drank-	en	horecavergun-
ning	is	aangevraagd:
-	 Zijdstraat	6	(Z20-082964)	Polo	Smak	Aalsmeer	1	B.V.,	ont-

vangen	op	25	november	2020

TER INZAGE

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

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

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

t/m	18-12-20	 Actieplan	 geluid	 2013-2018	 met	 de	 daarbij	
behorende	stukken
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Aalsmeer - De muren van Aalsmeers 
oudste expositieruimte het Oude 
Raadhuis zijn de komende twee 
maanden gevuld met maar liefst 37 
kunstwerken van 16 kunstenaars van 
de Vereniging Amstelland Kunst 
(VAK). Daarmee is de expositie een 
hele diverse, maar ook toegankelijke 
geworden, omdat er voor elke kunst-
liefhebber wel iets van zijn of haar 
gading te vinden is. Het centrale en 
verbindende voor deze tentoonstel-
ling is de ‘Toekomst’ in al haar varia-
ties. De beelden, foto’s, schilderijen 
en installaties, die er te zien zijn, 
vertellen elk op een eigen manier 
over het thema.
De VAK is een platform voor beroeps-
kunstenaars die werkzaam zijn in de 
regio Amstelland met inbegrip van 
Amsterdam, Amstelveen en Haarlem. 
De VAK staat open voor diversiteit in 
kunstvormen, de uitwisseling tussen 
haar kunstenaars en de verschillende 
disciplines van de kunsten stimu-
leert. De VAK heeft geen eigen 
galerie of expositieruimte. Daarom 
wisselen de leden van de VAK 
continu van locatie. Tentoonstel-
lingen vinden vaak plaats in leeg-
staande gebouwen, zoals de Parelvis-
serslaan in Amstelveen of het Pop Up 
Kunsthuis Elsenhove, die de VAK in 
korte tijd inricht om haar kunst te 
laten zien aan een zo breed mogelijk 
publiek. Soms zelfs maar voor één 
dag. Deze keer zijn 16 leden neerge-
streken in Aalsmeer.

Grote Zaal
In de Grote Zaal is werk te zien van 
Hanae Sasaoke met Jeroen 

Boschachtige vrolijke tafereeltjes met 
veel taartjes, van Liesbeth Schouten 
met haar surrealistische doeken over 
weerspiegelingen in glas, maar ook 
van Corry Zwart die de met groot 
gevoel voor stijl schoonheid in de 
vergankelijkheid zoekt. Tamar Shilo 
wil met haar poëtische toetsen het 
hart en de fantasie van de kijker 
aanspreken en Anette van Waaijen 
gebruikt fotografie, verf en borduur-
werk in haar doeken. 
Neely Schaap laat haar fysiek 
aandoende keramische installaties 
over organen zien. Daarnaast is er 
nog werk te bewonderen van Sunny 
Neeter, die met haar werk het pure 
aardse wil laten spreken en dan nog 
Hanneke Rijks die met haar Escher-
achtig aandoende sculptuur voor 
aan de muur, kunst met hout en 
humor wil maken. Tot slot staat er 
beeldhouwwerk van Jos Out die met 
haar beelden op zoek is naar de 
essentie van het materiaal en de 
grens waar hard en zacht elkaar nog 
net in evenwicht houden.

Tuinzaal
In de Tuinzaal is werk te zien van 
Pieter Schmits, de enige mannelijke 
deelnemer, van Astrid Stoffels, van 
Jeltje van Houten en van Helena van 
Essen. Pieter Schmits ontdekte in het 
werk van Joseph Beuys zijn eigen 
manier van schilderen die krachtig 
en beweeglijk is. Astrid Stoffels 
gebruikt zwaar jute schilderdoek om 
haar visie op de nietigheid van de 
mens ten opzichte van de natuur 
weer te geven. Helena van Essen 
vraagt zich in haar werk letterlijk af of 

die ‘Toekomst ’ons wel toe komt. Tot 
slot hangt er werk van Jeltje van 
Houten. Zij wil in strakke lijnen naar 
de essentie gaan en dat is in dit geval 
de afbeelding van een boekenkast 
met daarin maar één titel ‘1984’van 
George Orwell.

Kleine Zaal
In de Kleine Zaal met wanden die in 
het Rijksmuseum niet zouden 
misstaan is werk te zien van schilder 
Heidi Wallheimer, van Elly de Jong en 
van beeldhouwer Marja Verhage. 
Heide Wallheimer schildert mensen 
die ze korte tijd heeft ontmoet en 
doet dat in een expressieve stijl die 
kijkers steeds iets anders laat zien. 
Beweging, balans, harmonie en 
humor zijn belangrijk in het werk van 
Elly de Jong. De lichtsculptuur van de 
figuur op de duikplank is hier een 
voortreffelijk voorbeeld van. Tot slot 
Marja Verhage. Zij heeft een speciaal 
voor de expositie een beeld van 
albast gemaakt met de titel 
’Toekomst’. Met het abstracte werk-
stuk probeert ze inhoud te geven aan 
het idee om beweging weer te geven 
in steen. 
Alles bij elkaar genomen een 
tentoonstelling die voor elke lief-
hebber de moeite waard is om te 
bezoeken. De expositie in het Oude 
Raadhuis in de Dorpsstraat 9 in het 
Centrum is van 4 december tot en 
met 31 januari op vrijdag, zaterdag 
en zondag tussen 14.00 en 17.00 uur 
te bezoeken. Vooraf aanmelden is 
verplicht en dit kan via www.skca.nl 
of bel tijdens de openingstijden naar 
0297-344318. 

Nieuwe expositie in het Oude 
Raadhuis: Voor elk wat wils

Foto’s voor in het familieboek van de familie Oudendijk.

COLUMN TRUUS OUDENDIJK

Aalsmeer - Het is af, het ei is gelegd. Wat een opluchting. Meer dan een 
jaar heb ik gewerkt aan een bedrijfsboek en familiekroniek. Een verschrik-
kelijk leuk maar intensief project. Ter nagedachtenis aan mijn schoonvader, 
die dit jaar honderd zou zijn geworden en het feit dat de zaak die hij in 
Aalsmeer heeft opgericht 75 jaar bestaat, werd mij gevraagd daar een boek 
over te schrijven. Ik ben mij gaan verdiepen in de familiegeschiedenis en 
begonnen met het opzetten van een tijdlijn. Gewoon een rol behang op 
tafel, in het midden een streep gezet, jaartallen erboven en daaronder 
opschrijven wat er allemaal gebeurd is in die 75 jaar. Het hele familiearchief 
heb ik doorgespit, fotoboeken in het ouderlijk huis van zolder gehaald, 
documenten als de inschrijving bij de KvK en de nota uit 1936 van Vader 
Jans bakfiets - waar het allemaal mee begon - uit de kast gevist. Zijn 
dagboeken uit oorlogstijd gelezen en uitgewerkt. Het huwelijk met mijn 
lieve schoonmama en de opbouw van het gezin in beeld gebracht. 
Bedrijfsuitjes, familiefeestjes, jubilea, zakenreizen; overnames en transac-
ties, honderden foto’s en tientallen documenten zijn door mijn vingers 
gegaan. Ik heb oud medewerkers geïnterviewd en zakenrelaties benaderd. 
Het kon zo maar gebeuren dat ik tijdens een weekendje Texel van mijn fiets 
moest stappen om in een duinpan een telefoongesprek te voeren met een 
leverancier uit Australië: “Hi Truus, how nice to hear from you again”, of aan 
de keukentafel via Skype contact had met een relatie in de VS. Vanuit Zuid-
Afrika kwamen berichtjes: “Hoe gaan dit met hulle?” Week na week was er 
overleg met zwager en schoonzus, er kwamen verhalen bij en er gingen 
dingen af. Het moeilijkst was het interview met mijn eigen echtgenoot, 
hem ken ik te goed. Ik weet wat het werk hem gebracht en gekost heeft. 
De pagina’s in dat hoofdstuk zijn heel lang leeg gebleven. Maar een boek 
schrijven is één ding, een boek maken iets heel anders. Ik moest mijn 
opdrachtgevers ervan overtuigen dat ik een vormgever nodig had. “Ga 
eens met Jeannet praten”, zei mijn dochter. Jeannet is haar studiegenootje 
van vroeger en met haar haalde ik een creatieve geest in huis met wie ik 
een jaar lang fantastisch heb samengewerkt. Ze kwam met mooie ideeën, 
leuke indelingen, bewerkte alle beelden en verfraaide door het verleden 
verkleurde foto’s. Bovendien dacht ze over alles mee. Uren hebben we 
samen aan tafel gezeten. Er kwam een proefdruk, gevolgd door de onver-
mijdelijke correctierondes. Ik strikte mijn schoonzus: jij moet me helpen, 
want ik kijk eroverheen. We hebben op dezelfde mulo gezeten, gedegen 
Nederlands geleerd en ze is net zo’n taalpurist als ik. En toen begon het 
muggenziften, het mierenneuken: een punt minder, een komma meer, 
andere aanhalingstekens, kloppen die afbrekingen wel? Die zin kan 
andersom, waar gebruiken we hoofdletters? En schrijf je Drenthe nou wel 
of niet met een H. Letter voor letter liepen we het door. Slapeloze nachten 
heb ik gehad en er hoge bloeddruk van gekregen. Maar de klus is geklaard. 
“We did it”, appte Jeannet mij gisteren. “Gefeliciteerd.” Vandaag is het 
concept naar de drukker. Over drie weken hebben we het resultaat in huis. 
Als we daaraan denken worden we al misselijk van de zenuwen. Maar het 
boek is de deur uit. De kerstboom kan erin. 

Klus geklaard

INGEZONDEN

INGEZONDEN
Aalsmeer - Aan College van B en W van Aalsmeer: Op 
mijn wandeling met onze hond in de omgeving van de 
Hornmeer kwam ik het Kunstwerk ‘De Vleugels’ tegen 
in het Anjerhof tegenover het Maarse en Kroonhof. 
Vroeger sierde dit beeld de voorgevel van het toenma-
lige hoofdkantoor van de autobusonderneming Maarse 
en Kroon. Dit kunstwerk is geschonken door 
Connexxion Openbaar Vervoer N.V. Het staat nu totaal 
tussen de bomen in op een zeer onopvallende plaats, 
waar alleen buurtbewoners er misschien nog oog voor 
hebben. Gezien het belang voor Aalsmeer van de auto-
busonderneming Maarse en Kroon in vroeger tijden 
vind ik dit niet helemaal reëel. Verschillende familie-
leden hebben destijds bij Maarse en Kroon gewerkt en 
later bij Connexxion. Ik noem hierbij namen als Gerrit 
Buis, als chauffeur en later opleider, Gijs Nap, als 
monteur in de busgarage, en Herman van Veen als 
chauffeur (net met pensioen). Alleen al als eerbetoon 
verdient dit kunstwerk een andere plaats voor allen, die 
bij Maarse en Kroon gewerkt hebben. Nu men op dit 
moment het project Waterfront aan het ontwikkelen is, 
zou het geweldig zijn, als dit kunstwerk bij de 

Westeinderplas komt te staan, ook omdat de Westein-
derplas een geweldige achtergrond voor dit kunstwerk 
is. Ik hoop van harte, dat u dit met me eens bent.

Barend Nap, 
Roerdomplaan 93, 1431 WH Aalsmeer
Mail: bnpl0111@kpnmail.nl

De gemeente Aalsmeer heeft er veel over om onze veiligheid te waar-
borgen, zou je denken. Oude bomen, vroegtijdig ziek verklaard, worden 
direct verwijderd, want ze mochten eens omvallen of omwaaien. Ter 
voorkoming van toekomstig kwaad is men zeer zuinig met het plaatsen 
van ‘nieuw spul’. Beter voorkomen dan genezen! Maar, wat is er nu aan de 
hand? Het ziet ernaar uit dat, voor de rotonde aan de Zwarteweg, 
gekozen gaat worden voor ‘robuust groen’. Heeft men al eens goed 
gekeken hoe het daar met de veiligheid zit? Wielrijders, vroeger langzaam 
verkeer genoemd, scheuren van twee kanten langs de rotonde. Tweerich-
ting verkeer! Het gevaar komt dus van alle kanten! Is men soms van plan 
om de wachtlijst voor orgaantransplantatie in één jaar volledig weg te 
werken? Een nobel streven met een brede rouwrand.

Agaath van Beek, agaathvb@caiway.nl

Kunstwerk ‘De Vleugels’ 
bij het Waterfront plaatsen?

Is ‘robuust groen’ op rotonde 
Zwarteweg wel veilig?

Kunstwerk ‘De Vleugels’, enigszins verscholen tussen het 

groen in het Anjerhof.
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Aalsmeer - Donderdagavond 3 
december debuteert ‘De Dansbare 
Donderdag’ op Radio Aalsmeer. Een 
twee uur durend dansfeest op je 
radio. Dance classics, soul, disco, 
funk, R&B, oude dansplaten en 
nieuwe dance tracks. Het best dans-
bare hits uit heden en verleden. Ook 
de minder bekende nummers die je 
niet vaak (meer) hoort of misschien 
wel nooit eerder gehoord hebt. Met 
rond 20.30 uur ‘De Dance Drie’ (drie 
dansbare platen met ‘dance’ in de 
titel). Verder dat uur ‘Het Hollandse 
Hit Dansje’ (een Nederlandstalige 
dansplaat, ze bestaan). Rond 21.30 
uur ‘Sweet, Soft & Lazy’ (drie slow 
dance tracks achter elkaar). Later dat 
uur nog het ‘Reggae Rustpunt’ (een 
dansbare reggae plaat). Kortom, 
twee uur het lekkerste uit 50 jaar 
dansmuziek met Meindert van der 
Zwaard. ‘De Dansbare Donderdag’ 
wordt de komende weken uitge-
zonden op donderdagavond tussen 
20.00 en 22.00 uur.

Rouwbeleiding bij ‘Echt Esther’
Donderdag 3 december om 19.00 
uur spreekt Esther Sparnaaij Eveline 
Witte in haar programma ‘Echt 
Esther’. Zij merkte dat er nog weinig 
begrip en bewustzijn is voor rouw, 
door verschillende verliezen die ze 
zelf mee maakte. Veel mensen 
denken bij rouw aan verlies door een 
overlijden, maar het hoort ook bij 
verlies van relatie, werk, gezondheid, 
toekomstperspectief, etc. Daar mag 
echt verandering in komen en dat is 
wat Eveline drijft. Daarom maakte zij 
na haar 40e de switch van de plan-
tensector naar de rouwbegeleiding.

Weekend met Mark en Eric
Aanstaande vrijdag 4 december 
begint het weekend om 20.00 uur 
met de ‘Mark en Eric Show’ tijdens 

hun maandelijkse radioshow op 
Radio Aalsmeer. Al maanden weet 
het team de inwoners van Aalsmeer 
kostelijk te vermaken tijdens deze 
coronaperiode. Een periode met veel 
onzekerheden, maar wel met de 
zekerheid van het gevoel van een 
avond uit, live via de radio en tv! 
Vrijdag staan Mark, Eric en Kees weer 
klaar. De mannen nemen de maand 
door en bekijken of er nog iets te 
beleven valt. Geen laatste werkdag 
dit jaar, wat moet je dan? Kom tijdens 
de show live op de radio met een 
lieve boodschap of een verzoekje, 
door te mailen naar markeneric@
radioaalsmeer.nl of via de social 
media pagina op Instagram 
(@markeneric). 

Surprise-ochtend met Sem
Zaterdagochtend 5 december 
besteedt Sem van Hest tussen 10.00 
en 12.00 uur onder andere aandacht 
aan Sinterklaas. Een surprise-ochtend 
met wellicht ook nog contact met 
het muzikale Pietenhuis. Een opmaat 
naar een hopelijk toch gezellige 
pakjesavond in deze coronatijd. 

Ronald bij ‘Door de Mangel’ 
Op de laatste dag van november 
ontving talkshow ‘Door de Mangel’ 
voor het eerst sinds vier weken weer 
een live gast in de studio. De 305e 
gast in het wekelijkse radiopro-
gramma was Fleur Looy-Dietz. Zoals 
iedere week werd de bloemiste het 
hemd van het lijf gevraagd. En dat 
leverde ook deze keer weer een inte-
ressant gesprek op. De drie kern-
woorden die zij zichzelf toedicht zijn 
creatief, chaotisch en vrolijk. 
Maandag 7 december om 19.00 uur 
schuift de veelzijdige Kudelstaarter 
Ronald Stolwijk achter de microfoon 
om ‘gemangeld’ te worden. Hij is 
onder andere actief bij Carnavalsver-

eniging De Pretpeurders, de scou-
ting, doet aan sloeproeien en werkt 
voor een internationaal softwarebe-
drijf. Heb je een vraag voor Ronald? 
Mail deze dan naar studio@radioaals-
meer.nl of bel tijdens de uitzending 
naar: 0297-325858.

Beethovenjaar bij ‘Intermezzo’
Intermezzo staat op maandagavond 
7 december weer in het teken van 
het Beethoven Jaar. Een bijzonder 
strijkkwartet laat Sem horen door 
Beethoven gecomponeerd in 1799 
met duidelijk nog de invloed van 
Mozart hoorbaar. Beethoven wilde 
graag les van Mozart. Dat is uiteinde-
lijk niet gelukt, maar wel is de invloed 
van Mozart merkbaar in zijn werken. 
Naast Beethoven’s werken daarom 
ook composities van Mozart, zowel 
kamermuziek als orkestrale uitvoe-
ringen te horen tussen 21.00 en 
23.00 uur. 

‘Young Ones’ over eetstoornissen 
Woensdag 9 december om 19.00 uur 
een bijzondere uitzending van 
‘Young Ones’ omdat deze helemaal in 
het teken staat van eetstoornissen. 
De onlangs overleden Nikita van 20 
jaar had een eetstoornis en staat in 
deze uitzending centraal. Ze wilde 
heel graag jonge mensen uitleggen 
hoe het is om een eetstoornis te 
hebben om te voorkomen dat er 
meer jongeren hetzelfde lot zouden 
moeten ondergaan. Nikita zal in deze 
uitzending ‘een stem’ krijgen via haar 
ouders en vriendin die zelf ook erva-
ring heeft met anorexia. Radio Aals-
meer is te beluisteren via 105.9 FM in 
de ether, 99.0 FM op de kabel, digi-
taal radiokanaal 868 (Caiway), via 
www.radioaalsmeer.nl en op televisie 
te bekijken via kanaal 12 van Caiway, 
kanaal 1389 van KPN/XS4ALL/Telfort 
of radioaalsmeer.nl/tv. 

Nieuw op Radio Aalsmeer: 
De Dansbare Donderdag

Joppe Online Pubquiz  
met livemuziek
Aalsmeer - Vrijdag 4 december kunnen 
liefhebbers weer deelnemen aan de Joppe 
Online Pubquiz. De quiz start om 20.30 uur 
en duurt tot ongeveer 23.00 uur. Er worden 
acht rondes met leuke vragen gespeeld, 
waaronder twee afbeeldingsrondes en een 
muziekronde. En getrakteerd wordt op een 
live gespeelde verrassingsronde. Van te 
voren inschrijven is niet nodig. Wel wordt 
een vrijwillige bijdrage van 2,50 euro per 
persoon. Meespelen kan via de Facebook-
pagina van café Joppe via Facebook Live. 

Hoofddorp - Op woensdag 9 
december om 19.30 uur presenteren 
poppodium Duycker en Mainville Art 
Collective de tweede workshop van 
het driedelige programma Music in 
Art. Deze week maakt het publiek 
een concertposter door linoleum te 
gutsen. Duycker heeft zichzelf omge-
toverd in een popatelier. Program-
meur Onno Blom licht toe. “In deze 
rare tijden willen we als popzaal toch 
iets doen voor onze vaste bezoekers 
en achterban. Tijdens Music in Art 
komen kunstdisciplines samen. Op 
het podium zijn optredens van dj’s 
en kunstenaars en in de zaal kan de 
bezoeker genieten van de optredens 
en tegelijk een kunstvorm onder de 
knie krijgen. Ondanks de beper-

kingen biedt Duycker toch een muzi-
kaal programma en kunnen mensen, 
geheel veilig, met elkaar in verbin-
ding gebracht worden.” Music in Art 
is gestart op 2 december. De derde 
avond vindt plaats op woensdag 16 
december. Tijdens deze laatste 
bijeenkomst worden er LP hoezen 
ontworpen. Meer informatie en 
tickets zijn verkrijgbaar via www.
duycker.nl

Popatelier ‘Music in Art’

Amstelland - Dinsdag 8 (19.30 uur) 
en woensdag 9 december (10.00 en 
19.30 uur) is het weer vriendinnentijd 
in Cinema Amstelveen met de film 
‘Zwaarverliefd 2’. In deze luchtige 
feelgoodfilm gaan Isa (Barbara 
Sloesen) en Ruben (Jim Bakkum) 
samenwonen. De spanning en 
romantiek maken plaats voor intimi-
teit, maar ook voor dagelijkse sleur 
en realiteit. Isa en Ruben zijn nog 
steeds dolverliefd, maar hun verschil-
lende achtergrond en interesses 
blijven hun liefde op de proef stellen. 
Wat als dan uit het niets de perfecte 
man voor Isa, dierenarts Hugo 
(Frederik Brom), zich aandient en 
Ruben een wel heel aantrekkelijke 
timmerklus aangeboden krijgt? 
Een Ladies Morning of Night in 
Cinema Amstelveen betekent een 

ontspannende ochtend of avond uit 
met vriendinnen. Samen een filmpje 
pakken onder het genot van een 
drankje, een hapje en een goodiebag 
voor thuis. Kijk op www.cinemaam-
stelveen.nl voor alle tijden, data en 
het reserveren van tickets.

‘Zwaarverliefd 2’ in de bioscoop 

Een opname uit de film 

‘Zwaarverliefd 2’.

Aalsmeer - “In de Nieuwe Meerbode van 26 november presenteert 
de gemeente Aalsmeer alle bouwplannen in Aalsmeer. Hiervoor 
maakt de gemeente gebruik van een mooi vorm gegeven platte-
grond. Maar hier staat niet de hele gemeente op. Een mooi stuk 
onbebouwd Kudelstaart ontbreekt echter. Voorbij de Ambachts-
heerweg tussen de Hoofdweg en het landscheidingspad ligt dit 
gebied. Ook de bewoners van dit laatste stuk Hoofdweg zijn geres-
pecteerde inwoners van Kudelstaart. En het mooiste wandelpad van 
de hele gemeente het landscheidingspad kunnen veel Kudelstaar-
ters slecht missen. Zonder dit mooie stukje Kudelstaart is de 
gemeente echt niet compleet.”  Peter Buren, pnburen@outlook.com

Aalsmeer bouwt door

Kudelstaarter Ronald Stolwijk te gast in ‘Door de Mangel’. Foto www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - Afgelopen zondag 29 
november werd bij AVROTROS de 
finale van Junior Eurovisie Songfes-
tival uitgezonden. Voor Aalsmeer was 
deze 18e editie speciaal, want een 
eigen inwoonster, Maud Noordam 
(14), mocht met haar drie vrien-
dinnen Naomi, Jayda en Demi de 
strijd aan gaan met de elf andere 
deelnemende landen. De vier 
meiden vormen de groep UNITY en 
zij spatten van het scherm met hun 
feel good song ‘Best Friends’. Neder-
land eindigde met dit optreden op 
een mooie vierde plaats. Net als vorig 
jaar met Matheu en in 2017 met 
Fource. Valentina uit Frankrijk won 
het Junior Eurovisie Songfestival met 
haar vrolijke liedje J’Imagine. 
Vanwege de coronacrisis werden alle 
optredens in eigen land opgenomen. 
Een geweldige show werd gepresen-

teerd vanuit Polen waarbij de deelne-
mers uit de twaalf deelnemende 
landen middels live verbinding toch 
bij de show aanwezig waren. 
De meiden van UNITY kijken terug 
op een fantastische tijd, waarin hun 
vriendschap steeds hechter werd. Ze 
zijn enorm blij en trots op hun vierde 
plek en gunnen Valentina de winst. 
“Zij heeft ook echt een vrolijk liedje 
en het is zo’n leuk meisje.” Alle deel-
nemers hebben, ondanks dat zij 
elkaar niet konden ontmoeten in 
Polen, wel al contact via whatsapp.
Maud, Jayda, Naomi en Demi blijven 
zeker vriendinnen en gaan de 
komende tijd nog veel leuke dingen 
samen beleven. Wat dat is? Dat is 
allemaal te volgen via de social 
media kanalen van het Junior Song-
festival en het instagram account 
@unitygirlband

Viertal van UNITY vierde op 
Junior Eurovisie Songfestival

UNITY met de blonde Maud Noordam uit Aalsmeer. Foto: Chantal Antonides 
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Het Grote huis openen, in plaats 
van een grootse intocht houden 
omdat dit vanwege corona niet 
mogelijk bleek, is een bijzonder 
groot succes geworden. Er zijn in 
totaal zo’n 2.000 kinderen op 
bezoek geweest in het Grote 
huis. Sommige kinderen (en 
ouders) vonden deze meer 
persoonlijke ontmoeting zelfs zo 
leuk dat ze volgend jaar wel 
weer een dergelijke opzet willen: 
“Wat was dit een feestje! Een 
dikke dankjewel voor iedereen 
die hier aan meegeholpen heeft. 
Volgend jaar weer”, aldus een 
enthousiaste bezoeker. “Dank u 
Sinterklaas-team.” De groep vrij-
willigers van de organisatie van 
Sinterklaas in Aalsmeer willen op 
hun beurt de gemeente en met 
name burgemeester Gido Oude 
Kotte bedanken. De samenwer-
king was prima én Sinterklaas en 
de Pieten mochten tot slot twee 
weken in ‘zijn’ Raadhuis 
verblijven. 

Zo’n 2.000 kinderen 
op bezoek

Aalsmeer – Sinds 25 november en 
tot 10 december is de watertoren in 
het kader van UN Orange The World 
weer oranje verlicht. Met deze actie 
wordt aandacht voor geweld tegen 
vrouwen gevraagd. Initiatiefnemers 
van deze actie zijn, net als vorig jaar, 
Thirsa van der Meer (CDA-raadslid 
Aalsmeer) en Lucie Hofman (Sor-
optimistenclub Ronde Venen).
Volgens vrouwenrechtenorganisatie 
ActionAid is het aantal vrouwen dat 
in deze coronacrisis om hulp vroeg 
via de anti-geweld noodhulplijn fors 
toegenomen. Des te meer reden om 
aandacht te vragen voor dit 

probleem. 
“Geweld tegen vrouwen is nog 
steeds een ontzettend groot 
probleem, maar er is licht aan het 
einde van de tunnel. Door gebouwen 
wereldwijd oranje, de kleur van hoop 
en van het nieuwe dageraad, op te 
laten lichten, willen we vrouwen 
laten zien dat ze niet alleen staan”, 
aldus Thirsa en Lucie. 
Mensen kunnen een steentje 
bijdragen door bijvoorbeeld oranje 
kleding te dragen en door foto’s bij 
de watertoren op social media te 
plaatsen met de hashtag 
#orangetheworldaalsmeer

Watertoren oranje: Aandacht 
voor geweld tegen vrouwen

De watertoren oranje verlicht. Foto: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - Al het vijfde jaar op rij 
worden kunstmatige broeihopen 
voor de ringslang aangelegd aan de 
Mr. Jac. Takkade. Wijkbeheer Aals-
meer heeft in april op drie plekken 
een broeihoop aangelegd gemaakt 
van paardenmest gemengd met 
bladaarde en houtsnippers van de 
compostering. De ringslang (Natrix 
natrix) legt in de zomer eieren in 
broeiend materiaal.
De ringslang is een zeldzaam reptiel 
(niet giftig) die in het watergebied 
rond de Takkade een prima leefge-
bied heeft. Een gebied waar voedsel 
als bijvoorbeeld kikkers, visjes, 
slakken en muizen te vinden zijn. 
Voor deze populatie is migratie 
mogelijk met het Amsterdamse Bos 
via het Schinkelbos waar veel ring-
slangen leven.
Op 12 november zijn de drie broei-
hopen open gespit om te kijken 
hoeveel lege eierschalen aanwezig 
waren. De gegevens worden verza-
meld en gedeeld met natuurorgani-
saties en geven een beeld van de 

toestand voor de ringslangen in de 
regio. Op de Takkade bleek één hoop 
succesvol en telde 212 uitgekomen 
lege eierschaaltjes. De jonge ring-
slangen kruipen in de nazomer uit de 
hoop en trekken er dan volledig zelf-
standig erop uit. Een kluwen van 26 
eieren was niet uitgekomen. Gemid-
deld legt een vrouwtje 20 tot 25 
eieren. Blijkbaar was ze te laat of de 
plek in de hoop niet goed genoeg. 
Het is een succesverhaal voor alle 
betrokkenen. De ontwikkeling van 
de ecologische verbinding van het 
Amsterdamse Bos via het Schin-
kelbos met Aalsmeer heeft hier zeker 
in bijgedragen. De populatie ring-
slangen in deze regio is gezond en in 
staat te migreren naar andere 
gebieden. Mensen hoeven zich overi-
gens geen zorgen te gaan maken dat 
Aalsmeer en omgeving overspoeld 
gaat worden met ringslangen. 
Slechts 10% van het jonge kroost 
wordt volwassen. Al die andere jonge 
slangetjes vallen ten prooi aan roof-
dieren, honden en katten of verkeer.

Broeihopen voor ringslangen 
een succesverhaal

Vrijwilligers aan het spitten in de broeihopen.

Aalsmeer - Het aantal besmettingen 
per dag in Nederland schommelt, de 
ene dag minder, de andere dag juist 
meer. Maar de daling is ingezet, 
volgens het RIVM gaat deze daling 
heel langzaam, maar het is wel 9 
procent ten opzichte van vorige 
week, het reproductiegetal blijft rond 
de 1 en er liggen iets minder mensen 
die besmet zijn met het coronavirus 
in het ziekenhuis. Of er met kerst 
versoepelingen gegeven kunnen 
worden, hangt af van de komende 
twee weken. Lichtpuntjes blijven 
zien, dat is belangrijk. In Aalsmeer is 
wat het aantal positief geteste 
mensen redelijk goed nieuws te 
melden. Het ‘stoutste jongetje van de 
klas’ in Aalsmeer niet meer. Qua 
aantal besmettingen per 100.000 
inwoners gaan Aalsmeer, Uithoorn 
en Haarlemmermeer zo’n beetje 
gelijk op. Amstelveen doet het 
procentueel het beste met afgelopen 
twee weken (18 november tot 1 
december) 261 positief geteste inwo-
ners, maar wel 3 ziekenhuisopnames 

en 5 overledenen. In Aalsmeer zijn 
genoemde periode 131 inwoners 
positief getest. Het neemt echt af: De 
eerste week 79 besmettingen, afge-
lopen week ‘slechts’ 52. Er zijn in Aals-
meer tot nu toe 1044 inwoners 
besmet (geweest) met het corona-
virus. Er zijn deze week geen inwo-
ners opgenomen in het ziekenhuis 
en er hoeven geen doden betreurd 
te worden. In Uithoorn zijn 125 inwo-
ners positief getest, zijn 2 inwoners 
opgenomen in het ziekenhuis en is 1 
inwoner overleden. In Haarlemmer-
meer is besmetting geconstateerd bij 
573 inwoners, zijn 3 inwoners voor 
behandeling naar het ziekenhuis 
gebracht en hebben 2 inwoners de 
corona-infectie niet overleefd. Tot de 
vaccinatie, hopelijk in januari, kan 
beginnen dus: Regelmatig de 
handen wassen, anderhalve meter 
afstand houden, drukte vermijden, 
bij verkoudheidsklachten thuis 
blijven en verplicht sinds 1 december 
een mondkapje dragen in openbare 
gebouwen en winkels.

Daling aantal besmettingen met 
corona zet door in Aalsmeer!

Kudelstaart - Bij de glasbak en 
plastic containers aan de Schoutweg 
hebben afgelopen maandag 30 
november ‘bewoners’ het weer nodig 
gevonden grof vuil te deponeren. 
“Dit ronduit asociale gedrag moet 
snel een halt worden toegeroepen”, 
vindt onder andere Jeroen Springint-
veld. “Het is niet de eerste keer dat 
hier grof vuil wordt gedumpt. Wat 
wel opvalt is dat het steeds meer 
wordt wat mensen er neergooien.” 
De bewoners nabij de Schoutweg 

zitten met de rotzooi en de Meer-
landen mag het weer komen 
weghalen voordat het in de sloot 
erachter verdwijnt. “Een boete voor 
geen mondkapje is 95 euro. Dan is 
dit minimaal een bekeuring van 500 
euro waard.” Een korte boodschap 
van Jeroen voor deze asociale 
mensen: “Breng je rotzooi naar de 
gemeentewerf en zadel anderen er 
niet mee op.” En tot slot een tip voor 
de gemeente: “Plaats een camera, dat 
kan makkelijk op een lantaarnpaal.

Weer grof vuil gedumpt bij 
containers aan Schoutweg

Weer grof vuil gedumpt. “Breng je rotzooi naar de gemeentewerf.”

Aanhouding na 
poging inbraak
Rijsenhout - Zondagavond 29 
november heeft de politie Haarlem-
mermeer een 38-jarige man uit 
Rijsenhout aangehouden op verden-
king van een poging tot inbraak in 
een woning aan de Aalsmeerderdijk. 
Bewoners kwamen thuis en zagen 
een man op de oprit staan, die zich 
snel probeerde te verstoppen. 
Samen met andere buurtbewoners 
wisten de bewoners de man te over-
meesteren en vast te houden tot de 
politie arriveerde. Ter plaatse bleek 
dat er gepoogd was in te breken. De 
recherche heeft de zaak in 
onderzoek. 

Brand in container 
snel geblust
Aalsmeer - Op zaterdag 28 
november rond kwart over tien in de 
ochtend is de brandweer van Aals-
meer gealarmeerd voor een contai-
nerbrand aan de Stationsweg. Een 
kliko had vlam gevat. De brandweer 
had het vuur snel onder controle. De 
container stond echter tegen een 
pand aan. De rook, die vrij kwam bij 
de brand, was in het pand terecht 
gekomen. De brandweer heeft het 
pand geventileerd. De bewoners zijn 
ongedeerd gebleven. Bij de brand is 
ook een gasleiding beschadigd. 
Stedin is opgeroepen en heeft de 
beschadiging verholpen. 

Uithoorn - Afgelopen vrijdag 27 
november rond zeven uur in de 
avond heeft de politie Aalsmeer 
Uithoorn een verdachte in Uithoorn 
op heterdaad betrapt terwijl hij 
vanuit zijn auto in drugs handelde. 
De politie was na meerdere 
meldingen uit de buurt bezig met 
een actie om de dealer op te sporen 
en aan te houden. Op de Watsonweg 
zagen agenten dat bij een voertuig 
handelingen verricht werden, die 
passen bij het dealen in drugs. Hierop 
hebben agenten de verdachte aange-

sproken en zijn voertuig doorzocht. 
De verdachte, een 22-jarige man uit 
Uithoorn, ging er tijdens de doorzoe-
king vandoor, maar heeft zich later 
gemeld bij het politiebureau in 
Uithoorn. Bij de doorzoeking van de 
auto werd een �ink aantal wikkels 
met daarin vermoedelijk harddrugs 
aangetro�en. Onderzoek moet 
uitwijzen om welke drugs het gaat. 
Ook vonden de agenten een groot 
bedrag aan contant geld. Naast het 
geld en de wikkels is ook het voertuig 
van de verdachte in beslag genomen.

Garage du Pau: Meer dan 92 jaar!
Vorige week werd het woord gegeven aan Piet du Pau van de gelijkna-
mige garage in Kudelstaart. Hij vertelde dat het in de werkplaats sinds 
corona zelfs wat drukker geworden is en het showroom bezoek wisselend 
is. “Corona overwinnen we ook, we bestaan tenslotte al meer dan 92 jaar.” 
In de ‘kop’ van het verhaal stond per abuis 22 jaar, een foutje van zeventig 
jaar. Excuses hiervoor.

Aanhouding handelen in drugs





Collecte Jantje Beton: Vijftig 
procent voor eigen clubkas
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Rob Kapaan in zijn huis en atelier.

Amstelveen - Op vrijdag 27 
november onthulden wethouder 
Herbert Raat (Kunst & Cultuur) en 
wethouder Floor Gordon (Economi-
sche zaken en Duurzaamheid) de 
allereerste kunstkast in Amstelveen. 
De kast staat in het Oude Dorp in de 
Badlaan aan de rand van het dorps-
plein en is door kunstenares Lisa 
Stols (Lazisa) bijzonder fraai van 
street-art voorzien. In de Dorpsstraat 
staat ook nog een klein kastje. De 
kasten waren al jaren een doorn in 
het oog van Marianne Kuiper, eige-
naar van vergaderlocatie Music 
Meeting Lounge. “Ik ergerde mij aan 
die lelijke grijze kasten die continu 
beklad werden met ordinaire teksten 
en zo onze entree verpestte. Ik 
broedde op een oplossing en kwam 
op het idee om de elektriciteits-
kasten creatief en smaakvol te laten 
beschilderen. Via Lex Berghuis, initia-
tiefnemer van het Kunstkastproject 
in Aalsmeer, kwam ik in contact met 
Lisa.”

Wereldsterren op de kast
Geheel in lijn met het thema van 
vergaderlocatie Music Meeting 
Lounge, waar ruim 450 elpees de 
collectie sieren en de slogan ‘Don’t 
you forget about me’ is, heeft Lisa de 
elektriciteitskasten voorzien van 
onvergetelijke popartiesten uit de 
jaren tachtig en negentig, zoals 
David Bowie en Prince in een vorm 

van street-art. Maar ook dé artiesten 
van nu, Martin Garrix en Adèle 
prijken op de dieprode en warm 
oranje beschilderde kasten. Niet 
alleen bezoekers van het Oude Dorp 
en de vergaderlocatie, maar ook 
dorpsgenoten bewonderen met veel 
enthousiasme de opgevrolijkte 
kasten. Een aanwinst voor het dorp! 

Het Kunstkastproject 
Er staan honderden kastjes op straat. 
Pas als je er op gaat letten zie je ze 
staan. “Lege schilderijen in de grond”, 
volgens Lex Berghuis. Het zijn kastjes 
voor elektriciteit, telefonie, openbare 
verlichting etc. Hij begon in 2015 met 
het Kunstkastproject in Aalsmeer. 
Dat werd al snel gesteund door de 
gemeente en verschillende nutsbe-
drijven en sponsors. In die regio zijn 
inmiddels meer dan 50 kasten 
opgefleurd.    

Ook op de kast? 
Van professional tot scholier, 
iedereen mag een kast beschilderen. 
Je kunt je opgeven via de website. 
Bewoners worden zoveel mogelijk 
betrokken bij de schilderingen. Zodat 
het echt ‘een kast van de buurt’ 
wordt. De gemeente Amstelveen is 
positief over het opstarten van een 
dergelijk ‘bewonersinitiatief’. 
Iedereen die geïnteresseerd is kan 
contact opnemen via de website 
www.kunstkast.org. 

Popartiesten op allereerste 
kunstkast in Amstelveen

Eerste kunstkast in Amstelveen. Van links naar rechts: Lex Berghuis, Floor Gordon, 

Lisa Stols, Herbert Raat en Marianne Kuiper. Foto: Martine Goulmy

Amstelland - Vanaf nu kunnen clubs 
en verenigingen zich weer 
aanmelden voor de Jantje Beton 
Collecte. Van maandag 8 tot en met 
zaterdag 13 maart gaan ruim 40.000 
vrijwilligers langs de deuren om geld 
op te halen voor de eigen clubkas en 
voor projecten van Jantje Beton. 
Vijftig procent van de opbrengst is 
voor de eigen club en vijftig procent 
is voor Jantje Beton. De opbrengsten 
besteedt Jantje Beton aan speelpro-
jecten in heel Nederland. Met 
speciale aandacht voor kinderen in 
kwetsbare speelposities. Niet alleen 
Scoutinggroepen, sport- en jeugd-
clubs kunnen deelnemen aan de 
collecte; ook speeltuinen en maat-
schappelijke organisaties, zoals 
buurtcentra, jongerenwerk en 
kinderboerderijen kunnen meedoen. 
Kijk voor meer informatie, tips en 
aanmelden voor de collecte op 
jantjebeton.nl/collecte
 
Belangrijk
De financiële gevolgen van het coro-
navirus zijn voor veel jeugd- en 
jongerenorganisaties groot. Terwijl 

buitenspelen en ravotten met andere 
kinderen bij een club of een plek in 
de buurt juist enorm belangrijk is. Via 
de Jantje Beton Collecte kunnen 
organisaties geld ophalen voor 
bijvoorbeeld de aanschaf van speel-
materialen.  Scouting Nederland en 
Jantje Beton hebben hiernaast een 
fonds opgericht om Scouting-
groepen een extra financiële steun in 
de rug te bieden. Hiermee wordt het 
voor de ruim 1.000 Scoutinggroepen 
in Nederland mogelijk om hun club-
gebouw en/of buitenruimte 
toekomstbestendig te maken. Op 
deze manier werken beide jeugdor-
ganisaties samen aan meer en betere 
speelruimte voor kinderen en 
jongeren.
 
Veilig collecteren
Collecteren gebeurt altijd op een 
veilige en vertrouwde manier en dat 
is juist nu extra belangrijk. Huis-aan-
huis op 1,5 meter afstand met de 
bekende collectebus en de iDEAL 
QR-code. Of gewoon thuis vanaf de 
bank met een persoonlijke online 
collectebus.

Winst Trudy en Loes 
bij Ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag is er 
van 13.30 tot 16.30 uur een gezellige 
kaartmiddag in Dorpshuis ’t Podium 
aan de Kudelstaartseweg voor 55+. 
Klaverjassen en jokeren staan op het 
programma. Op donderdag 26 

november is het klaverjassen 
gewonnen door Loes Versteeg met 
5510 punten en 3 marsen, op twee  
met 5139 punten Hans van Schuilen-
burg met 1 mars, en plaats drie was 
voor  Ann Uiterwaal met 5109 punten 
en 1 mars. Bij het jokeren was de 
hoogste eer voor Trudy Knol met 275 
punten en Jopie de Grauw eindigde 

op twee met 314 punten. Belangstel-
ling voor deze kaartmiddag? De 
huidige groep wil graag meer klaver-
jassers en jokeraars aan de tafels zien. 
“Kom gerust eens kijken en speel een 
paar proefmiddagen mee”, aldus 
penningmeester Hans van Schuilen-
burg uitnodigend. Eerst meer infor-
matie? Bel dan 06-12699009.

DE SCHIJNWERPER OP...

Door Truus Oudendijk

Rob Kaapaan is een markante persoonlijkheid. Een crea-
tieve man en een enthousiaste verteller. Zijn huis is ook 
zijn atelier; een werkbank onder het raam en in zijn 
woonkamer staan verschillende kasten die hij net 
gemaakt heeft, klaar voor vertrek. Hij woont er samen 
met een bijzondere huisgenoot: Sally, een gepensio-
neerde blinden geleidehond, die heel erg geniet van 
alle dingen die ze nu mag doen. 

Volgens je dochter zijn jullie twee handen op een buik. 
Leg eens uit
“We zijn maatjes, Wendy heeft heel veel ideeën en wil 
altijd anderen helpen en daarvoor cijfert ze zichzelf 
weg. Dat hebben we allebei. Ik ben iemand met een 
brede interesse en ik kan met zeven dingen tegelijk 
bezig zijn. Dat had ook met mijn werk te maken. Daar 
moest ik van alles voor regelen.” 

Wat was je vak?
“Organisator. Ik heb in Utrecht en omgeving meege-
holpen met het opzetten van de Hubo zaken en daarna 
de Karwei bouwmarkten. Ik heb ook een aantal jaren 
een eigen bedrijf gehad in het verhuur van gereed-
schap. Negen jaar heb ik als bedrijfsleider gewerkt bij 
een partycentrum. Daar zorgde ik voor de horeca en 
hield ik mij daarnaast ook bezig met de verbouwing van 
het partycentrum. 
Er was ook een partyboot waar we tochtjes mee 
maakten. Samen met mijn zoon Remco organiseerden 
ik op zondag rondvaarten, hij verzorgde de bediening 
en ik vertelde de mensen waar we langs voeren. Die 
horeca loopt als een rode draad door ons leven en 
Remco stelde voor om samen een eigen zaak te 
beginnen. Toen we een pand konden huren zijn we het 
Holland Huys begonnen. Zo zijn we in Aalsmeer terecht 
gekomen.”  

Hoe lang hebben jullie het Holland Huys gehad? 
“Van 1999 tot 2012; helaas moesten we toen weg 
omdat het afgebroken werd en er appartementen 
werden gebouwd. Holland Huys was een heel  laag-
drempelig zaak en voor iedereen toegankelijk. Jongelui 
kwamen er langs voordat ze naar de discotheek gingen, 
maar ook ouderen om er ’s middags een borreltje te 
drinken. Nog hoor ik vaak dat mensen het jammer 
vinden dat het Holland Huys er niet meer is.” 

Wat zijn jullie toen gaan doen?
“Ik ben adviseur geworden bij Multimate in IJsselstein 
voor het herinrichten van de zaak. Remco is gaan 
werken bij de vestiging in Maarsen. Maar beide 

bedrijven kregen veel last van concurrentie van andere 
bouwmarkten en hebben het uiteindelijk niet gered. 
Remco is bedrijfsleider in de horeca geworden, bij de 
Arendshoeve in Rijsenhout, en ik ben met pensioen 
gegaan.” 

Maar dat betekende niet bepaald op je lauweren rusten?
“Bij Multimate werkte ik maar vier dagen om af te 
bouwen en daar had ik al een atelier waar ik van alles 
maakte. Van kleine prulletjes tot complete kasten. Nu 
staan de dingen die ik gemaakt heb, meestal in mijn 
woonkamer, maar dat maakt niet uit, ze verdwijnen 
vanzelf weer. Als ik iets zie en ik vind het leuk dan ga ik 
er mee aan de slag. Er zijn geen problemen, er is alleen 
maar de uitdaging om een oplossing te vinden. Wendy 
en ik denken daar hetzelfde over: problemen maken de 
anderen, wij lossen ze wel op.”

Je werkt ook in opdracht?  
“Voor aparte dingen, die eigenlijk niet te maken zijn, 
moet je bij mij zijn. Als ik bij mensen kom laat ik ze eerst 
uitleggen wat ze precies willen. Ondertussen maak ik 
tekeningen. Ik schets een voorbeeld en vraag of dit de 
bedoeling is. En dan pas ik het naar wens aan. Ik heb 
voor een bloemenwinkel een compleet inrichting 
gebouwd, met verrijdbare bakken en platen aan het 
plafond en de wanden voor verlichting.”

Eigenlijk ben je dus interieurbouwer. 
Heb je ook een opleiding in die  richting gevolgd?  
“Helemaal niet, ik kom uit een kruideniersgezin, maar 
mijn vader was heel handig, die had een keldertje 
beneden met een werkbankje. Hij maakte onder andere 
vogelhuisjes. Iedereen had hetzelfde vogelhuisje. Hij zei 
altijd: Wat je ogen zien kunnen je handen maken. Ik was 
net geslaagd voor mijn mulo diploma toen een oom in 
Zutphen een hartaanval kreeg. Hij had een café-restau-
rant en toen besloten mijn vader en moeder dat ik daar 
maar moest gaan helpen. Dat heeft zeven jaar geduurd. 
Daar heb ik de horeca ervaring opgedaan.”  

En nu help je je dochter ook nog steeds? 
“Wendy is veel bezig met interieurinrichting en daar 
help ik haar regelmatig bij. Zij doet de styling en ik ben 
voor de technische kant. Ik ben altijd recht voor zijn 
raap en als we het niet eens en dan zeg ik ook: ik zou 
het zo niet doen. Maar we komen altijd tot een 
compromis.” 

Op wie wil jij de schijnwerper richten?
“Coby van Grieken. Zij is een bijzondere vrouw, die zich 
altijd inzet voor anderen. Ik heb zoveel respect voor 
haar.”

Rob Kapaan: ‘Wat mijn ogen zien kunnen mijn handen maken’
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Kudelstaart - Op donderdag 26 
november hield KC De Ruimte de 
eerste cultuurdag van het schooljaar.
Alle leerkrachten hadden een onder-
werp gekozen waar zij zelf veel 
plezier aan beleven. Deze dag 
konden de kinderen kiezen uit de 
volgende activiteiten: mode, 
programmeren, stop motion films 
maken, muziek, theater, figuurzagen, 
actief buiten of een boek maken.
Vanaf groep 3 mochten de kinderen 
deelnemen aan vier activiteiten. De 
groepen werden gemixed. Zo 
konden de leerlingen elkaar helpen.
De kinderen beleefden veel plezier 
aan de activiteiten. Zagen viel nog 
best tegen, een goede reden om dat 
vaker aan te bieden.
Deze dag werd voorbereid met 
ondersteuning van Femke Kempkes 
vanuit het cultuurpunt. Zij is zelf 
kunstenaar en begeleidt de school in 
het maken van nieuw beleid op 
aanbod van cultuurlessen.
Voor de kinderen was de dag een 
groot succes: even heel iets anders 
dan rekenen en taal. Ook voor de 

leerkrachten was het mooi een tech-
niek aan te bieden waarin zij zelf ook 
uitblinken.
Op deze manier maken de kinderen 
kennis met allerlei vormen van 
cultuur en ontdekken zij waar hun 
talent ligt. Dit schooljaar worden nog 
drie van deze dagen aangeboden. Er 
wordt naar de volgende twee uitge-
keken, het smaakte naar meer!

Cultuurdag op KC De Ruimte

Zagen viel nog best tegen.

Aalsmeer – De jaarlijkse schoenen-
doosactie op de Jozefschool, waarbij 
kinderen iets van zichzelf weggeven 
voor een kind in armoede van 
Albanië tot aan Zambia, heeft goed 
gewerkt. Vorige week hebben de 
leerlingen schoenendozen versierd 
en gevuld met schoolspullen, spul-
letjes voor persoonlijke verzorging, 
onder andere zeep, speelgoed en 
een knuffel. Ruim honderd dozen zijn 
er gevuld en 460 euro bijeen 
gebracht om de verzending mogelijk 
te maken.
Coronatijd vraagt om creatieve 
oplossingen. Via de digiborden is er 
toch een kleine viering in de school 

gehouden met als thema de schoen-
doosactie. Alle groepen, van 1 tot en 
met 8, konden de inzameling volgen. 
Alle dozen werden in de hal verza-
meld, er zijn gedichten voorgelezen 
door de kinderen en ter afsluiting 
klonk door de hele school het 
schoendooslied. 
Wat een ongelofelijke mooie 
opbrengst van de kinderen voor 
kinderen. De schoenendoosactie 
bestaat al meer dan 25 jaar op de 
Jozefschool. De basisschool in de 
Gerberastraat heeft al meer dan één 
miljoen schoenendozen mogen 
uitdelen aan jongens en meisjes over 
de wereld. 

Succesvolle schoenendoosactie 
op de Jozefschool

Versierde en gevulde dozen voor de schoenendoosactie op de Jozefschool.

Sinterklaas en Pieten 
in boot bij ‘t Roefje
Rijsenhout - Wat een verrassing voor 
de kinderen van speelzaal ’t Roe�e. 
Al een paar dagen is de stoomboot 
van Sinterklaas en de Pieten te 
vinden in de speelzaal, maar deze 
was helemaal leeg. Van de Sint en 
Pieten, de cadeautjes en pepernoten 
geen spoor. Maar, ineens waren daar 
donderdag Sinterklaas en de Pieten 
toch aanwezig in de boot. Ook de 
verstoppiet was er gelukkig bij, deze 
is telkens zo druk met zichzelf te 
verstoppen dat hij ook nog bijna had 
vergeten de kinderen te verblijden 
met wat lekkers in hun schoen. Nu is 
het nog te hopen dat de verstoppiet 
heeft onthouden waar hij de cadeau-
tjes heeft verstopt om deze te 
brengen. De kinderen van ‘t Roe�e 
wachten het feest in spanning af.

Knutsel Kunst bij 
Cultuurpunt 
Aalsmeer - Bij het Cultuurpunt Aals-
meer kunnen kinderen vanaf 7 
december elke maandagmiddag 
komen knutselen. Femke van Os is 
docent beeldende vorming en gaat 
met de kinderen aan de slag met verf, 
kwasten en doek, het wordt een echt 
kunstwerkje! Deze Knutsel Kunst is 
voor kinderen van 5 tot en met 9 jaar 
op maandag 7 en 14 december in De 
Oude Veiling in de Marktstraat 19. 
Opgeven voor de knutselmiddag kan 
via inschrijvingen@cultuurpuntaals-
meer.nl. De prijs is 2 euro per deel-
nemer en kinderen zijn welkom van 
15.30 tot 16.45 uur. Kinderen die al 
vaker een workshop hebben gedaan 
bij het Cultuurpunt weten wel dat je 
de trap op moet naar boven, het is 
boven bij de bibliotheek. Het is 
gezellig als je met z’n tweeën komt, 
maar alleen mag natuurlijk ook. In 
het pand van De Oude Veiling gelden 
de RIVM regels en het wordt zeer op 
prijs gesteld de kinderen bij de trap 
af te zetten, waar ze zelf naar boven 
mogen gaan. Omdat er geschilderd 
gaat worden, zijn kleren die een 
beetje vies mogen worden, wel 
verstandig.

Maakplaats on tour in 
bibliotheek zaterdag
Aalsmeer - De Maakplaats gaat on 
tour en komt naar de bibliotheek in 
de Marktstraat. Sint en Piet roepen dit 
jaar de hulp in van enkele bijzondere 
hulppieten tijdens ‘Lego We Do Hulp-
pieten’ op zaterdag 5 december van 
13.30 tot 14.30 uur voor kinderen van 
7 tot 9 jaar. De deelnemers aan de 
Maakplaats gaan aan de slag met 
Lego steentjes en een app en leren 
de basisprincipes van programmeren. 
Tijdens de workshop wordt een 
aantal elektronische hulppietjes klaar 
gestoomd voor pakjesavond. Zet de 
robot in elkaar en programmeer hem 
zo dat hij de cadeautjes op de juiste 
plek bezorgd. Voor jongens én 
meisjes een mooie kennismaking met 
robotica en programmeren. Vooraf 
opgeven is een vereiste en dit kan 
amstelland.op-shop.nl. Er zijn nog 
enkele plaatsen beschikbaar. 

Aalsmeer - Radio Amstelmeerland 
heeft een actie opgezet om kinderen 
van minder bedeelde gezinnen toch 
het Sinterklaas gevoel te geven. “Deze 
actie is een groot succes geworden”, 
aldus Anita Klomp en Cock Spaar-
garen van de radiozender. “We 
hadden goed contact met Voedsel-
bank Aalsmeer, waardoor we wisten 
dat de spullen op de juiste plaatsen 
terecht zouden komen”, vertellen 
Anita en Cock. “De reacties van de 
mensen waren hartverwarmend. In 
twee weken tijd hebben we de actie 
gerealiseerd! Omdat we nog in een 
nare tijd van corona zitten, moesten 
we de gezinnen om beurten laten 
komen. Elk gezin kon 20 minuten met 
Sinterklaas en Piet doorbrengen. De 
kinderen kregen een zakje met kruid-
nootjes, schuimpjes, tumtummetjes, 
chocolade munten, lolly’s en letters. 
Voor de ouders hadden we ook een 
chocolade letter en elk gezin ging 

met een jute zak naar huis vol met 
cadeautjes. Het was een geweldige 
dag”, zeggen Anita en Cock. “Heerlijk 
om die blije gezichtjes te zien. Sinter-
klaas en Piet hebben overigens ook 
volop genoten.” Anita en Cock willen 
tot slot alle luisteraars en sponsors 
bedanken die deze actie mede moge-
lijk gemaakt. Meer weten? Luister dan 
naar Radioamstelmeerland.nl

Geslaagde Sinterklaasactie van 
Radio Amstelmeerland

Sint en Piet verrassen gezinnen bij 

Radio Amstelmeerland.

Kudelstaart – Zaterdag 28 
november beloofde al ene leuke 
ochtend te worden voor de jeugd 
van RKDES. Sinds de laatste COVID 
maatregelen voetbalt de jeugd op 
zaterdagochtend tegen elkaar. En op 
deze zaterdag zouden de teams 
gehusseld worden en werden er 
meerdere partijtjes onderling 
gespeeld. Ook zou er gestreden 
worden om de penaltybokaal. Maar 
dat bleek niet alles te zijn! Totaal 

onverwacht werd de jeugd van 
RKDES verrast door een bezoekje van 
Sinterklaas en zijn Pieten. 
Sinterklaas wilde alles weten over 
voetballen en de Pieten lieten zien 
dat zij ook best een balletje kunnen 
trappen. 
Natuurlijk werden er ook pepernoten 
uitgedeeld aan alle lieve kinderen 
van RKDES. En zo werd deze hele 
koude zaterdagochtend er één om 
niet snel te vergeten!

Sinterklaas verrast jeugd RKDES
Sinterklaas en Piet met enkele jeugdleden van RKDES.

De Kwakel - Het was bij hockeyclub 
Qui Vive een andere Sinterklaastrai-
ning dan andere jaren, maar dat 
mocht de pret afgelopen woensdag 
tijdens de laatste Jongste Jeugd trai-
ning van 2020 niet drukken. Sinter-
klaas en zijn Pieten konden helaas 
vanwege de corona-regels niet langs 
komen, maar dat betekende natuur-
lijk niet dat er geen Sinterklaasfeestje 
was. Voor de kinderen was er een 
Pietencircuit uitgezet waarbij ze, 
velen verkleed als Piet, allemaal 
verschillende onderdelen langs 
gingen. Bij iedere activiteit konden 
ze punten verdienen en aan het eind 
van de training stonden al hun 
verdiende punten op hun pietendi-
ploma. Met een lekker zonnetje en 
vrolijke Sinterklaas-muziek op de 
achtergrond was het zo toch een 
mooie, feestelijke afsluiting. En ook al 
kon Sinterklaas zelf niet langs komen, 
hij was de kinderen van Qui Vive 
zeker niet vergeten. Ergens op de 
dag zijn er toch stilletjes een paar 
Pieten het Qui Vive terrein opge-
slopen en zij hadden in de dugout 
van veld 1 voor de kinderen en de 
jeugdtrainers een verrassing achter-

gelaten. Afgelopen week waren ook 
voor alle andere leden de laatste trai-
ningen van 2020. Op zaterdag werd 
deze seizoenshelft afgesloten met 
een onderlinge wedstrijddag. Voor 
de Benjamins (de allerjongsten die 
hun eerste wedstrijdjes speelden) tot 
aan de A jeugd waren er per leeftijds-
categorie gemixte teams gemaakt 
die onderling tegen elkaar 
wedstrijden speelden. De afgelopen 
weken waren er voor de jeugd op 
zaterdag ook verschillende 
wedstrijden georganiseerd. Hierbij 
speelden alle teams wedstrijden 
tegen andere teams van Qui Vive, 
maar afgelopen weekend werden de 
teams dus gemixt. Ook tijdens trai-
ningen organiseerden sommige 
teams (spontaan) oefenwedstrijden 
tegen elkaar. Fijn dat er in deze rare 
periode toch gesport kon worden en 
bij Qui Vive allemaal blije kinderen 
over de velden liepen. Tijdens de 
decembermaand is er even rust 
(winterstop) maar in januari hoopt 
Qui Vive het jaar weer sportief te 
kunnen beginnen. De precieze invul-
ling is momenteel nog niet bekend, 
er liggen verschillende opties klaar. 

Vrolijke Sinterklaastraining en 
jaarafsluiting bij Qui Vive

Feestelijke afsluiting met Sinterklaastraining en Pietencircuit bij Qui Vive.
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Door Tine Spaargaren

Aalsmeer - Hoe bijzonder is het in 
deze tijd dat er meer dan 70 jaar 
geleden een vriendschap ontstond 
die uitgroeide tot een mooie vrien-
dengroep die nu al meer dan een 
halve eeuw bestaat? Vijf stellen 
waarvan de mannen samen 380 jaar 
zijn. Ze zijn namelijk allemaal 76 
geworden dit jaar. Met elkaar zijn ze 
267 jaar getrouwd zijn, allemaal 
redelijk gezond met hier en daar een 
pilletje, de een wat meer dan de 
ander, nog zonder rollator, maar een 
aantal loopt rond met wat vervan-
gende onderdelen.
Het begon allemaal in het jaar 1949. 
In januari werd in Rijsenhout, dat 
toen nog Haarlemmermeer heette, 
een nieuwe openbare kleuterschool 
geopend. Wim Spaargaren en Nico 
Moolhuijsen mochten daar als 
5-jarigen heen. De dames Alie 
Eveleens en Nan Spaargaren en Piet 
van Vuren werden later dat jaar ook 5 
jaar en mochten zich vanaf dat 
moment eveneens kleuter noemen. 
Deze groep ging, toen allen 6 jaar 
werden, naar school 7. Hier werd de 
bodem van de vriendschap gelegd. 
Via de toen nog rustige dijk kon je op 
7-jarige leeftijd makkelijk fietsen.
Wim, Piet en Alie gingen vervolgens 
naar de Ulo in Aalsmeer, alwaar Ina 
Smit uit Uithoorn ook naar deze 
school toe ging en bevriend raakte 
met Alie. 

Timmerbedrijf
De vaders van Nan en Wim hadden 
een timmerbedrijf aan het einde van 
de Uiterweg. Gerrit ter Reehorst 
kwam hier op zijn 16e werken. Nan 
en Alie (van Dirk Eveleens, de 

smederij) woonden naast elkaar op 
de dijk tegenover het timmerbedrijf. 
Alie en Nan kwamen dus op het 
timmerbedrijf bij Spaargaren. Gerrit 
liet zijn oogje aanvankelijk op Nan 
vallen, maar viel al snel als een blok 
voor Alie. Samen ging zij naar De Uil 
waar toen nog filmavonden waren. In 
1963 trouwden zij. Wim zag het 
timmerbedrijf van zijn vader niet zo 
erg zitten en ging na de Ulo zijn prak-
tijkdiploma boekhouden halen in 
Amsterdam.  Met de bus van Maarse 
en Kroon onderweg naar Amsterdam 
zag hij zijn Tine Filius en bood haar 
een stimerolletje aan. De vonk sloeg 
al snel over en zij trouwden in 1966. 
Nic had aan Alie toevertrouwd wel 
een oogje te hebben op de knappe 
Ina en Alie besloot wat koppelwerk 
in gang te zetten. Ze organiseerde 
het zo dat ze samen met Ina televisie 
gingen kijken bij de ouders van Nic. 
Wat toevallig dat ook Nic daar was. 
Zo ontstond al snel een mooie 
romance en 1967 mondde dit uit in 
een huwelijk. 

Dansles, kaarten en uitjes
Nan ging op dansles bij mevrouw 
van der Molen in De Oude Veiling 
van Aalsmeer. Eduard Biesheuvel 
stond hier de rij dames te scannen en 
zag zijn kans schoon om met de 
soepel bewegende Nan een dansje 
te wagen. En ook zij traden in 1967 in 
het huwelijk. De vriendengroep 
bestond nu uit 9 personen, alleen 
Piet was nog vrijgezel. Maar Piet van 
Vuren stond bij de dansles naar de 
dames te gluren. Hier zag hij Gea 
Hennink en greep zijn kans om haar 
naar huis te begeleiden. De groep 
was compleet toen ook zij in 1970 
trouwden. Wekelijks kwamen de 

mannen bij elkaar om te klaverjassen. 
Het huis stond blauw van de rook, 
want de glazen sigaretten stonden 
toen nog gewoon op tafel. Er werd 
een potje gemaakt waar iedereen zo 
rond 2 gulden instopte en voor 
iedere pit moest 1 gulden betaald 
worden en een natte leverde 0,50 
cent voor de pot op. Zo werd de pot 
rijkelijk gespekt en konden de 
vrienden ieder jaar een keer wat 
leuks doen, zoals een etentje. Ook 
werd het theater bezocht of een 
dinnershow bijgewoond. Toen de 
inkomsten wat stegen werd ook de 
inleg in de pot verhoogd en konden 
de vrienden zelfs weekendjes weg 
met elkaar. Het hoogtepunt was toch 
wel om te langlaufen in Winterberg 
waar toen nog meters sneeuw lagen.

Babbelen en borrelen
Jaarlijks vierde de vriendengroep 
oud en nieuw met elkaar, maar toen 
er 10 kinderen bijgekomen waren en 
deze jengelend op de trap zaten, zijn 
de echtparen hier maar mee gestopt. 
Gelukkig bleven de kaartavonden en 
op deze avonden, dat de mannen bij 
een van de gezinnen thuis zaten, 
waren de vrouwen in een ander huis 
aan de borrel en de babbel.
Inmiddels is het klaverjassen verruild 
voor het bridgen en wordt dit niet 
meer wekelijks gedaan, maar de 
vriendschap bestaat nog steeds. 
Door corona kan de vriendengroep 
op dit moment niet met zijn tienen 
bij elkaar komen, maar allen kijken 
met plezier terug op het laatste 
feestje in het najaar bij Piet in de tuin 
waar ze alle tien waren. Er wordt nog 
steeds veel gelachen en geborreld en 
allen hopen dit nog heel lang met 
elkaar te mogen blijven doen.

Al meer dan 70 jaar bevriend: 
Met elkaar 267 jaar getrouwd

De vriendengroep bij elkaar in 2019.

De vriendengroep in 1959.

Aalsmeer - Bondscoach Erlingur 
Richardsson heeft 33 spelers opge-
nomen in de voorlopige selectie voor 
de EK-kwalificatiewedstrijden 
handbal begin januari. De Oranje-
heren spelen een tweeluik tegen 
Slovenië. De definitieve selectie 
wordt uiterlijk 19 december bekend-
gemaakt. Op 6 januari 2021 staat de 
thuiswedstrijd op het programma 
om 20.00 uur in het Topsportcentrum 
Almere. Vier dagen later, op 10 
januari, treffen beide ploegen elkaar 
opnieuw. In het Sloveense Celje 
klinkt het beginsignaal om 20.00 uur. 
Nederland staat momenteel eerste in 
de poule dankzij een overwinning op 
Turkije (27-26) begin november. Dat 
is tevens de enige wedstrijd die 
gespeeld is in de kwalificatiepoule. 
De overige wedstrijden zijn vanwege 
de maatregelen rondom het corona-

virus uitgesteld. Het Nederlands 
Herenteam is bij de loting voor de 
kwalificatie van het EK 2022 in 
Hongarije en Slowakije ingedeeld in 
poule 5 bij Slovenië, Polen en Turkije. 
Tegen iedere tegenstander wordt 
een keer uit en een keer thuis 
gespeeld. Aan het einde van de 
kwalificatie plaatsen de nummers 
één en twee en de vier beste 
nummers drie uit alle acht poules 
zich voor het EK 2022. Dit EK wordt 
van 13 tot en met 30 januari georga-
niseerd in gastlanden Hongarije en 
Slowakije. In de voorlopige selectie is 
(opnieuw) gekozen voor Samir Beng-
hanem en Rene Knegt, beiden hand-
ballend bij Greenpark Aalsmeer. Ook 
de namen de oud-Aalsmeer spelers 
Lars Kooij (Denemarken) en Jeffrey 
Boomhouwer (Duitsland) prijken op 
de lijst van Richardsson.

Samir en Rene van Greenpark in 
voorlopige EK handbal selectie

Aalsmeer - Ook het weeshuis in 
Kimbilio in Oeganda van de Stichting 
Heart for Children heeft het moeilijk 
in deze periode van beperkingen 
door corona. De hele school, maar 
ook de compound, zit in een 
beperkte lockdown. Alle kinderen, 
die hier intern wonen, leven en leren, 
zijn naar de dorpen teruggestuurd. 
Gelukkig zijn de leerkrachten en 
overige medewerkers bereid 
gevonden om herstel- en andere 
bouwwerkzaamheden te blijven 
doen. De hele periode zijn de mede-
werkers doorbetaald, dus de kosten 
zijn gewoon doorgegaan!
Afgelopen zondag 29 november 
heeft de Nederlands Hervormde 

Gemeente van Aalsmeer de Avond-
maalcollecte bestemd voor nood-
hulp aan de Stichting Heart for 
Children. Deze collecte heeft onge-
veer 2.500 euro opgebracht. “Wat 
een geweldige opbrengst in deze, 
voor iedereen, best wel moeilijke, 
periode”, aldus Bert van de Lagemaat 
namens de Hervormde Gemeente 
Aalsmeer. “Door een aanvraag in te 
dienen bij de OSA (Ontwikkelings 
Samenwerking Aalsmeer) hopen we 
op een verdubbeling van dit bedrag.”
Giften kunnen overigens nog steeds 
gegeven worden op rekening-
nummer: NL95 rabo0300120516, 
onder vermelding van noodhulp 
Heart for Children.

Mooie collecte-opbrengst voor 
weeshuis in Oeganda

Kinderen van het weeshuis in Kimbilio in Oeganda in betere, niet corona, tijden.

Aalsmeer - December, een maand 
vol feestelijkheden waarin familie en 
vrienden bij elkaar komen en 
genieten van elkaars aanwezigheid. 
Helaas zal het dit jaar door de coro-
namaatregelen anders zijn en 
december kan voor veel mensen nu 
juist een minder prettige tijd zijn.
Hoe gaat het met u/jou? Maakt u zich 
veel zorgen in deze tijd of voelt u 
zich alleen? Kunt u wel een luisterend 
oor gebruiken? Participe Amstelland 
heeft haar bereikbaarheid vergroot. 
De professionals staan in december 
ook in het weekend én op feest-
dagen voor u/jou klaar. Er zijn geen 
kosten aan verbonden. Als u zich 
zorgen maakt om een ander, kunt u 
dat ook met Participe bespreken. 

Neem contact op met 0297-326670, 
van maandag tot en met vrijdag van 
8.30 tot 12.30 uur, of 020-5430440 in 
het weekend en tijdens feestdagen 
tussen 9.00 en 16.00 uur. Een e-mail 
sturen mag natuurlijk ook altijd: 
team.aalsmeer@participe.nu. 

Luisterend oor in december: 
‘Hoe gaat het met u/jou?’

Voelt u zich alleen? Participe 

Amstelland biedt een luisterend oor.
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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 voor dinsdag 
8 december 16.00 uur naar:

puzzelaalsmeer@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.

DROGISTERIJ
Zijdstraat 16-18 • Aalsmeer Tel. (0297) 324207
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. dik worden (toenemen); 7. voertuig om te
leren rijden; 12. zuinig lampje; 13. verdieping; 14. kostuum;
15. kijktoestel; 17. motto of spreuk; 19. openbaar vervoer-
middel; 21. bekende Nederlandse motorrace; 22. verbin-
ding; 24. letterkundige; 27. over (langs); 28. koraaleiland;
30. oude lap; 31. schaakterm; 32. hoofdkaas; 33. mannetjes
bij; 35. iemand die steelt; 37. vogeleigenschap; 38. oog-
vocht (mv.); 41. Japanse munt; 42. watersporter; 44. vredes-
vogel; 46. dapper persoon; 47. ontvangstbewijs (reçu); 48.
gerecht met wortelen en uien; 49. plaats in Gelderland; 50.
op enig moment; 52. binnenwater; 54. deel van een kerk-
klok; 56. spinrag; 58. redevoering (speech); 61. koordans;
62. vrouwelijk roofdier; 64. rivier in Engeland; 65. café-
bediende; 67. telwoord; 68. lidwoord; 70. koningin-regentes;
72. deel van het gelaat; 73. belachelijk maken; 76. vorde-
ring; 77. aluminium (scheik. afk.); 78. frisjes; 79. militair
voertuig; 81. lengtemaat (afk.); 82. hertensoort; 83. waarde
vriend; 84. deel van etmaal; 86. verdrietig (sip); 87.
geglansd satijnweefsel.

Verticaal 1. deel van auto; 2. buisverlichting; 3. duinvallei;
4. behaagziek; 5. eerwaarde grijsaard; 6. tijdperk; 7. deel
van een woord; 8. naaldboom; 9. vochtmaat van vier ankers
wijn; 10. klein ventje; 11. keiharde klap; 16. bierfust; 18.
nachtroofvogel; 20. bedorven; 21. duivenhok; 23. reinigings-
zout; 25. god van de liefde; 26. een prooi zoeken; 27. niet
schoon; 29. zwervende bedelaar; 32. oude naam voor het
IJsselmeer; 34. mannetjeshond; 36. raam met een ruit; 37.
opstootje; 39. werkelijk (zeker); 40. in het geheel niets; 42.
soort stoel; 43. plaats in Duitsland; 45. werkkracht; 46. vis-
sperma; 51. uitroep van schrik; 53. plechtige belofte; 54.
knapperig; 55. roemen; 56. insect; 57. knolgewas; 59.
honingbij; 60. voetbalveld; 62. hang- en sluitwerk; 63.
schoon en rein; 66. lichaamsdeel; 67. oceaan; 69. ontken-
ning; 71. brood van fijn roggemaal; 73. agrariër; 74. smeer-
vloeistof; 75. oorlam of borrel; 78. biljartstok; 80. deel van
een gevel; 82. muzieknoot; 85. radon (scheik. afk.).

Karin Eveleens is positief over de 
makelaarsbranche: “Het is bij ons 
eigenlijk onverminderd goed 
gegaan. In het begin, dus half maart, 
leek het even helemaal stil te vallen, 
maar dat herstelde zich heel snel 
weer en er lijkt zelfs wel meer 
belangstelling dan ooit in de huizen-
markt. Ik denk dat dit komt omdat 
veel mensen die thuis zitten, of 
werken, zich realiseren dat het fijn is 
om een fijn huis te hebben. Je ziet 
ook veel mensen uit de stad komen 
die ruimte zoeken, waarbij ik 
aanmerk dat de leefbaarheid in Aals-
meer wel onder druk staat door de 
drang om elk snipperstukje groen te 
willen bebouwen. En dat vind ik 
zonde. Er zou creatiever omgegaan 
kunnen worden met de zoektocht 
naar bouwlocaties.” Over de 

toekomst zegt Karin: “Er gebeurt van 
alles in de omgeving. Er is veel werk-
loosheid, dus ik heb geen idee welke 
kant het op gaat. Er is een ongeloof-
lijk woning tekort en dat wordt 
helaas niet minder. Maar de rente is 
laag, dus het blijft interessant om te 
kopen. Nu dat virus er nog onder 
krijgen, vervolgens moet de 
economie weer op gang komen en 
dan zijn we er.” Op kantoor van 
Eveleens Makelaars werkt het team 
met de bureaus ver uit elkaar en 
wordt er goed geventileerd. Ook 
worden verdere voorzorgsmaatre-
gelen goed in acht genomen bij 
bezichtigen en dergelijke. “Gelukkig 
zijn we tot nu allemaal nog goed 
gezond gebleven”, aldus de Aals-
meerse makelaar. Kijk voor informatie 
op www.eveleens.nl.

Eveleens Makelaars: ‘Het is bij 
ons onverminderd goed gegaan’

Karin Eveleens (vierde van links) met haar team medewerkers. 

Paul Pijnaker, algemeen directeur van 
ABS Autoherstel Pijnaker Aalsmeer, 
antwoordt op de vraag hoe het in de 
autoherstelbranche is gesteld in 
coronatijd het volgende: “Nou, eigen-
lijk gaat het wel goed. Er is iets 
minder werkaanbod, maar nog 
steeds genoeg te doen. Ons voordeel 
is dat wij samenwerken met verzeke-
rings- en leasemaatschappijen en 
met lokale dealers. Waar ik ook blij 
mee ben: We hebben al onze vijfen-
dertig medewerkers kunnen 
behouden die overigens allemaal 
nog gezond zijn. Zeer belangrijk. De 
hygiëne met klanten hebben we 
hoog in het vaandel staan. We lopen 
al maanden met mondmaskers, 
desinfecteren elke auto die binnen-
komt. Ook de leenauto’s maken we 

schoon. Zelfs de sleutels die op de 
balie gelegd worden. We houden 
rekening met alle regels.” Over de 
toekomst is Paul tevens positief: “We 
verwachten dat wij het net zo druk 
krijgen als voor de coronatijd.” En tot 
slot: “Ik hoop dat we allemaal, en met 
name onze klanten, gezond blijven.” 
Iets nieuws bij Pijnaker: Via fotover-
zoek per sms kunnen klanten foto’s 
uploaden, zodat ze niet eerst hoeven 
langs te komen. Daarnaast biedt Pijn-
aker een gratis haal- en brengservice 
aan voor ouderen of mensen die niet 
in staat zijn om te komen in deze tijd. 
Het is duidelijk: Corona maakt inven-
tief! ABS Autoherstel Pijnaker is te 
vinden op het Schinkeldijkje 2 en is 
te bereiken via 020-6478001 en info@
abspijnaker.nl.

ABS Autoherstel Pijnaker: ‘Nou, 
eigenlijk gaat het wel goed’

Hygiëne staat hoog in het vaandel bij ABS Autoherstel Pijnaker.

Door Miranda Breur

Aalsmeer - Er is toch min of 
meer een andere vorm van 
ondernemen 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’ gewend. 
Nieuw is dat sinds 1 december 
het verplicht is een mondkapje 
te dragen in openbare ruimtes, 
dus ook in winkels en bedrijven. 
Het leven is duidelijk even 
anders en dus ook voor onder-
nemers. Hoe vergaat het onder-
nemers eigenlijk in deze corona-
tijd? De horeca is vooralsnog 
dicht, maar in Aalsmeer is goed 
ingehaakt op de mogelijkheid 
om afhaalmaaltijden en -lekker-
nijen aan te bieden. Maar, hoe is 
het voor de bakker, de slager, de 
makelaar en het autobedrijf om 
zo goed mogelijk in beeld te 
blijven. Zij mogen open blijven, 
maar hebben wel te kampen 
met een moeilijker of moei-
zamer ondernemersklimaat:

Ondernemen in 
coronatijd

Aalsmeer - Gemeenten hebben 
samengewerkt en in regionaal 
verband culturele instellingen voor-
gedragen voor een bijdrage uit het 
noodfonds. Door deze bundeling van 
krachten kunnen gemeenten en de 
provincie 100 instellingen in Noord-
Holland een financiële bijdrage geven 
om de coronacrisis door te komen. De 

provincie stelt 65% van de verwachte 
financiële schade beschikbaar 
wanneer de gemeente 35% bijdraagt. 
De Historische Tuin ontvangt een 
tegemoetkoming van 31.119 euro uit 
het provinciaal noodfonds voor cultu-
rele instellingen in Noord-Holland. De 
gemeente had al eerder de aanvraag 
van de Historische Tuin goedgekeurd 

Historische Tuin krijgt bijdrage en 16.756 euro uit het gemeentelijk 
noodfonds beschikbaar gesteld. 
Wethouder Wilma Alink van Cultuur: 
“Ik ben heel blij dat we voor de Histo-
rische Tuin een beroep hebben 
kunnen doen op het fonds dat de 
provincie beschikbaar heeft gesteld. 
Culturele instellingen staan door 
Covid-19 voor grote uitdagingen. 
Door deze samenwerking met de 
provincie kan de Historische Tuin haar 

belangrijke werk voor onze gemeente 
ook in 2021 voortzetten. Dat is 
belangrijk voor Aalsmeer.” Zita Pels, 
gedeputeerde Cultuur: “Noord-
Holland heeft heel veel te bieden op 
het gebied van cultuur. Dit aanbod is 
heel waardevol en inwoners én 
bezoekers genieten ervan. Daarnaast 
is de cultuursector een belangrijke 
werkgever. Ik bewonder het geduld, 
de creativiteit en vooral het doorzet-

tingsvermogen.” Van de beschikbare 
11 miljoen euro uit het provinciale 
fonds is nu 6,5 miljoen uitgekeerd 
aan uiteenlopende culturele instel-
lingen in de provincie. De gemeenten 
en de provincie zetten het resterende 
budget in om de vervolgschade bij 
culturele instellingen in de eerste 
helft van 2021 te beperken. De focus 
zal hierbij liggen op de middelgrote 
podia en musea.
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Aalsmeer - e•bloom en telersvereni-
ging Decorum slaan de handen 
ineen bij het online brengen van 
Decorum boeketten. Decorum heeft 
voor e•bloom gekozen als online- en 
fulfilment partner. Decorum lanceert 
in januari 2021 haar eigen online 
verkoopplatform aan de eindge-
bruiker voor planten en bloemen. 
e•bloom en Decorum hebben samen 
een eerste boeketlijn ontwikkeld 
volledig bestaande uit bloemen van 
de aangesloten kwekers. Tevens 
verwacht de telersvereniging veel 
van de verkoop van monoboeketten, 
welke groeien in populariteit.
De boeketten worden volledig door 
e•bloom handgebonden uitgevoerd 
en verzonden in een mooie 
geschenkverpakking. Samen met 
Decorum gaat e•bloom de komende 
tijd de collectie verder uitbreiden. De 
boeketten worden ook beschikbaar 

via andere online omgevingen. 
e•bloom is blij en trots dat ze samen 
met Decorum de online ambities van 
Decorum gaat invullen en ziet in de 
keuze voor e•bloom een bevestiging 
van de mogelijkheden die e•bloom 
aan partners en partijen biedt.
Decorum en e•bloom gaan samen 
het design, de sourcing en de inkoop 
organiseren en kwekers verder 
aansluiten op het online platform 
van Decorum. De ambities in de 
samenwerking reiken verder dan 
alleen de eigen webshop van de 
telersvereniging. e•bloom en 
Decorum hebben de intentie om 
nauw samen te werken op 
e-commerce, zowel op nationaal als 
internationaal niveau. 
 “We zijn zeer enthousiast over deze 
samenwerking waarbij kwaliteit en 
duurzaamheid voorop staan. We 
willen graag aan de eindgebruiker 

een mooi Nederlands product 
aanbieden met aandacht voor de 
wijze van produceren, verpakken en 
verzorgen”, aldus John Celie, direc-
teur van Groenland, de holding waar 
e•bloom toe behoort. “Decorum is 
een begrip in de markt met een hoge 
kwaliteitsstandaard, dit past perfect 
bij onze organisatie en onze visie”, 
aldus Celie. 

Raymond Hedges, directeur van 
Decorum, is enthousiast over de 
potentie van de samenwerking. 
“Samenwerken zit in het DNA van 
onze kwekers, net zoals kwaliteit. 
Deze twee zaken staan hoog in het 
vaandel van het e•bloom team. Juist 
daarom zijn wij enthousiast over de 
kansen welke deze samenwerking 
biedt. En ons einddoel is en blijft 
Decorum te laden als 
consumentenmerk.”  

Decorum en e.bloom starten 
kansrijke samenwerking

Van links naar rechts: John Celie - Founder Groenland BV, Femke van Aalst - Co-Founder e•bloom building sustainable 

partnerships BV, Raymond Hedges - Directeur Decorum Company.

Door Janna van Zon

Aalsmeer - Een en al bruis, dat straalt 
virtual assistent en online business 
manager Chantal Peters uit. Iemand 
die met haar charme, talent en 
kennis een grote steun is. Zo stelde 
de iPhone fotograaf Annet de Graaf 
via Facebook de vraag wie haar kon 
helpen met het promoten van haar 
fotoboek; Het is stil in Amsterdam. 
Annet maakte haar opnames tijdens 
de eerste lockdown periode toen het 
volkomen leeg was in Amsterdam. 
Het leverde prachtige, opmerkelijke 
beelden op. Zij zocht een uitgever en 
of er iemand was die deze taak op 
zich wilde nemen, alsmede haar 
management wilde verzorgen. Het 
was op het lijf geschreven van 
Chantal die een mail terug stuurde 
waarvan de tekst zo opviel dat zij 
werd gekozen uit de vele andere 
sollicitanten. Zij werd de manager 
van een zeer succesvolle fotograaf 
die door Apple USA werd gevraagd 
om de nieuwste Apple iPhone 12 een 
week te testen alvorens deze werd 
gelanceerd. De samenwerking tussen 
beide vrouwen werd een groot 
succes. Het boek is 17 november in 
Nederlands en Engels verschenen en 
uitgegeven door uitgeverij Kosmos. 
De media besprak het fotoboek zeer 
positief.

Doen waar je goed in bent
Chantal omschrijft haar werk als 
volgt. Zij begint eerst met een leuke 
vraag die velen zal aanspreken: “Wie 
zou het liefst de hele dag bezig zijn 
met het uitvoeren van zijn ultieme 
droom? Dus niet met randzaken of 
dingen die je niet leuk vindt. Dat wil 
toch iedereen?” Dan gaat het als 
volgt verder: “En daarom heb ik Your 
External PA opgericht. Met vijftien 
jaar ervaring op zak, geniet ik ervan 
om goede ondernemers nog succes-
voller te maken en dat doe ik door 
hen te ontzorgen. Ik help hen door 
dagelijkse werkzaamheden uit 
handen te nemen, structuur aan te 
brengen zodat zij zich volledig 
kunnen focussen op datgene waar zij 
goed in zijn; waar zij blij van worden 
en dus harder kunnen groeien en 
meer omzet kunnen generen. Ik ben 
niet iemand die alleen iets doet als er 
om wordt gevraagd, ik denk proces-
matig met je mee, draag oplossingen 
aan en neem de uitvoering op mij.” 
De tekst slaat aan bij de opdrachtge-
vers, want over werk heeft zij zeker 
niet te klagen.  

Ondernemers familie
Chantal - geboren en getogen in 

Aalsmeer - komt uit een echte onder-
nemersfamilie. Haar ouders deden 
zaken met China, India en Vietnam. 
De importproducten waren bestemd 
voor bekende woonmerken. Ook 
Chantal reisde voor diverse opdracht-
gevers heel wat af naar het verre 
Oosten, hield de productontwikke-
ling in de gaten en zorgde er voor 
dat de prijs-kwaliteit verhouding 
klopte. “Ik houd er van om iets op te 
zetten; van chaos tot goed lopend. 
En dan weer op zoek te gaan naar 
een nieuwe opdracht.” 
Daarnaast was er ook een kinder-
wens. Chantal koos voor het alleen-
staande moederschap en in 2015 
werd er een beeldschoon jongetje 
Noah geboren. In de praktijk viel het 
niet mee om het reizen goed te 
combineren met het opvoeden van 
een zoon. “Ik realiseerde mij dat zo 
goed toen ik Noah naar de basis-
school bracht. Ik wilde mijn zoon zien 
opgroeien. Die eerste vier jaren 
waren zo hard gegaan. Ik heb toen 
besloten om ZZP-er te worden. Ik 
heb mijn vaste contract opgezegd en 
ben de maand daarna gestart als full-
time ondernemer. Mijn ouders heb ik 
dat middels een Sinterklaasgedicht 
meegedeeld. Ik heb nu een goede 
balans gevonden. Mijn werk is en 
blijft mijn passie, maar ik kan het nu 
beter indelen. Ik kan werken maar 
ook samen met Noah een appeltaart 
bakken. Het was een mooie beslis-
sing waar ik blij mee ben.”

Netwerk vergroten
“Na een goed gesprek met Kirsten 
raadde zij mij aan mee te doen aan 
het Zaai coachtraject. Het is zo fijn 
om met gelijkgestemde te praten. Ik 
voel mij gesteund en gedragen. Door 
Zaai kan ik mijn netwerk vergroten 
en tevens iets betekenen voor de 
gemeenschap. Wij ondernemers 
moeten elkaar blijven supporten en 
lokaal steunen.” Neem voor meer 
informatie over Zaai contact Kirsten 
Verhoef (project-organisator) via 
0279 - 366182 of stuur een mail naar
kirsten@syltsupport.nl 

Chantal Peters: “Ik voel mij door 
Zaai gesteund en gedragen”

Aalsmeer - Op 31 december stopt 
het Duurzaamheidsfonds Aalsmeer 
in de huidige vorm. Het fonds wordt 
opgevolgd door de nieuwe aanpak: 
‘Servicepunt Energieadvies’. Dit 
servicepunt gaat naar verwachting in 
maart volgend jaar van start. Het 
Duurzaamheidsfonds Aalsmeer 
richtte zich op aanvragen voor 
onderzoek naar verduurzaming van 
meerdere woningen, zoals een straat, 
buurt of VVE. Ook konden aanvragen 
worden gedaan voor onderzoek naar 
zonne-energieprojecten waarbij 
inwoners van Aalsmeer kunnen profi-
teren van de stroom. Het Servicepunt 
Energieadvies is bedoeld voor inwo-
nerscollectieven, VvE’s, kleine parti-
culiere verhuurders en maatschap-
pelijke organisaties, zoals scholen. 
Het servicepunt wordt het loket waar 
initiatiefnemers uit Aalsmeer terecht-
kunnen voor advies en ondersteu-
ning bij collectieve zonne-energie-
projecten en het verduurzamen van 
hun gebouwen.
Wethouder Wilma Alink: “Met het 
Duurzaamheidsfonds Aalsmeer 

hebben we afgelopen jaren goede 
resultaten bereikt. Er is een CO2 
reductie bereikt, die vergelijkbaar is 
met de reductie die duizend zonne-
panelen realiseren. Maar de proce-
dures zijn ingewikkeld en tijdrovend, 
zowel voor de inwoners als voor de 
gemeente. Met het Servicepunt Ener-
gieadvies brengen we daar verande-
ring in. De nieuwe aanpak maakt het 
voor aanvragers makkelijker om met 
verduurzaming aan de slag te gaan.”

Energiebesparende maatregelen
Het Duurzaamheidsfonds heeft 
diverse bewonersinitiatieven onder-
steund. Zo hebben bewoners van de 
Wilgenlaan gezamenlijk een duur-
zaamheidsonderzoek laten finan-
cieren door het Duurzaamheids-
fonds. Vervolgens hebben ze bepaald 
welke energiebesparende maatre-
gelen het meest geschikt waren en 
zijn ze begonnen met het isoleren 
van hun woningen. Bovendien 
onderzoeken ze nu de mogelijk-
heden om een Energiecoöperatie op 
te richten. 

Duurzaamfonds Aalsmeer wordt 
Servicepunt Energieadvies

VvE in actie
Een ander mooi voorbeeld komt van 
de bewoners van de VvE Wetering- en 
Zijdstraat. Zij waren in het verleden 
zelf al actief met het treffen van ener-
giebesparende maatregelen. Maar de 
wens bestond ook om zonnepanelen 
aan te schaffen. Via een voorlichtings-
avond van de gemeente kwamen ze 
in aanraking met het Duurzaamheids-
fonds. De bewoners hebben met 
subsidie een onderzoek laten 
uitvoeren en op basis daarvan 
besloten om collectief zonnepanelen 
aan te schaffen. Ook hebben verschil-
lende VvE-leden extra zonnepanelen 
voor eigen gebruik aangeschaft. 

Aanvragen nog mogelijk 
Overweegt u als collectief om nog 
gebruik te maken van het huidige 
Duurzaamheidsfonds? Neem dan 
snel contact op met de gemeente via 
duurzaamheidsfonds@aalsmeer.nl. 
Op de website www.aalsmeer.nl/
duurzaamheidsfonds meer informatie 
over de mogelijkheden en 
voorwaarden.

Amstelland - Op zondag 29 
november, laat in de middag, kreeg 
de politie Aalsmeer Uithoorn een 
melding om te gaan naar het gebied 
van Amstelveen in verband met een 
straatroof. Op de Orion had het 
slachtoffer onder bedreiging van een 
mes zijn tas af moeten geven. Hierna 
de verdachte er met de tas vandoor 
gegaan. De politie van Aalsmeer 
Uithoorn is samen met de collega’s 
van Amstelveen in de omgeving uit 
gaan kijken. Na een korte zoektocht 
kregen de agenten te horen dat de 
verdachte was gezien door een 
oplettende buurtbewoner. De 
bewoner besloot zelfs om de 

Straatrover aangehouden
verdachte tegen te houden. Agenten 
waren gelukkig snel ter plaatse en 
hebben de dief aangehouden. Het 
mes waarmee de straatroof was 
gepleegd, dacht de verdachte goed 
weggegooid te hebben. Echter, de 
politie van Amstelveen hebben het 
mes na een zoektocht toch aange-
troffen. Alle gestolen goederen 
werden bij de dief aangetroffen en 
de tas met inhoud is teruggeven aan 
het slachtoffer. “Na een mooie 
samenwerking met een buurtbe-
woner en de collega’s van Amstel-
veen is deze straatrover van de 
straat”, aldus de politie Aalsmeer 
Uithoorn.  





24 inderegio.nl • 3 december 2020ZAKEN

Aalsmeer – Steeds meer bedrijven 
houden zich bezig met het isoleren 
van woningen. Dat maakt het voor 
huiseigenaren vaak lastig om een 
goede keuze te maken. Gemeente 
Aalsmeer is daarom een isolatieactie 
voor inwoners van Aalsmeer en 
Kudelstaart gestart. Wethouder Duur-
zaamheid Wilma Alink: “We willen het 
verduurzamen van woningen in onze 
gemeente makkelijk maken en ener-
giebesparing stimuleren. Door de 
aankoop te bundelen, kunnen bewo-
ners hun woning isoleren met een 
goede prijs-kwaliteitverhouding. Het 
isoleren van de woning is voor wonin-
geigenaren de eerste en belangrijkste 
stap naar een woning die klaar is voor 
een toekomst zonder aardgas. Zo 
helpen ze het klimaat en kunnen ze 
besparen op hun energierekening.” 
De actie is opgezet in samenwerking 
met het Regionaal Energieloket. Na 

een zorgvuldige selectie is op basis 
van prijs, kwaliteit en ervaring een 
installateur gekozen die het isoleren 
van de woningen gaat uitvoeren.

Online informatiebijeenkomst
Ter voorbereiding op de actie wordt 
op woensdag 9 december een online 
informatiebijeenkomst georgani-
seerd. Geïnteresseerden kunnen zich 
aanmelden via de website van het 
Regionaal Energieloket: www.regio-
naalenergieloket.nl. Hier staat ook 
een stap voor stap uitleg hoe ze 
kunnen deelnemen. Tijdens deze 
informatiebijeenkomst wordt de 
isolatieactie toegelicht en kunnen 
bewoners hun vragen stellen aan de 
gemeente, het Regionaal Energieloket 
en de installateur.

Inschrijven voor isolatieactie
Inwoners die zich inschrijven voor de 

actie ontvangen een uitnodiging om 
een digitale woningopname in te 
plannen met de installateur. Tijdens 
deze woningopname geeft de instal-
lateur advies over het isoleren van de 
woning. Kort na de woningopname 
ontvangen bewoners een vrijblij-
vende maatwerkofferte. Hierna 
kunnen bewoners besluiten of ze 
meedoen met de actie. 

Regionaal Energieloket
Als energieloket van gemeente Aals-
meer helpt Regionaal Energieloket 
woningeigenaren met het verduur-
zamen van de woning. Door hen te 
informeren over duurzame maatre-
gelen voor de woning én collectieve 
projecten te organiseren om samen 
ook daadwerkelijk aan de slag te 
gaan. Het Regionaal Energieloket 
werkt in opdracht van gemeente 
Aalsmeer.

Start isolatieactie voor inwoners
Isoleren van een woning, eerste en belangrijkste stap naar toekomst zonder aardgas.

Aalsmeer – Op dindag 24 november 
heeft de commissie
Maatschappij en Bestuur een extra 
vergadering gehouden over de 
toekomstige dienstverlening Aals-
meer en de samenwerking met 
Amstelveen. De gemeente Aalsmeer 
wil haar bestuurlijke zelfstandigheid 
borgen en meer grip, invloed en 
sturing hebben op haar beleid. Ook 
wil de gemeente haar dienstverle-
ning dichter bij de inwoners, 
bedrijven en maatschappelijke orga-
nisaties brengen. Het college van 
B&W heeft daartoe een voorstel 
gemaakt en voorgelegd aan de raad. 
In het voorstel vraagt het college om 
in onderhandeling met de gemeente 
Amstelveen te mogen gaan om tot 
nieuwe samenwerkingsafspraken te 
komen. Daarnaast vraagt het college 
een veranderproces in te mogen 
zetten waarin onder andere een 

compacte innovatieve Aalsmeerse 
organisatie wordt opgebouwd en 
een bedrag van 3 miljoen euro 
beschikbaar te stellen voor de voor-
bereiding en het transitieproces in de 
komende jaren. Alle fracties gaven 
aan achter het voorstel te staan. De 
achtergrond van deze eensgezind-
heid ligt voornamelijk in het feit dat 
er de afgelopen maanden al veel is 
gesproken in de tijdelijke commissie 
Toekomstige Dienstverlening over 
dit onderwerp. De commissie gaf dan 
ook een positief advies om dit voor-
stel in de raadsvergadering van 10 
december te behandelen.

‘Tuinieren buiten de kaders’
De aanleiding voor de ontwikkelvisie 
‘Tuinieren buiten de kaders’ was een 
motie die de raad had ingediend. In 
die motie verzocht de raad om het 
project ‘De Tuinen van Aalsmeer’ een 

positieve impuls te geven. Een aantal 
fracties kon zich vinden in het voor-
stel om de plannen aan te passen
en ontwikkelvisies op te stellen voor 
de Zwarteweg en het Opheliahof.
Voor het gebied Polderzoom fase 1 
Noordwest wordt er afgezien van 
een ontwikkelvisie. De meeste frac-
ties kunnen zich vinden in het 
uitgangspunt om woningen te 
bouwen in het goedkope en middel-
dure segment. Enkele fracties gaven 
aan moeite te hebben met het opof-
feren van groen om te kunnen 
bouwen. Sommige fracties gaven 
aan zich niet te kunnen vinden in het 
voorstel van het college. Derhalve 
gaven niet alle fracties een positief 
advies om dit onderwerp verder te 
behandelen in de raadsvergadering 
van 3 of 10 december. De vergade-
ring terugkijken kan via de website 
van de gemeente: www.aalsmeer.nl

Gemeente Aalsmeer wil meer 
grip op eigen dienstverlening

Uithoorn – Veel ondernemers gaan 
gebukt door de maatregelen tegen 
de verspreiding van het coronavirus. 
Maar voor een aantal ondernemers 
heeft dit juist ruimte in agenda’s 
gecreëerd  om dromen eindelijk te 
kunnen verwezenlijken. Zo ontstond 
voor mondhygiëniste Sanne Bax de 
kans om haar eigen praktijk op te 
zetten. Begin november opende zij 
‘De Schone Tanden Praktijk’ in de 
Dorpsstraat 46 in Uithoorn. “Ik had 
hele scheve tanden en heb op latere 
leeftijd pas tanden gewisseld. Daar-
door maakte ik de orthodontist zeer 
bewust mee. Ik vond het leuk en 
interessant hoe hij aan de slag ging 
met allerlei tangetjes en andere 
instrumenten. Daar is de liefde 
begonnen en zo ben ik bewust mijn 
pad gaan uitstippelen richting de 
mondzorgkunde”, vertelt de geboren 
en getogen Uithoornse. Na een vier-
jarige studie mondzorgkunde in 
Amsterdam heeft Sanne Bax meer 
dan tien jaar lang werkervaring 
opgedaan bij tandartspraktijken in 
Uithoorn, Amsterdam en Amstel-
veen. Tot de droom om een eigen 
praktijk te beginnen haar in 2020 
terugbracht naar Uithoorn. “De tand-
artsen hier ken ik goed en we werken 
ook samen. Bijvoorbeeld bij het 
uitwisselen van röntgenfoto’s. Het 
prettige van Uithoorn is de echt 
‘dorpse’ cultuur. Mensen zijn hier 
meer behulpzaam en geïnteresseerd. 
Tijdens de verbouwingen kwam men 
dan een praatje maken om te weten 
wat er allemaal gaat gebeuren. Dat 
vind ik zo grappig en het is iets dat je 
mogelijk niet zo snel in de stad 
tegenkomt. Het blijft dan allemaal 
meer anoniem.”

Schoon
De naam, ‘De Schone Tanden Praktijk’ 
had ze al snel bedacht, want dat is 
waarvoor zij garant staat. Iedereen 
verlaat haar praktijk met een schoon 
gebit. Vooral voor mensen met een 
slechte adem, gevoelige tanden, 
aanslag of verkleurde tanden, bloe-
dend en/of pijnlijk tandvlees is De 
Schone Tanden Praktijk aan te raden. 
“Eventuele tandvleesproblemen 
worden hier behandeld, maar gaatjes 
boren en vullen laat ik aan de tand-
arts over. Mijn focus ligt op preventie 
en vertellen hoe je het eigen gebit 
zelf het beste schoonmaakt. Als je dit 
goed doet en regelmatig een bezoek 
brengt aan de mondhygiënist, 
voorkom je gaatjes en andere 
problemen. Ik geloof dat de mondhy-
giënist altijd nodig is. Zelfs als je 
denkt dat je het gebit goed schoon 
houdt, vinden wij altijd plekjes die 
worden overgeslagen. En ook ik 
bezoek gewoon de mondhygiënist! ” 

Gezinnen
Voor ouders en kinderen die moeite 
hebben met poetsen, zijn ook bij 
Sanne Bax helemaal aan het juiste 
adres. Vanaf de leeftijd dat kinderen 
naar de tandarts gaan (2 jaar), 
kunnen ze ook naar de mondhygië-
nist, een specialisme binnen De 
Schone Tanden Praktijk. “Ik laat 
kinderen spelenderwijs wennen aan 
behandelingen. In stapjes leg ik 
uitgebreid uit wat ik doe tijdens de 
behandeling en wat ze thuis kunnen 
doen. Daaronder valt poetsinstructie 
en voedingsadviezen om gaatjes te 
voorkomen. Ik kan duidelijk zien hoe 
effectief deze behandeling bij mij is. 
Soms geef ik ook lessen op scholen. 

Van leraren krijg ik te horen dat 
kinderen dankzij de lessen aan hun 
ouders uitleggen dat zij hun tanden 
verkeerd poetsen! Heel veel ouders 
weten ook niet dat een behandeling 
tot 18 jaar volledig vergoed wordt 
vanuit de basisverzekering. Dat is 
zonde, want er kan zoveel leed 
worden voorkomen.”

Tevreden
Over het verloop, van de eerste 
weken na de opening van haar prak-
tijk, is Sanne zeer tevreden. Haar 
dagen zijn goed met werkzaam-
heden gevuld, hoewel dat altijd ‘nog 
meer’ mag zijn vertelt zij met een 
knipoog. “Eén van de leukste 
aspecten van een eigen praktijk vind 
ik het persoonlijke contact met 
mensen. Verwacht van mij geen 
wijzende vinger, want ik werk graag 
samen naar het beste resultaat. Als je 
streng aangeeft wat de patiënt alle-
maal moet gebruiken voor een 
schoon gebit, komt dat niet ten 
goede van de onderlinge band en 
het uiteindelijke resultaat dat je wil 
bereiken. In mijn werk ben ik 
geduldig en nauwkeurig, en ik neem 
altijd ruim de tijd voor patiënten. Dat 
is anders dan bij een tandartsassis-
tent die het reinigen veel vlugger 
doet. Met zout en warm water maak 
ik gebitten schoon. Dat maakt het 
behandelen minder gevoelig en pijn-
lijk. Het proces hoeft ook helemaal 
niet pijnlijk te zijn! Dat is iets wat veel 
mensen denken over een behande-
ling bij een tandarts of mondhygië-
nist.” De praktijk draait Sanne 
momenteel alleen, maar over onge-
veer twee jaar trekt mogelijk een 
tweede mondhygiënist binnen in 
haar praktijk. Er zijn drie ruimtes 
waarvan één als behandelruimte 
wordt gebruikt. Daarom is er plaats 
voor meer. Voor nu ligt de prioriteit 
voor haar om full time in haar eigen 
praktijk te gaan werken. Zo kan 
Sanne Bax meer momenten voor 
haar patiënten aanbieden om een 
afspraak te plannen.
Tot slot een laatste aanbeveling van 
de mondhygiëniste: “Het is een 
vergissing dat er geen keuze is wie je 
als mondhygiënist wil hebben. Als je 
bijvoorbeeld geen klik hebt met de 
mondhygiënist van dezelfde praktijk 
als je tandarts, heb je de vrijheid om 
bij een andere mondhygiënist een 
afspraak te maken. Het is echt 
belangrijk dat je een klikt hebt, 
omdat de hygiënist je helpt te voor-
zien van goede begeleiding en 
adviezen voor een gezond gebit.”
Voor een bezoek aan De Schone 
Tanden Praktijk is geen verwijzing of 
toestemming nodig van de tandarts. 
De praktijk is ook ‘s avonds en in het 
weekend geopend. 

Nieuw in Uithoorn: 
De Schone Tanden Praktijk

Aalsmeer - Met de feestdagen lijkt 
het vanzelfsprekend om met familie 
en vrienden samen van een lekker 
diner of brunch te genieten. Dat is 
niet voor iedereen weggelegd. En 
dit jaar maakt corona het extra 
moeilijk of beladen. Bewoners van 
Aalsmeer en Kudelstaart, die deze 
feestdagen wel een steuntje kunnen 
gebruiken, kunnen een kerstpakket 
ontvangen. Participe Amstelland 
heeft in samenwerking met De 

Oude Veiling en lokale onderne-
mers, zoals Martinez en Albert Heijn, 
een mooi kerstpakket samengesteld 
met diverse lekkernijen en extra’s. 
Speciaal om inwoners in het 
zonnetje te zetten, omdat ze altijd 
voor anderen klaar staan, een zwaar 
jaar achter de rug hebben en wel 
een steuntje in de rug verdienen of 
weinig te besteden hebben. Ken jij 
iemand in je familie of vrienden-
kring, iemand uit je buurt of van een 

Wie gun jij een kerstpakket? vereniging die een extraatje kan 
gebruiken? Dan is dit jouw kans om 
diegene te laten weten dat je aan 
hem of haar denkt! 
Opgeven kan door het sturen van 
een e-mail naar team.aalsmeer@
participe.nu (onder vermelding van 
Kerstpakket) of te bellen naar 0297-
326670 (op werkdagen tussen 8.30 
en 12.00 uur). En laat weten waarom 
deze persoon het verdient. Tot 7 
december kan worden opgegeven. 
Participe zorgt dat het kerstpakket 
op de juiste plek terecht komt, in de 
week van 14 december.
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Aalsmeer - De Zuiderkerk aan de 
Hortensialaan ligt er verlaten en 
verwaarloosd bij. Dichtgetimmerde 
ramen en deuren en nauwelijks nog 
omringd door groen. Maar, vergeten 
is dit ontwerp van architect Berghoef 
niet. Sterker nog, de kerk gaat geïnte-
greerd worden in nieuwbouw. In 
totaal 55 (zorg)appartementen voor 
ouderen gaan hier verrijzen. 
Geduld is in deze een schone zaak, 
want het is inmiddels alweer vijf jaar 
geleden dat ontwikkelaar Tupla de 
eerste plannen presenteerde. De kerk 
uit de jaren vijftig had architect Berg-
hoef iets terug op de kavel bestemd 
waardoor ruimte was voor een voor-
tuin, een hof, met daarin acht monu-
mentale platanen. 
Het gehele terrein werd omgeven 
door een beukenhaag. “De beuken-
haag is zonder enige kennisgeving 
vertrokken”, aldus enkele verontruste 
bewoners uit de Cyclamenstraat. “En 
nu gaan ook nog eens vier platanen 
aan de voorzijde gekapt worden.” 
Voor het verwijderen van de 
platanen op het voorerf is een omge-
vingsvergunning aangevraagd, het 
betreft tot slot monumentale bomen. 
De platanen staan in de weg voor 

realisatie van het nieuwbouwproject. 
Op de plek van boom 1 en boom 4 
staan respectievelijk een trafohuis en 
een inrit gepland. Voor boom 2 en 
boom 3 kan geen garantie gegeven 
worden voor behoud, omdat tijdens 
de bouw hun wortelbed daarmate 
beschadigd kan raken waardoor de 
stabiliteit aangetast wordt en dit 
uiteindelijk kan leiden tot een 
gevaarlijke situatie. 

Helft weg/blijft
In eerste instantie was aanvraag 
gedaan voor het kappen van totaal 
acht platanen, maar hier hebben 
omwonenden een stokje voor 
gestoken. De helft kan blijven staan, 
zo stelden zij in hun bezwaarschrift. 
En ze zijn in het gelijk gesteld: “Uit de 
inhoudelijke beoordeling is gebleken 
dat vier bomen kunnen worden 
behouden”, aldus de gemeente. Voor 
de vier te verwijderen platanen geldt 
wel een herplantplicht. Er moeten 
zelfs minimaal vier bomen herplant 
worden nabij de locatie. “Met het 
opleggen van een (her)inrichtings-
plan met beplantingsplan en een 
vergelijkbare natuurwaarde worden 
de belangen van omwonenden niet 

onevenredig nadelig geschaad”, 
aldus de gemeente verder in haar 
antwoord op het ingediende 
bezwaarschrift. Volgens de bewoners 
uit de Cyclamenstraat een lachertje. 
“Een plantje vervangt een ruim 
zeventig jaar oude monumentale 
kolos niet.” 
Tja, op herhaling: Aalsmeer en 
bomen is en blijft een haat-liefde 
verhouding. De komende maanden 
en de volgende jaren zullen nog 
meer bomen plaats moeten maken 
voor nieuwbouw, gezien de presen-
tatie van het college vorige week van 
de bouwprojecten (22 in totaal) in 
Aalsmeer en Kudelstaart. 
De eerste boom die nu binnenkort 
gaat verdwijnen is een ‘bekende’. Het 
is de enige boom tussen de water-
toren en het surfeiland. Deze wilg en 
ander struikgewas langs dit gedeelte 
van de Westeinder moet wijken voor 
realisatie van het Waterfront. 

Start in 2021
Overigens is de verwachting dat 
ontwikkelaar Tupla in de eerste helft 
van 2021 start met het opknappen 
van de Zuiderkerk en de bouw van 
(zorg)appartementen voor senioren.

Vier platanen bij Zuiderkerk weg voor 
nieuwbouwproject

De platanen voor de Zuiderkerk staan er troosteloos bij. Zouden ze soms weten dat ze gekapt gaan worden?

Door Janna van Zon

Aalsmeer – Op de eerste dag van de 
laatste maand 2020 viel er aan het 
begin van de Zijdstraat weer een 
klein feestje te vieren. Want de 
aanwezigheid van de rijdende show-
room van Max van der Heiden is een 
bezienswaardigheid waar iedereen 
blij van wordt. In de showroom 
pronkt een fraai verlichte adventska-
lender, omringd door gouden 
ballonnen. Dat wethouder Robert 
van Rijn laatje nummer één van de 
adventskalender ging openen, lag 
voor de hand. Zijn betrokkenheid, 
visie en aanpak heeft geleid tot een 
platform voor de Aalsmeerse onder-
nemers. Met als credo ‘Kom tevoor-
schijn en laat zien wat je te bieden 
hebt’. Dus aan hem de eer om het 
eerste lootje te trekken en de prijs-
winnaar bekend te maken. 

Mooie en bijzondere prijzen

Voor de wethouder de naam echter 
bekend maakte, wilde hij eerst nog 
even kwijt hoe blij hij is met deze 
lokale promotie wedstrijd waaraan 
vele Aalsmeerse ondernemers en 
winkeliers een mooie bijdrage 
hebben geleverd. Van Rijn bena-
drukte nog maar weer eens hoe 
geweldig hij het vindt dat ook de 
inwoners van Aalsmeer/Kudelstaart 
de lokale winkeliers blijven onder-
steunen. “Samen staan wij sterker!” 
Vervolgens roerde de wethouder 
met verve in het laatje van Visit Aals-
meer dat gevuld was met de 
gekochte lootjes. Als winnares kwam 
mevrouw Gerritsma uit de bus en zij 
won wel een hele bijzondere prijs. 
Een prachtig foto van de watertoren, 
gemaakt door de Aalsmeerse foto-
graaf Kick Spaargaren. Tijdens de 
feestweek legde hij het moment vast 
dat de watertoren was verlicht in de 
Aalsmeerse kleuren rood, groen, 
zwart en dat leverde een fraai resul-

taat op. 
De rijdende showroom van Max had 
de afgelopen week over belangstel-
ling niet te klagen. En dat zal de 
komende weken niet anders zijn. 
Iedere dag zal de showroom rond 
rijden door Aalsmeer/Kudelstaart en 
stoppen bij de winkelier die één van 
de laatjes van de adventskalender 
heeft gevuld met een mooie prijs. De 
ondernemer zal ook zelf het lootje 
trekken en de prijswinnaar bekend 
maken. 

Pitchen en kerstwensen
Terwijl de wethouder nog even stond 
na te praten met de initiatiefnemers, 
Jeroen Mäkel (Aan Marketing) en 
Kirsten Verhoef (Sylt Support), filmde 
de derde initiatiefnemer Tim de Kler 
(IVC) in het voormalige pand van 
Broeckmans de pitches van de 
ondernemers die in heldere bewoor-
ding weergaven waar hun bedrijf 
voor staat. Hoewel spreken voor een 

Wethouder opent eerste laatje 
van de adventskalender

Wethouder Robert van Rijn opent het eerste laatje van de adventskalender. 

Wie wint de foto van de Aalsmeerse Watertoren?

camera wel enige ervaring vereist, 
weet Tim met zijn aanwijzingen – hij 
neemt daar alle tijd voor – iedereen 
zo op hun gemak te stellen dat het 
eindresultaat na enig ‘knip- en plak-
werk’ een enthousiaste en interes-
sante informatie digitale promotie 
oplevert. 
De volgende pitch datum is vrijdag 
11 december. De kerstwensen 
kunnen dinsdag 7 december worden 
ingesproken. Vanaf 10.00 uur zijn 

Kirsten, Jeroen, Tim en Rutger 
aanwezig om te filmen of gesprekken 
op te nemen. 

Loten voor de Voedselbank
Nog steeds kunnen er loten (tien 
euro per stuk) gekocht worden. Hoe 
meer loten, hoe meer geld er over 
gemaakt kan worden naar de Voed-
selbank in Aalsmeer! Kijk voor meer 
informatie op de website popupaals-
meer.nl 

Door Ben de Leur

Aalsmeer - Simon won tijdens ronde 
twaalf van de online schaakcompe-
titie voor de jeugd bij AAS met zwart 
van Christiaan in een Engelse partij 
die rustig begon, maar steeds 
complexer werd. Christiaan rokeerde 
te snel waardoor zijn structuur werd 
verminkt en hij bovendien een pion 
verloor. Op b2, altijd gevaarlijk om 
daar te slaan. Maar door de zwakte 
van de zwarte velden kon de dame 
makkelijk ontsnappen. Daarna gaf 
Christiaan een toren weg, was de 
partij in feite over en Simon won zeer 
overtuigend.
Merlijn heeft de smaak te pakken en 
won weer, nu van David. In een 
Schots vierpaardenspel sloeg David 
met zijn dame een pion, waar hij met 
een paard had moeten slaan. Dit 
kostte de dame en na 7 zetten ook 
de partij. Pieter tegen Robbert was 
een 3 paardenspel, waarin zwart het 

heel goed deed, maar een simpel 
mat in 1 over het hoofd zag, ippon 
voor Pieter. Luuk V moest tegen 
killergirl Daria. In een rustige Itali-
aanse opening speelde Luuk het heel 
slim, iedere tactische mogelijkheid 
werd eerst vermeden tegen deze 
talentvolle jongedame. In de over-
gang naar het toreneindspel offerde 
Luuk een pion voor initiatief en een 
vrijpion. De strijd bleef zeer intens en 
zwart verzette zich heftig. Uiteinde-
lijk ruilde wit af naar een gewonnen 
pionneneindspel en gaf Daria in de 
79e(!) zet op. Wat een wedstrijd! 
Konrad tegen Bryan was weer een 
bloedbad. Bryan zag met zwart kans 
om op zet 3 een paard weg te geven 
en daarna ging Konrad als packman 
door de zwarte stelling en wit gaf 
mat op zet 31. De partij Marien tegen 
Luuk B moet nog gespeeld worden.
Kik voor uitslagen, de stand en meer 
informatie op de website van schaak-
club AAS: www.aas.leisb.nl.

Slim spel van Luuk in twaalfde 
ronde jeugdschaakcompetitie

Aalsmeer – “Verbeter de leefbaarheid van onze wijken en zet in op 
verduurzaming van huizen.” Dat is de oproep van GroenLinks Aalsmeer. 
De fractie heeft schriftelijk vragen gesteld aan het college met het 
verzoek een subsidieaanvraag in te dienen voor het nieuwe 
Volkshuisvestingsfonds van het rijk.

Begin november heeft het kabinet gehoor gegeven aan de eisen van 
GroenLinks en PvdA om extra maatregelen te nemen om de wooncrisis te 
lijf te gaan. Eén van de onderdelen is het Volkshuisvestingsfonds van 450 
miljoen euro dat beschikbaar komt voor gemeenten. Zij kunnen dit in 
2021 inzetten voor verduurzaming en leefbaarheid van wijken.
Volgens GroenLinks biedt het Volkshuisvestingsfonds kansen om buurten 
een extra impuls te geven. Het geld kan worden ingezet voor renovatie 
en verduurzaming van woningen. Dat zorgt voor een lagere energiereke-
ning én voor minder uitstoot van schadelijke Co2. Daarnaast kan het geld 
dienen voor het verbeteren van de woonsituatie, bijvoorbeeld door het 
vernieuwen van speeltuintjes, het buurthuis of meer groen in de wijk. 
“Hartstikke mooi dat deze extra bijdrage van het rijk beschikbaar is 
gekomen. Dit kan echt een verschil maken en het woonplezier van heel 
veel bewoners van Aalsmeer vergroten”, zegt Ronald Fransen, fractievoor-
zitter en raadslid van GroenLinks. “We gaan er vanuit dat onze gemeente 
snel een aanvraag gaat doen, zodat we hier gebruik van kunnen maken.”

Oproep GroenLinks: “Verbeter de 
leefbaarheid van wijken”





28 inderegio.nl • 3 december 2020POLITIEK

Aalsmeer - Gezellig voor aanvang 
een praatje met elkaar maken, bakje 
koffie of thee erbij, soms ook een 
koekje en ter begroeting tegen-
woordig een elleboogje. De raads-
leden en ook de college-leden 
missen het ontmoet-moment en het 
vervolgens met elkaar ‘sparren’ over 
onderwerpen. Afgelopen weken 
werden, om verspreiding van het 
coronavirus te beperken, alle 
commissievergaderingen digitaal 
gehouden. Thuis voor het scherm en 
dit valt niet mee als dit twee en soms 
wel drie uur achter elkaar is. Het is 
moeilijker om bij de ‘les’ te blijven, de 
concentratie er in te houden. 
Chapeau dus voor alle raadsleden, 
burgemeester en wethouders dat zij 
zich blijven inzetten voor een open-
baar bestuur, want ook publiek kan 
voor het scherm kruipen en de 
vergadering live volgen en als 
gewenst later terug of nog een keer 
kijken. Inspreken gaat ook iets 
anders, liefst schriftelijk. 
Vanavond, donderdag 3 december, 
een speciaal moment: De maande-
lijkse raadsvergadering en deze vindt 
weer wel met elkaar plaats in de 
grote burgerzaal. Alleen voor fracties 
en het college, het Raadhuis blijft 
voor publiek gesloten. Belangstel-

lenden hoeven thuis niet voor het 
(kleine) computerscherm plaats te 
nemen, maar kunnen gewoon vanaf 
de bank via het kanaal van Radio 
Aalsmeer TV mekijken en -luisteren. 
Ga er maar relax bij zitten en hou 
sterke koffie of thee bij de hand, 
volgens planning duurt de raadsver-
gadering tot half twaalf vanavond. 
Aanvang is 20.00 uur. Behandel-
stukken op de agenda zijn: Vast-
stellen bestemmingsplan Fort Kudel-
staart, vaststellen structuurvisies 
voor Tussen de Linten en voor Boven-
landen Oosteinderweg, ontwikkel-
visie ‘Tuinieren buiten de kaders’, 
beleidsplan schuldhulpverlening 
2021-2024 en vaststellen ‘Kaders 
zonne-energie Aalsmeer’.

Samenwerking Amstelveen
Een week later, op donderdag 10 
december, wordt de burgerzaal van 
het Raadhuis opnieuw vergader-klaar 
gemaakt. Het college en de fracties 
komen deze avond bijeen om te 
praten over de (nieuwe) samenwer-
king met de gemeente Amstelveen. 
Ook deze vergadering start om 20.00 
uur en is te volgen via de livestream 
op de website van de gemeente 
(www.aalsmeer.nl) of via de 
tv-uitzending van Radio Aalsmeer.

Raadsvergadering zonder 
publiek in burgerzaal

Aalsmeer - In de raadsvergadering 
vanavond, donderdag 3 december, 
wordt onder andere gesproken over 
de ontwikkelvisie ‘Tuinieren buiten 
de kaders’. Met dit voorstel beoogt 
het college het project ‘De Tuinen 
van Aalsmeer’ een positieve impuls 
te geven, met als doel het financiële 
resultaat verbeteren en bijdragen 
aan het doelgroepenbeleid van de 
gemeente door meer aandacht voor 
woningbouw in het goedkope en 
middeldure segment. 
De Zwarteweg (achter de brand-
weerkazerne) is de enige locatie waar 
optimalisatie echt nog goed mogelijk 
is. Gestapelde woningbouw is kwali-
tatief inpasbaar. Het programma 
bestaat uit de bouw van ongeveer 
135 appartementen aan de kant van 
de Burgemeester Kasteleinweg en 
twintig twee-onder-een-kap 
woningen aan de kant van de 
bestaande bebouwing aan de 
Hortensialaan. 
Voor Opheliahof is een ontwikkel-
visie opgesteld met nieuwe kaders. 
Begin januari is besloten om niet te 

bouwen in het Heegstrapark en 
alleen elf woningen op de hoek van 
de 1e J.C. Mensinglaan te realiseren. 
In het kader van ‘Tuinieren buiten de 
kaders’ is een nieuwe visie ontwik-
keld en hier zullen veel inwoners niet 
blij mee zijn: “Deze ontwikkelvisie 
laat zien dat bouwen van drie 
compacte appartementenblokken in 
het Heegstrapark mogelijk is, met 
wonen in het groen als uitgangs-
punt”, aldus het college in het voor-
stel.” Het programma bestaat uit 
maximaal dertig appartementen 
bestaande uit 60 procent goedkoop/
middelduur en 40 procent duur. 

(Openbaar) groen
Voor zowel de Zwarteweg als het 
Opheliahof gaat gebouwd worden in 
het (openbaar) groen. De groencom-
pensatie van het college: “In de 
directe omgeving zal, zoals bekend, 
een zeer groot deel van het oude 
VVA-terrein worden ingericht als 
park, recreatie en spelen.” 
Voor deelproject Zwarteweg stellen 
de bestuurders voor de ontwikkel-

visie na instemming van de raad zo 
spoedig mogelijk uit te werken in 
een bestemmingsplan. Daarna zal de 
ruimtelijke procedure worden gestart 
om de woningbouw mogelijk te 
maken. Ook voor deelproject Ophe-
liahof wordt de raad voorgesteld om 
in te stemmen met de ontwikkelvisie, 
waarna dit spoedig uitgewerkt kan 
worden in een bestemmingsplan. 

Inspraak
“Dit zullen wij niet doen zonder de 
omwonenden van het gebied de 
gelegenheid te geven tot inspraak. 
Mede op basis van deze inspraak zal 
het ontwerp bestemmingsplan 
worden uitgewerkt en aan de 
gemeenteraad worden aangeboden”, 
aldus het college. 
De gemeenteraad, burgemeester en 
wethouders vergaderen vanaf 20.00 
uur in de burgerzaal van het Raad-
huis. Voor bezoekers blijven de 
deuren gesloten, maar de vergade-
ring volgen kan via livestream op de 
website van de gemeente (www.aals-
meer.nl) en via Radio Aalsmeer TV.

Raad: Woningen achter kazerne en 
appartementen in Heegstrapark

Hard wordt gewerkt voor de herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg bij de Opheliaan met daarnaast het Heegstrapark.

Aalsmeer - Het Heegstrapark toch 
bebouwen? Als het aan de bewoners 
van de Cyclamenstraat en de Gerani-
umstraat ligt niet! In Aalsmeer is door 
de jaren heen al veel bebouwd en 

daarbij is veel groen verloren gegaan. 
Het Heegstrapark is voor veel 
mensen een plek om even te 
wandelen met de hond, waar veel 
kinderen spelen en waar de bewo-

ners een mooi uitzicht hebben als zij 
in de tuin of op het balkon zitten. De 
kinderen hebben in het park welis-
waar geen speelattributen, want die 
zijn een aantal jaar geleden wegge-

Heegstrapark: Wat is er tussen 2013 en 
2020 veranderd?

Het Heegstrapark, geliefd bij velen. Foto: Daan Prent Bouten 

haald. Reden? Geen idee! Kinderen 
hebben het toch naar hun zin en 
kunnen daar kind zijn. Lekker rennen 
en ravotten. Dat gaat zo lastig tussen 
de rijdende auto’s in de straat! 
In 2013 hebben de inwoners een 
petitie getekend om niet te bouwen 
in het Heegstrapark en aan de 
gemeente geleverd. De bewoners 
waren bang dat de bebouwing niet 
ten goede kwam van de bestaande 
woningen en dat het laatste beetje 
groen in Aalsmeer zou verdwijnen. 
Gelukkig werd er in 2013 het 
volgende in het nieuwe bestem-
mingsplan geschreven: ‘Het Heeg-
strapark langs het tracé van de 
Burgermeester Kasteleinweg is een 
belangrijke groenvoorziening’.
De bewoners waren blij om dit te 
lezen. Dit was nog niet alles dat zij te 
lezen kregen: ‘Behoud van het 
Heegstrapark en (woon)bebouwing 
op de flanken van het park ter 
hoogte van de Ophelialaan en de J.C. 
Mensinglaan’.

“Dit is helaas al iets minder goed 
nieuws, omdat er aan de flanken 
gebouwd zou gaan worden. Maar 
het grotendeel van het park blijft 
zoals het is en kunnen er straks nog 
meer mensen gebruik maken van het 
mooie Heegstrapark”, aldus de bewo-

ners. Nu anno 2020 wil de gemeente 
wederom proberen om dit laatste 
stukje groen in het midden van Aals-
meer te bebouwen, zoals te lezen is 
in de ontwikkelvisie. “Waarom”, 
vragen de bewoners zich af. 
“Wat is er veranderd tussen 2013 en 
2020? Teveel geld uitgegeven? Te 
weinig ruimte om Aalsmeer heen 
waar niet meer gebouwd kan 
worden. Wat is de meerwaarde om 
hier te bouwen?” De bewoners 
hebben zoveel vragen en zijn 
wederom klaar om zich hard te 
maken voor het behoud van het 
Heegstrapark. Wat wel veranderd is 
dat de plaatselijke VVD, GroenLinks 
en PvdA tijdens de commissieverga-
dering lieten doorschemeren te 
willen kiezen voor minder groen. 
Minder groen? “Open jullie ogen, er is 
al bijna geen groen meer”, aldus de 
bewoners. De ontwikkelvisie 
‘Tuinieren buiten de kaders’ met 
hierin het voorstel om apparte-
menten te bouwen in het Heegstra-
park wordt vanavond, donderdag 3 
december, besproken in de raadsver-
gadering. Voor publiek blijft het 
Raadhuis dicht vanwege corona. 
Volgen kan via de website van 
gemeente (www.aalsmeer.nl) en op 
televisie via het kanaal van Radio 
Aalsmeer TV.

Aalsmeer - De politie hoort graag 
uw/jouw mening over criminaliteit 
en overlast in uw/jouw omgeving. 

Ga naar www.politie.nl/Aalsmeer-
Uithoorn en vul de enquête in. Help 
de politie prioriteren! 

Overlast in omgeving melden bij politie

Aalsmeer - Bewoners in de buurt van het Heegstrapark zijn een handte-
keningenactie gestart tegen de bouw van woningen in dit mooie stukje 
groen: “Ondanks eerdere belofte wil de gemeente nu toch gaan bouwen 
en drie appartementengebouwen plaatsen. In het oude, nog laatste, park 
in de buurt met waardevolle bomen. Weer groen weg uit Aalsmeer.” De 
stapel handtekeningen voor behoud van het Heegstrapark wordt 
donderdag 3 december door enkele actievoerders overhandigd aan de 
burgemeester.

Handtekeningen voor behoud Heegstrapark
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Aalsmeer - Bij FC Aalsmeer wordt er 
alles aan gedaan om de jeugd lekker 
te laten voetballen. Heerlijk bewegen 
en concentreren op het spel. Uitwed-
strijden mogen door het coronavirus 
voorlopig niet gespeeld worden, 
maar wedstrijdjes onderling mogen 
volgens de regels wel. En omdat FCA 
Aalsmeer beschikt over een groot 
aantal jeugdteams is het mogelijk 
om naast alle trainingen ook weke-
lijks de jeugdteams een ‘potje’ tegen 
elkaar te laten voetballen. Uiteraard 
wordt gekeken naar leeftijd en 
kunnen, maar soms is het krachtver-
schil groter dan in eerste instantie 

gedacht. Afgelopen zaterdag 28 
november kwamen de JO-13 en de 
JO-14 in actie. Het leverde een hele 
ruime winst op voor het team van de 
14-jarigen. Toch gingen beide teams 
na afloop vrolijk het veld af, een 
wedstrijd voetballen is tot slot ook 
leren. De jongste teams van FCA 
werden zaterdag vrolijk van heel iets 
anders. Sinterklaas was stiekem een 
kijkje komen nemen op het complex 
aan de Beethovenlaan. Hij heeft het 
mooie onderkomen van de voetbal-
vereniging bewonderd en had voor 
alle kleine voetballers een verrassing 
achter gelaten.  

Voetballen tegen elkaar bij FCA

Uitwedstrijden mogen vanwege het coronavirus niet, maar onderling mag een 

vereniging wedstrijden organiseren. Zaterdag voetbalden de JO-13 en JO-14 van 

FCA tegen elkaar. Foto: Ruud Meijer

Aalsmeer - In 2019 is de afdeling 
trampolinespringen van SV Omnia 
2000 gestart met een inzamelings-
actie voor het realiseren van hun 
eigen trampolinelocatie in de oude 

sportzaal in de Thijsselaan. Daarvoor 
zijn allerhande projecten gestart, één 
daarvan was de statiegeldactie bij 
Jumbo Aalsmeer. Gezien de huidige 
corona-omstandigheden hebben 

Succesvolle statiegeldactie 
voor trampolinespringers

Overhandiging cheque van de statiegeldactie voor een eigen trampolinecentrum. 

Regio - Team Sportservice, Sport 
Support, de revalidatieartsen en 
paramedici van het Spaarne Gasthuis 
zetten zich samen in om meer 
mensen via het ‘sportloket’ door te 
verwijzen naar passend sport- en 
beweegaanbod in de regio. Het doel 
is daarbij dat patiënten tijdens revali-
datie in beweging komen, en daarna 
in beweging blijven. “De sportdeel-
name van mensen met een beper-
king loopt helaas nog steeds achter 
ten opzichte van mensen zonder een 
beperking”, geeft Wout Werker van 
Team Sportservice aan. Wout Werker 
en Dennis van der Snoek van Sport 
Support vervullen respectievelijk de 
rol van regiocoördinator aangepast 
sporten in de regio’s Amstelland en 
Meerlanden en Zuid-Kennemerland. 
Ze zijn hét aanspreekpunt op het 

gebied van sport voor mensen met 
een beperking. Wout: “Wij willen dat 
iedereen kan profiteren van de voor-
delen van sporten en bewegen.” 
Door middel van een intensieve 
samenwerking met het Spaarne 
Gasthuis, zetten Team Sportservice 
en Sport Support zich in om meer 
mensen te begeleiden en ze te voor-
zien van een persoonlijk sport- of 
beweegadvies. “Het is voor ons vaak 
moeilijk om de doelgroep te 
bereiken. Dankzij de samenwerking 
met de revalidatieteams van het  
Spaarne Gasthuis is er een soepelere 
overdracht vanuit de zorg naar de 
sportprofessional. Zo kunnen wij 
samen op zoek naar sport- en 
beweegmogelijkheden en in de 
gaten houden of ex-revalidanten 
aansluiting kunnen vinden”, aldus 

Dennis van der Snoek. Wout: “Soms 
kan iemand aansluiten bij een 
wandelgroep in de buurt. Een andere 
keer moet iemand iets verder reizen 
om rolstoelbasketbal of Race 
Running te kunnen beoefenen. Maar 
iedereen kan bij onze organisaties 
terecht. Wij weten welk aanbod er is 
en onderzoeken de verschillende 
mogelijkheden.” Ook mensen die niet 
verbonden zijn aan het Spaarne 
Gasthuis kunnen terecht bij Dennis 
of Wout voor persoonlijk sportadvies. 
Ze zijn te bereiken via dvdsnoek@
sportsupport.nl en/of wwerker@
teamsportservice.nl. Geïnteres-
seerden kunnen ook terecht op de 
website www.unieksporten.nl, waar 
veel aanbod te vinden is voor 
mensen met een beperking of chro-
nische aandoening. 

Sporten voor mensen met een 
beperking via het ‘sportloket’

Sporten en bewegen is goed voor iedereen, ook voor mensen met een beperking.

Aalsmeer – Op zondagmiddag 29 
november is de opening van AVA’s 
nieuwe clubgebouw digitaal verricht. 
Vanwege het  nog rondwarende 
coronavirus en de daaruit volgende 
beperkende maatregelen, kon dit 
hoogtepunt helaas niet gezellig met 
z’n allen samen in het nieuwe club-
huis gevierd worden. In plaats 
daarvan werd een digitale bijeen-
komst, per Zoom, gehouden waarbij 
vele AVA leden en andere betrok-
kenen inlogden. 
Atletiekvereniging Aalsmeer is trots 
op het nieuwe clubgebouw en wat 
met elkaar dankzij velen binnen en 
buiten AVA tot stand is gebracht.
Architect Anne Marie de Boer heeft 
het gebouw zo ontworpen dat de 
atletiekbaan goed te zien is vanuit 
zowel de kantine, de krachtruimte als 
het wedstrijdsecretariaat op de 
eerste verdieping. Van daar uit is 
recht zicht op de start/finish lijn.
In 2019 werd de atletiekbaan reeds 
geheel vernieuwd, zodat AVA zich - 
als corona onder controle is - weer 

kan gaan richten op het organiseren 
van leuke baanwedstrijden en toer-
nooien voor jeugd en volwassenen. 
Begin 2021 zorgt de Gemeente 
ervoor dat AVA’s oude clubgebouw 
wordt gesloopt, waardoor ruimte 
ontstaat voor uitbreiding van het 
tennispark van All Out.
Tijdens de digitale opening werden 
alle ‘bouwers’ bedankt en de zeventig 
AVA-vrijwilligers die maanden aan de 
bouw van het clubgebouw hebben 
gewerkt. Uiteraard werden ook de 
vele AVA sponsoren, Rabobank/
NOCNSF verenigingssupport en de 
Stichting bevordering Leefomgeving 
Schiphol (SLS) geroemd. De SLS 
zorgde er met een flinke donatie 
voor dat dit project financieel haal-
baar werd. Ook de wethouders Sport 
van Aalsmeer, de Gemeenteraad en 
de medewerkers van de Gemeente, 
werden bedankt voor hun support 
en goede samenwerking. Zie de AVA-
site www.avaalsmeer.nl voor de film 
‘The making of’ en een virtuele 
rondleiding. 

Nieuw clubgebouw van AVA 
digitaal officieel geopend

Veel dank gaat uit naar de AVA bouwcommissie, bestaande uit architect Anne Marie 

de Boer (rechts op de foto) , project manager Laurens Poesiat, Cor Hermanns (links 

op de foto) en Fred van Andel (midden), de bouwers en de zeventig AVA-vrijwilligers 

die aan de bouw van het clubhuis hebben gewerkt.

Kudelstaart – Op de algemene 
ledenvergadering van handboogver-
eniging Target op 25 november zijn 
jubilarissen Frans Schreuder en Jaap 
Verbruggen in het zonnetje gezet. 
Beide heren zijn al 25 jaar lid van HBV 
Target en spelen al sinds dag 1 een 
grote rol binnen het vrijwilligersbe-
stand van de schuttersvereniging.
Van mollen vangen tot schilderen en 
van bardienst tot rioolwerk. Deze 
mannen pakken alles aan en volgens 
voorzitter Adri van Egmond zou elke 

vereniging moeten kunnen 
beschikken over dit soort topleden.
Uit handen van hun trotse voorzitter 
mochten beiden het zilveren ere-
speldje ontvangen onder dankzeg-
ging voor hun geweldige inzet in de 
afgelopen 25 jaar voor hun vereni-
ging, met de uitdrukkelijke wens hen 
nog vele jaren als lid van Target te 
mogen blijven verwelkomen. Meer 
weten over de handboogsport of 
over Target? Kijk dan op 
www.hbvtarget.nl

Twee jubilarissen in ‘t zonnetje 
gezet bij handboogvereniging

De jubilarissen Frans Schreuder (links) 

en Jaap Verbruggen.

vrijwel alle projecten even stilge-
legen, maar de statiegeldactie kon 
gelukkig nog doorgaan. Afgelopen 
maanden hebben klanten hun statie-
geldbonnen kunnen doneren in de 
winkel. Daarmee is een prachtig 
bedrag van ruim vierhonderd euro 
opgehaald. Dit bedrag is afgelopen 
week met veel dank in ontvangst 
genomen door de afdeling 
trampolinespringen. 

Voedselbankactie
Komende periode kunnen klanten 
hun statiegeldbonnen bij de Jumbo 
doneren voor de Voedselbank in 
Aalsmeer. Meer informatie over de 
realisatie van een vaste trampoli-
nehal voor SV Omnia 2000 is te 
vinden op de website:  
www.trampolinecentrumaalsmeer.nl
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