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Het boek ‘Kudelstaart in oorlogstijd’

NU
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(Abies nordmanniana).
Hoogte 130 tot 180 cm 

NORDMANN
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Om dit mogelijk te maken zijn op vier 
plekken in Aalsmeer en Kudelstaart 
grote kerstbomen geplaatst met een 
brievenbus. Inwoners ontvangen bij 
De Nieuwe Meerbode deze week een 
kaartje met een hart waar zij hun 
nieuwjaarsgroet op kunnen zetten. 
Het kaartje kunnen zij in de brie-
venbus bij één van de kerstbomen 
doen. In het nieuwe jaar worden deze 
kaartjes aangeboden aan alle zorg-
helden in Aalsmeer en Kudelstaart als 
hart onder de riem voor 2021 en dank 
je wel voor 2020.

Eerste wensen
Het college van burgemeester en 

wethouders van Aalsmeer deed de 
eerste kaarten in de bus bij de boom 
op het Raadhuisplein. Wethouder 
Zorg Wilma Alink, namens het 
college: “Het einde van het jaar is 
altijd een mooi moment voor 
re�ectie. Als college zijn we ontzet-
tend trots op alle inwoners van Aals-
meer. Ze hebben veerkracht getoond 
in een moeilijke tijd. We zijn er nog 
niet, maar we zijn wel al ver 
gekomen. Extra trots zijn we op onze 
zorgmedewerkers. Zij gingen niet 
alleen onverminderd voort, zij 
moesten heel wat tandjes bijscha-
kelen en hebben het onmenselijk 
druk gehad. En ook bewoners van 

zorginstellingen hebben meer mee 
moeten maken dan je zou willen. We 
wensen personeel en bewoners een 
2021 met minder obstakels, meer rust 
en heel veel liefde”.

Wensbomen
Behalve op het Raadhuisplein, staan 
er ook wensbomen op het Polder-
meesterplein en bij Winkelcentrum 
Kudelstaart. De boom in de Ophelia-
laan wordt naar verwachting 
vandaag, donderdag 10 december, 
geplaatst. 

Extra kaarten
De wensbomen geven extra sfeer en 
gezelligheid in de gemeente tijdens 
de donkere dagen van het jaar. 
Winkeliers in de omgeving van de 
bomen werken mee aan de actie en 
hebben extra wenskaarten in hun 
winkel liggen. De bomen en kaarten-
bussen blijven staan tot 29 december. 

Hartenwens voor zorghelden: 
Stuur ook een kaartje!
Aalsmeer - Het einde van een bijzonder en veelbewogen jaar nadert. Alle 
zorgmedewerkers hebben zich tot het uiterste in moeten zetten om te 
zorgen voor de mensen die het nodig hadden. Ook de mensen in de 
zorginstellingen hebben het moeilijk gehad. De gemeente is de mensen 
in de zorg zeer dankbaar voor al hun werk en medewerking en vraagt 
inwoners hen een nieuwjaarswens te sturen.

Aalsmeer - Volgende week breekt de 
mooiste tijd van het jaar aan voor de 
bezorgers van de Nieuwe Meerbode. 
Dan bezorgen zij hun nieuwjaarswens. 
De bezorgers hopen natuurlijk op waar-

dering van de lezers. In weer en wind 
hebben zij weer een jaar lang de gratis 
krant boordevol lokaal nieuws wekelijks 
bij u thuisgebracht. Het brengen van de 
nieuwjaarswens gebeurt corona-proof. 

Bezorgers wensen u fijne feestdagen De bezorgers dragen een mondkapje 
en een rug- of buiktasje om fysiek 
contact te voorkomen. Ze hopen 
natuurlijk dat u wat kleingeld in huis 
heeft waardoor ze extra gemotiveerd 
zullen zijn om u ook in 2021 wekelijks 
te voorzien van het plaatselijke nieuws!
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ZONDAG 13 DECEMBER
Aalsmeerse Cama Gemeente
- Oosterkerk, Oosteinderweg 269. 

Zondag 16u. Dienst. Voorganger: 
Joël Boertjens. 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.H. 
Bonhof en 16.30u. met ds. J. 
Trommel.

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeer-

derweg 751, Rijsenhout. Zondag 
dienst om 10u. Voorganger ds. 
W.J. v/d Linde uit Barneveld.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. 

Online-dienst via youtube 
(dgaalsmeer.nl). Voorganger ds. 
Mieke Wierda, 3e advent. 
Collecte: St. Kinderhulp Afrika

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

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

Zondag 10u. Online dienst via 
http://pgaalsmeer.nl/kerkdienst-
gemist/. Voorganger ds. M. 
Zandbergen, 3e advent.

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag 

10u. Dienst met ds. G.H. de 
Ruiter, Aalsmeer. Organist: C. 
Schaap. Aanmelden via 
hervormdaalsmeer.nl. .

- Oosterkerk, Oosteinderweg 269. 
Zondag om 10u. Dienst met ds. 
S. Zijlstra uit Haarlem. Organist: 
Rogier Postma. 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. VOP in Kloosterhof 
o.l.v. parochianen. In Karmelkerk: 
Zaterdag om 19u. en zondag 
9.30u. VOP o.l.v. parochianen. Om 
14u. Poolse dienst met Andrzej. 

 Maximaal 30 kerkplaatsen. 
 

 Reserveren voor vieringen via 
 www.rkkerkaalsmeer.nl. 
 Reserveren Poolse dienst 

verloopt via de Poolse Parochie. 
Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag 

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

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

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. Dienst met ds. 
Gonja van ‘t Kruis uit Nieuw-
Vennep. Dienst online te volgen 
via www.kerkdienstgemist.nl. 

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

Zondag 10u. Dienst via https://
sow-kudelstaart.nl. Voorganger: 
ds. J. Dubbink uit Uithoorn. Ook 
op later tijdstip terug te kijken.

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

Zondag 11u. Viering m.m.v. 
cantorgroep. Maximaal 30 kerk-
plaatsen. Vooraf reserveren via 
sjangeboortesecretariaat@live.nl 
of bel 0297-324735. 

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maandag 

in gebouw Irene, Kanaalstraat, 
Centrum. Op 14 december om 
20u. met ds. Ab Agtereek.

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag in 

om de twee weken in Ontmoe-
tingsruimte Ons Tweede Thuis, 
Jasmijnstraat 33. Eerstvolgende 
op 5 januari met Peter 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.

KERKDIENSTEN

Aalsmeer - De lockdown in Nepal 
verandert levens van kinderen door 
schoolsluiting in armoede en kinder-
arbeid. Er is al maanden een totale 
lockdown en de scholen zijn 
gesloten. De kinderen kunnen niet 
naar school en onderwijs op afstand, 
zoals we dat in Nederland kennen, is 
niet mogelijk. Kinderen volgen geen 
onderwijs en lopen een grote achter-
stand in ontwikkeling op. Een ernstig 
gevolg hiervan is een verhoogde 
kans op kinderarbeid en kindhuwe-
lijken. De stichting Hart4onderwijs 
Nepal zet zich al jaren in om kans-
arme kinderen in Nepal een kans op 
een beter toekomst te bieden. De 
hulp in de vorm van kleding, 
schoeisel en schoolmaterialen is een 
belangrijke basis om kansarme, 
Nepalese kinderen de mogelijkheid 
te bieden naar school te kunnen 
gaan. Het vermindert schooluitval, 
armoede en misbruik van kinderen. 

Boeken voor Nepal
Met ondersteuning van enkele spon-
soren was de stichting reeds voor de 
uitbraak van het virus gestart met 
een nieuw project: het opzetten van 
een mobiele bibliotheek. Dit project 
richt zich op het plaatsen van een 
kast met dertig tot vijftig lees- en 
leerboeken afgestemd op leerjaar en 
ontwikkelingsniveau van kinderen. 
Het uiteindelijke doel is om op vijf 
scholen in een afgelegen gebied zo’n 
kast met boeken te plaatsen. Deze 
boekencollecties zullen na bepaalde 
tijd rouleren tussen de scholen waar-
door er een zogenaamde mobiele 
bibliotheek ontstaat. Voor de reali-

satie van dit project werkt de stich-
ting al enige tijd samen met Udit 
Bhatta. Hij is directeur van de Vajra 
Academy in Kathmandu en nauw 
betrokken bij dit leesproject. Zo 
heeft hij al een boekenlijst van 
Engelse en Nepalese leesboeken 
samengesteld. Als bestuurslid van de 
stichting was Mark van Leeuwen uit 
Aalsmeer persoonlijk ook nauw 
betrokken bij het realiseren van dit 
project. Nu de kinderen door de lock-
down niet naar school kunnen wil de 
stichting op korte termijn proberen 
de mobiele bibliotheken te reali-
seren. Juist nu is het volgen van 
onderwijs nog belangrijker dan voor-
heen! Kinderen kunnen dan in elk 
geval naar school om boeken te 
lenen en in een één op één situatie 
of kleine groepjes op afstand lessen 
volgen.

Geld nodig
Voor het realiseren van het leespro-
ject is geld nodig voor de aanschaf 
van boeken. Lezen is een essentiële 
vaardigheid binnen het onderwijs 
waarvoor nu eenmaal voldoende 
leesboekjes op het niveau van de 
kinderen onontbeerlijk zijn. 
Stichting Hart4onderwijsNepal wil 
daarom deze winter nog lokale, 
mobiele bibliotheken realiseren op 
scholen in afgelegen gebieden, zoals 
in Dhading, Lalitpur en Bara. 
Wilt u meehelpen? Neem dan snel 
contact op met bestuurslid Mark van 
Leeuwen via 06-21460139. Recht-
streeks doneren of meer informatie? 
Kijk dan op de website 
www.hart4onderwijsNepal.nl. 

Hart4onderwijs Nepal vraagt 
hulp voor mobiele bibliotheek

Lezen is essentieel, maar de scholen in Nepal zijn al maanden gesloten vanwege de 

coronapandemie.

Aalsmeer - Het winkelgebied in het 
Centrum is opgeluisterd met een 
aantal kerstbomen, versierd met 
ballen en verlichting. Leuk om tijdens 
een ‘blokje om’ de kerstsfeer te 
proeven en te genieten van deze, 
ondanks corona, mooiste tijd van het 
jaar. En er is vanaf volgende week 
zaterdag 19 december nog meer te 
doen in het Centrum. Vanaf deze dag 
tot maandag 28 december organi-
seren de Lijnbaankerk, Dorpskerk, 
Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer, 
Oosterkerk en de Openhof Kerk een 
kerstwandeling door het centrum. 

Langs elf verschillende plekken 
wordt het kerstverhaal uitgebeeld 
door middel van allerlei verschillende 
taferelen. Elke kerk heeft een eigen 
deel van het verhaal gemaakt.
Normaal gesproken organiseren de 

kerken van Aalsmeer zelfs kerst-
nachtdiensten of speciale diensten 
voor de kinderen, maar vanwege het 
corona-virus is dat dit jaar niet altijd 
mogelijk. Daarom hebben de kerken 
de handen ineen geslagen om 
samen een kersttocht door Aalsmeer 
te bedenken. Met deze samenwer-
king kunnen mensen op eigen initia-
tief de wandeling lopen langs een 
vaste route. Per tafereel is er een 
audiofragment opgenomen die dat 
deel van het kerstverhaal vertelt. De 
route begint bij de Dorpspomp aan 
het begin van de Zijdstraat en vanaf 
daar kan via de website www.kerst-
feestaalsmeer.nl de route vervolgd 
worden. 

Verlicht en Voedselbank
In deze donkere tijden is het extra 
mooi als iedereen de route versiert 

Kerken slaan handen ineen: 
Kerstloop door Centrum 

en verlicht loopt, als teken van het 
licht van Kerst. Ook is er tijdens de 
route de gelegenheid om te doneren 
aan de Voedselbank Aalsmeer. De 
route lopen is overigens gratis. Voor 
het lopen van de route is het van 
belang een opgeladen telefoon mee 
te nemen met internet waarmee de 
route gevolgd kan worden en het 
verhaal te beluisteren is. De route is 
ook apart te downloaden. De deelne-
mende kerken nodigen u/jou van 
harte uit om de route mee te lopen! 
De route duurt ongeveer een uurtje. 
Te allen tijde dienen de deelnemers 
zich te houden aan de dan geldende 
RIVM-maatregelen. Dus, is het erg 
druk, loop dan de route op een ander 
moment. Kijk voor meer informatie 
op www.kerstfeestaalsmeer.nl. 

“Het centrum van Aalsmeer is opgesierd met een behoorlijk aantal mooi versierde 

en verlichte kerstbomen. Dank aan de initiators van deze actie, winkeliersvereniging 

Meer Aalsmeer. Dat doet goed in deze toch wat sombere tijden”, schrijft Dirk Jan van 

Zanten. Hij hoopt dat de versierselen bespaard blijven van vernielingen.

Gespreksgroepen 
mantelzorgers
Amstelland - Zorgt u voor iemand 
met dementie, parkinson, psychische 
problemen of een chronische ziekte? 
Of bent u ouder van een kind met 
autisme? Mantelzorg & Meer biedt 
kosteloos iedere zes weken gerichte 
gespreksgroepen voor mantelzor-
gers uit Aalsmeer, Amstelveen, Haar-
lemmermeer, Ouder-Amstel en 
Uithoorn. Deelnemers vinden hier 
herkenning, erkenning, steun, tips, 
adviezen en kunnen ervaringen 
delen met anderen in een soortge-
lijke situatie. Want delen helpt, geven 
mantelzorgers aan. Kom langs en 
ervaar het zelf! Op de site vindt is het 
overzicht met gespreksgroepen en 
ander aanbod te vinden. Wel graag 
eerst even aanmelden via www.
mantelzorgenmeer.nl of bel 
020-5127250.
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AGENDA
DONDERDAG 10 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 over 
ambtelijke samenwerking Aals-
meer en Amstelveen vanaf 20u. 
Te volgen via live-stream op 
www.aalsmeer.nl

*  Concert harpiste Anneleen 
Schuitemaker en trombonist 
Jeffrey Kant in Flower Art 
Museum, 20 tot 21u.

VRIJDAG 11 DECEMBER:
*  Expositie Vereniging Amstelland 

Kunst in Oude Raadhuis, Dorps-
straat. Open: vrijdag t/m zondag 
14 tot 17u. Tot en met 31 januari.

ZATERDAG 12 DECEMBER
* Crash Museum in fort bij Aals-

meer, Aalsmeerderdijk 460 open 
van 11 tot 16u. Lezingen over 
Auschwitz en Birkenau om 11u 
en om 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.
12 EN 13 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 14 DECEMBER:
*  Straatje Sportief in Kudelstaart. 

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

* Lezing en veiling bij Postzegel-
vereniging Aalsmeer in Paro-
chiehuis, Gerberastraat. Open 
vanaf 19.15u.

DINSDAG 15 DECEMBER:
*  Darten in ‘t Middelpunt, Wilhel-

minastraat vanaf 20u.

WOENSDAG 16 DECEMBER:
*  Klaverjassen met De Geluksvo-

gels in Dorpshuis Kudelstaart 
vanaf 19u.

DONDERDAG 17 DECEMBER:

ZATERDAG 19 DECEMBER:
*  Lezingen over Fokker en 

oorlogstijd door Peter de Raaf in 
Crash Museum in fort Aalsmeer 
om 11, 13 en 14.45u.

* Kerstlunchconcert Hugo v/d Meij 
(piano/orgel) in Het Luchtbaken, 
Rijsenhout. Aanvang: 12u.

* Kerstloop door Centrum. Georga-
niseerd door kerken in Aalsmeer. 
Tot en met 28 december.

Woensdag 23 december:
* Theater ‘De Recyclemachine’ voor 

kinderen bij het Cultuurpunt in 
De Oude Veiling, Marktstraat. 
Aanvang: 15u.

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

Ukelele ‘CLX’
  Nijntje 
€34,95

Gitaar ‘Valencia’
€89,95

Lessenaar ‘Boston’
  met hoes 
€19,95

KERSTCADEAU’S!

Aalsmeer - Sinds 1 december is in De 
Oude Veiling een tentoonstelling 
ingericht met verhalen, foto’s, films, 
voorwerpen en documenten over de 
geschiedenis van Aalsmeer en Kudel-
staart. In de bibliotheek wordt het 
verhaal vertelt van De Oude Veiling, 
vanaf de bouw tot aan de huidige 
Huiskamer van Aalsmeer met 
aandacht voor het veilingwezen en 
het verenigingsleven in het dorp. 
De Oude Veiling was in de jaren vijftig 
tot negentig hét culturele centrum 
van Aalsmeer. Veel verenigingen repe-
teerden in De Oude Veiling, er werden 
danslessen gegeven en menig nu 
oudere jongere kijkt terug op gewel-
dige concertavonden met optredens 
van diverse bands. De Oude Veiling 
was ook min of meer de thuishaven 
van de in de jaren zeventig nationaal 
bekende Hobo String Band uit Aals-

meer. Op het parkeerterrein, aan de 
zijkant van het pand in de Markt-
straat, stond het eigen onderkomen 
van deze vijfmansformatie. Twee 
leden van de Hobo String Band, Dick 
Kuin en Leen Mulder, zijn een kijkje 
gaan nemen bij de tentoonstelling, 
waaraan de beide nog altijd actieve 
muzikanten een flinke bijdrage gele-
verd hebben. Uit hun archieven 
kwamen foto’s, affiches, LP’s en instru-
menten van de Hobo String Band en 
deze kunt u/jij nu ook bekijken, want 
hiermee is een ruime ‘hoek’ ingericht 
in de bibliotheek. Naast deze muzi-
kale inbreng zijn er foto’s, films en 
objecten te zien uit onder andere de 
archieven van muziekvereniging Flora 
en de Stichting Oud Aalsmeer. Ook 
wordt het verhaal vertelt over het 
leven van bewoners van Kudelstaart 
in de Tweede Wereldoorlog, aangele-

Hobo String Band ‘live’ in Bibliotheek Aalsmeer

Leen Mulder (met viool) en Dick Kuin (met banjo) in de Hobo String Band-hoek.

De Stommeermolen staat 100 jaar in 

Aalsmeer (via Jan Hofstra).

Verschillende grondsoorten in het noordwesten van de Stommeerpolder.

Aalsmeer - De nieuwe Oud Nuus, die 
deze week verschijnt, haakt (onder 
meer) in op actuele ontwikkelingen 
op migratiegebied in Aalsmeer. Jan 
Willem de Wijn gaat terug naar de 
periode rond eind zestiende, begin 
zeventiende eeuw. Opvallend dat 
vluchtelingen van toen binnen korte 
tijd belangrijke beroepen (zoals 
onderwijzer, dominee en secretaris) in 
Aalsmeer en Kudelstaart bekleedden. 
Ook Jaap Spaargaren legt een link 
tussen vandaag de dag en het 
verleden van Aalsmeer. Hij zoemt in 
op de huidige werkzaamheden rond 
de T-kruising van Stommeerkade en 
Aalsmeerderweg. De samenstelling 
van de bodem in het noordwestelijk 
deel van de Stommeerpolder blijkt 
overeen te komen met de situatie in 
1673, toen de dijk van de polder was 
doorgebroken. Deze auteur gebruikt 
daarbij kaarten van de Stichting 
Bodemkartering (Stiboka) uit 1949. 
Het onderzoek van Jaap Spaargaren is 
nog in gang. Vandaar dat de actuele 
stand van zaken ook later gevolgd 
kan worden op de website www.
stichtingoudaalsmeer.nl 

Een eeuw Stommeermolen
Het thema ‘heden vanuit het verleden’ 
wordt ook door Jan Hofstra gebruikt. 
Hij schetst de komst van de voorma-
lige oostmolen van de Vriesekoopse 
polder in 1920. Dat gebeurde een 

eeuw geleden om de oorspronkelijke, 
door noodweer beschadigde, Stom-
meermolen te vervangen. Dit jaar 
staat deze plaatsvervanger (gebouwd 
in 1742) dus 100 jaar in Aalsmeer. 

Eclecticisme
In de serie over architectuur (Aals-
meer Variaties) legt Jack Breen het 
eclecticisme uit. In de negentiende 
eeuw maakten twee stromingen 
(neogotiek en neorenaissance) de 
dienst uit, rond de eeuwwisseling 
kwam daar de nieuwe stijl Art 
Nouveau (Jugendstil) bij. De vermen-
ging van stijlen of het citeren ervan 
staat bekend als eclecticisme. De 
ontsluiting van Aalsmeer had effect 
op de lokale architectuur in de vorm 
van toonzettende bedrijfswoningen 
als ‘uithangbord’ voor een trotse 
onderneming. Breen schetst hoe dat 
plaats vond bij Villa Pomona, Hilverda 
en het Polderhuis. Hij gaat in detail in 
op Terra Nova en het (inmiddels 
verdwenen) Gerrit Oud-huis.

Keessen
De geschiedenis van het zeer oude 
Aalsmeerse geslacht Keessen (en met 
name kwekerij Erven W.C. Keessen) is 
ongeveer een eeuw geleden 
geschetst door D.W. Keessen Azn en is 
nu integraal overgenomen in Oud 
Nuus. Om onderscheid in het grote 
aantal Keessens te kunnen maken, 

zijn door Dirk Jongkind de namen 
voorzien van een stamboomnummer 
waarmee de Keessens in deel I van de 
Aalsmeerse Stamboomboeken zijn 
opgenomen. In de nieuwe Oud Nuus 
besteedt tevens Hermen de Graaf 
aandacht aan de onlangs door het 
Flower Art Museum verworven 
collectie posters van ing. Czisik 
waarmee bloemen in het algemeen 
en Aalsmeer in het bijzonder werden 
gepromoot. Dirk Jongkind gaat in op 
uit Aalsmeer verdwenen teelten, zoals 
dit keer de violen. 
En Annigje Leighton-van Leeuwen 
belicht het werk van de onlangs 
opgeheven Klederdrachtcommissie 
binnen Oud Aalsmeer.

Verleden in het heden in de 
nieuwe uitgave Oud Nuus

verd door de Stichting Kudelstaart in 
Oorlogstijd. De tentoonstelling is te 
zien tot en met eind januari 2021.

Verhalen van toen
De aangeleverde verhalen zijn ook te 
beluisteren en te bekijken op de 
websites van de De Oude Veiling en 
de bibliotheek Amstelland. Deze 
kunnen groeien, want ook inwoners 
mogen hun verhalen over de geschie-
denis van Aalsmeer en Kudelstaart 
insturen naar a.furnee@
debibliotheekamstelland.nl”. Deze 
verhalen krijgen niet alleen een 
plaatsje op de websites, maar gaan 
ook gebruikt worden in volgende 
tentoonstellingen die De Oude 
Veiling, bibliotheek, ESA, Ons Tweede 
Thuis en Cultuurpunt Aalsmeer gaan 
organiseren in ‘hun’ Huiskamer in de 
Marktstraat.





Officiële Mededelingen
10 december 2020

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

VERGADERING DONDERDAG 10 DECEMBER 2020

Uitnodiging voor het bijwonen van de Raadsvergadering op 
donderdag 10 december 2020, in de burgerzaal van het raad-
huis van Aalsmeer. Aanvang: 20.00 uur. Het raadhuis is geslo-
ten voor publiek om de verspreiding van het Coronavirus te 
beperken. U kunt de uitzending volgen via de livestream op de 
website van de gemeente en / of via TV uitzending van Radio 
Aalsmeer.

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt

20.00 R-1 1. Opening door de voorzitter, 
   de heer G.E. Oude Kotte
  2. Vaststelling van de agenda
  3. Bekrachtigen geheimhouding
  4. Mededelingen van het college
20.05 R-2 Samenwerking met de gemeente 
  Amstelveen (Centrumregeling AA)
20.50 R-3 Regionale samenwerking
20.55 R-4 Moties Vreemd aan de orde van de dag
21.15  Vragenkwartier

21.30  SLUITING

21.35  De voorzitter heropent de raads-
  vergadering van 3 december 2020

  BEHANDELSTUK

21.35 R-7 Ontwikkelvisie ‘Tuinieren buiten 
  de kaders’
22.05 R-8 Onderzoek Rekenkamer inzake 
  Sociaal Domein
22.20 R-9 Beleidsplan schuldhulpverlening 
  2021-2024 ‘De kracht van balans’
22.40 R-10 Vaststellen ‘Kaders zonne-energie 
  Aalsmeer’

23.10  SLUITING

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN UITERWEG 
116A  MARINAPARK Z16 011546

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken, ingevolge 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat met in-
gang van 11 december 2020 tot en met 21 januari 2021 voor 
eenieder ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan “Uiter-
weg 116a - Marinapark” met bijbehorende stukken.

Doelstelling
Het nieuwe bestemmingsplan maakt de ontwikkeling moge-
lijk van maximaal 90 recreatiewoningen, een receptie-gebouw, 
parkeervoorzieningen en aanlegplaatsen voor recreatievaar-
tuigen op de gronden van de voormalige jachthaven. Tevens is 
een concept beeldkwaliteitsplan opgesteld met welstandscri-
teria, dat als aanvulling zal dienen op de welstandsnota.

Plangebied
Het plangebied betreft het terrein van de voormalige jachtha-
ven De Aardbei aan de Uiterweg 116a te Aalsmeer.

M.e.r. beoordelingsbesluit
Op grond van het Besluit m.e.r. is het bestemmingsplan een 
m.e.r.-beoordelingsplichtig besluit. Ten behoeve van de m.e.r-
beoordeling is een aanmeldnotitie opgesteld. Op grond van 
deze aanmeldnotitie heeft het college van burgemeester en 
wethouders op 1 december 2020 besloten dat er geen mili-
eueffectrapport (MER) hoeft te worden opgesteld voor het 
bestemmingsplan, aangezien de ontwikkelingen die dit be-
stemmingsplan mogelijk maakt geen ‘belangrijke nadelige 
gevolgen’ voor het milieu met zich brengen. Het m.e.r.-beoor-
delingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van arti-
kel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen geen 
zelfstandig bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij belangheb-
benden hierdoor los van het voor te bereiden besluit (het be-
stemmingsplan) rechtstreeks in hun belang worden getroffen. 
Eenieder kan zijn/haar opvatting over het m.e.r.-beoordelings-
besluit via een zienswijze kenbaar maken in het kader van de 
terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan, waaronder de aanmeldnotitie 
m.e.r. en het concept beeldkwaliteitplan (die als bijlagen bij de 
toelichting van het bestemmingsplan zijn opgenomen) liggen 
met ingang van 11 december 2020 tot en met 21 januari 2021 
op de volgende wijzen voor eenieder ter inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl 

onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.09X-OW01, en

BEKENDMAKINGEN

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

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

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

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

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

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

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 

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

BEWAAR OUDE KLEDING THUIS

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

SOCIAAL LOKET AALSMEER OPEN OP AFSPRAAK

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

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

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN 
OP DINSDAG 15 DECEMBER

Op dinsdag 15 december is burgerzaken geopend tot 
14.00 uur. De rest van de middag is het gemeentehuis 
niet meer open voor publiek.

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

Cybula M.M. 16-07-1989 01-12-2020
Rybicki M. 14-04-1981 01-12-2020
Twardowski K.G. 17-04-1956 03-12-2020

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?

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.

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

- de balie Burgerzaken op het gemeentehuis van Aalsmeer, 
Raadhuisplein 1. 

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

Zienswijzen en/of inspraakreacties
Op het ontwerpbestemmingsplan kan eenieder gedurende 
bovengenoemde termijn schriftelijk of mondeling zienswij-
zen indienen. Op het concept beeldkwaliteitsplan kan door 
eenieder gedurende bovengenoemde termijn schriftelijk of 
mondeling een inspraakreactie ingediend worden. Schrifte-
lijke zienswijzen/inspraakreacties kunnen, onder vermelding 
van ons kenmerk Z16-011546 worden gericht aan het college 
van burgemeester en wethouders van Aalsmeer, postbus 253, 
1430 AG Aalsmeer. Voor het indienen van een mondelinge 
zienswijze/ inspraakreactie kunt u via tel. 020-5404600 een 
afspraak maken.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

RECTIFICATIE (Omgevingsvergunning, 
aanvraag ontvangen)
-  Legmeerdijk naast 326 traf (kad. perceel C 1204, voorheen 

Legmeerdijk 322), 1431 GC, (Z20-080890), het dempen van 
water en het plaatsen van een erfafscheiding. Toelichting: 
de locatie-aanduiding (Legmeerdijk naast 316 traf ) zoals 
eerder gepubliceerd bleek niet juist te zijn. 

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 stu-
ren naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossier-
nummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, 
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
-  Fuutlaan 13, 1431 VN, (Z20-085367), het plaatsen van een 

dakkapel aan de voorzijde van de woning 
-  Pasteurstraat 24, 1433 KT, (Z20-084714), het plaatsen van 

een dakkapel aan de voorzijde van de woning 
-  Oosteinderweg 523, 1432 BK, (Z20-084651), het renoveren 

en uitbreiden van de bestaande woning 
-  Kas 22, 1431 LX, (Z20-084490), het vervangen van een 

houten kozijn aan de achterzijde door een aluminium 
kozijn, het uitbreiden van bestaand dakterras en plaatsen 
van hekwerk 

-  Vrouwentroostpad 4, 1433 GW, (Z20-084303), het plaatsen 
van twee dakkapellen aan de zijkant, een uitbouw aan de 
achterzijde van de woning en het vervangen van de gara-
gedeur door een vast paneel met deur 

-  Stationsweg 4e en 4f, 1431 EG, (Z20-084126), het intern 
wijzigen van de indeling d.m.v. het samenvoegen van 2 
kleine appartementen naar 1 grote op de 3e verdieping 
van de reeds in aanbouw zijnde nieuwbouw 

-  Pijlkruidhof 2, 1433 WL, (Z20-083457), het plaatsen van 
een dakkapel aan de voorzijde van de woning 

-  Vrouwentroostpad 6, 1433 GW, (Z20-083373), het uitvoe-
ren van funderingsherstel aan de bestaande constructie 
en het plaatsen van een dakopbouw 
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INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning 
is/zijn ingetrokken:
- Vlinderweg 4, 1432 MH, (Z20-052145), het vervangen van 

de bestaande dakkapel aan de voorgevel door een bre-
dere dakkapel. Verzonden: 02 december 2020 

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGS-
VERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE. 
De beslistermijn is verlengd met zes weken. De beslissing op 
de volgende aanvragen zijn met toepassing van artikel 3.9, Lid 
2 van de wabo verlengd:
-  Kudelstaartseweg 141, 1433 GC, (Z20-079249), het kappen 

van een beeldbepalende boom (Abies) in de voortuin. Ver-
zonden: 07 december 2020

-  Thailandlaan 14A en 14B, 1432 DJ, (Z20-060988), het plaat-
sen van een container t.b.v. de pelletinstalaltie, een rook-
ruimte en een afscherming voor de afvalcontainers voor 
een periode van 5 jaar. Verzonden: 07 december 2020

-  Daltonstraat t.h.v. nr. 8, Sectie D nr. 7534, (Z20-069164), het 
kappen van 3 bomen t.b.v. de herinrichting en groenreno-
vatie van de omgeving van de Proosdijhal. Verzonden: 30 
november 2020 

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuurs-
recht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten 
behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie:
-  Hugo de Vriesstraat 54, 1431 KC, (Z20-070635), het aanleg-

gen van een in- en uitrit. Verzonden: 04 december 2020
-  Kudelstaartseweg 247, 1433 GH, (Z20-070704), het realise-

ren van een aanbouw (gemeentelijk monument). Verzon-
den: 03 december 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:
-  Wissel 7, 1431 LN, (Z20-081085), het plaatsen van een dak-

kapel op het voordakvlak van de woning. Verzonden: 07 
december 2020

-  Jan Lunenburg Oever 12 (Herenweg 64), (Z20-067692), 
het vervangen van de bestaande woning in het kader 
van bouwplan Nieuw Calslagen. Verzonden: 03 december 
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: 03 december 2020

-  Lisdoddestraat 42, 1433 WH, (Z20-064743), het plaatsen 
van een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzon-
den: 03 december 2020

-  Daltonstraat t.h.v. nr. 8, Sectie D nr. 7534, (Z20-069164), het 
kappen van 3 bomen t.b.v. de herinrichting en groenreno-
vatie van de omgeving van de Proosdijhal. Verzonden: 03 
december 2020

-  Jan Lunenburg Oever 15 (kavel 2, kad. perceel D 7659), 
(Z20-056350), het bouwen van een woning met berging 
en carport. Verzonden: 30 november 2020

-  Lisdoddestraat 40, 1433 WH, (Z20-064738), het plaatsen 
van een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzon-
den: 03 december 2020 

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, 
UITGEBREIDE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.10 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:
- Molenpad 4, 1431 BZ, (Z20-049559), het herindelen en 

aanpassen van de brandcompartimenteringen en brand-
veilig gebruik. Verzonden: 30 november 2020 

GEWEIGERDE 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 weigeren. Tegen dit besluit kunt 
u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene 
kader aan de onderkant van deze advertentie:
-  Galileistraat 14, 1433 BX, (Z20-071581), het plaatsen van 

een dakkapel aan de achterzijde van de woning. Verzon-
den: 07 december 2020

BESLUITEN VERGUNNINGVRIJ *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat uit de beoordeling van de aanvraag is gebleken dat voor 
de opgegeven werkzaamheden op grond van artikel 2.1 van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geen omge-
vingsvergunning is vereist. Tegen dit besluit kunt u bezwaar 
maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie:
-  Beatrixstraat 78, 1432 HG, (Z20-069759), het plaatsen van 

een dakkapel aan de voorzijde van de woning 

BESLUIT ONTHEFFING *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat, op grond van artikel 2.10, lid 4 van de APV, onthe�ng is 
verleend voor de volgende aanvraag. Tegen dit besluit kunt u 
bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene ka-
der aan de onderkant van deze advertentie:
-  Raadhuisplein, Ophelialaan en Poldermeesterplein in Aals-

meer en op de locatie Einsteinstraat in Kudelstaart, (Z20-
080530), het plaatsen van in totaal vier kerstwensbomen. 
De onthe�ng geldt van 7 t/m 29 december 2020. 

MELDING AKKOORD
- Legmeerdijk 271a, 1432 KB (Z20-084924), het slopen van 

glasopstanden, bedrijfsruimte, waterbassins en een woon-
huis

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

sche motorvoertuigen – Twijnderlaan, zuidelijk deel

EVENEMENTEN

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

COLLECTES

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

VENTVERGUNNING (VERLEEND)

- Gemeente Aalsmeer (Z20-080405) Verkoop van het con-
sumptie-ijs van 1 maart 2021 tot 1 november 2025, ver-
zonden 3 december 2020

GELUIDHINDER ONTHEFFING***

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 8:3 van het Bouwbesluit 2012 de vol-
gende onthe�ng is aangevraagd. In het kader van werkzaam-
heden Project Waterfront Aalsmeer van 7 december 2020 tot 1 
mei 2021, op het perceel Stommeerweg en Kudelstaartseweg. 
Dit verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
gedurende 6 weken, tijdens de openingstijden, ter inzage op 
het gemeentehuis bij de afdeling Veiligheid en Handhaving. 
Als u tevens een mondelinge toelichting wenst, dient u eerst 
een afspraak te maken met een medewerker van de afdeling. 
Afspraken kunnen worden gemaakt op dinsdagen en donder-
dagen tussen 8.30 en 12.00 uur. Een afspraak maken kan via 
tel. 0297-387575. Een ieder kan met betrekking tot deze ver-
zoeken, binnen zes weken, mondeling of schriftelijk een ziens-
wijze indienen bij het betre�ende bestuursorgaan. Hoe u dat 
moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van 
deze advertentie.

TER INZAGE

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

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

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

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

t/m 21-01-21 Ontwerpbestemmingsplan Uiterweg 116a 
- Marinapark (Z16- 011546), waaronder de 
aanmeldnotitie m.e.r. en het concept beeld-
kwaliteitplan (die als bijlagen bij de toelich-
ting van het bestemmingsplan zijn opgeno-
men) 

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Aalsmeer - Op dinsdag 1 december 
is een aanvang gemaakt met de reali-
satie van het Waterfront. De werk-
zaamheden bestaan onder andere 
uit het vernieuwen van de waterke-
ring, de bestaande pier verlengen en 
een nieuwe oeverconstructie 
creëren. Gestart wordt met het 
verwijderen van de steenbestorting. 
Gelijktijdig wordt er ophoogmate-
riaal aangevoerd en verwerkt vanaf 
het water. Dit is voor de landuitbrei-

ding en de benodigde voorbelasting. 
Dit laatste is nodig om de onder-
grond te laten inklinken. Deze 
zettingsperiode duurt ongeveer vier 
maanden. Om opstuivend zand van 
de voorbelasting te voorkomen, 
worden maatregelen getroffen. Er 
wordt een gesloten hekwerk 
gemaakt en hiervoor zijn eerst paal-
tjes neergezet vanaf het Surfeiland 
tot aan het einde van de boulevard, 
ter hoogte van de J.C. Mensinglaan. 

De geplaatste paaltjes gaven vraag-
tekens bij menig inwoner. “Waar 
gaan ze nu toch weer stokjes voor 
steken”, zo vroeg Leo Bouterse zich 
op de Facebookpagina van ‘Je bent 
Aalsmeerder als’ zich af. Het leverde 
tal van (grappige) reacties op: ‘Er 
komt een hek omheen om het 
uitzicht te verderven. Noordhollands 
kampioenschap paalzitten. Heel 
Aalsmeer voor paal gezet. Oud Aals-
meers mikado. Windmolens om Aals-

Hekken langs de Westeinder: 
Realisatie Waterfront gestart

De eenzame boom nabij de Watertoren gaat verdwijnen, net als zes andere bomen 

en diverse struiken langs de oever van de Westeinderplassen.

De hekken langs de Poel. Foto: Ria Scheewe

meer van stroom te voorzien. In 
plaats van bomen. Om foto’s van 
ondergaande zon te voorkomen’. Leo 
kon de vele opmerkingen wel waar-
deren. “Wat een, meestal, geweldige 
reacties”, kopte hij. 

Hekken langs het water
Misschien toch nog gauw een kijkje 
bij de Westeinder gaan nemen, want 
om de werkzaamheden uit te kunnen 
voeren zijn nu de wandelboulevard 
en het surfeiland tijdelijk deels afge-
sloten. Tussen de paaltjes zijn inmid-
dels hekken neergezet en deze 
worden nog bedekt met ‘doeken’.  
“Het is gewoon een verschrikkelijk 
gezicht.  Je kan er niet meer bij”, 
aldus Ria Scheewe in een reactie. 
“Het voetpad is gedeeltelijk 
verplaatst naar het fietstpad, op 1, 5 
meter van elkaar lopen is er niet 

meer bij.  Zeker niet corona proef. Dit 
voelt mij als vrijheidsberoving.”

Eenzame boom
Toch een glimp van de ondergaande 
zon opvangen of de hond uitlaten 
kan op een gedeelte van het surf-
strand nabij de parkeerplaats. En 
wellicht nog even de ‘eenzame boom’ 
gedag gaan zeggen. Deze solitaire 
wilg nabij de watertoren is qua beeld 
markant, maar verkeert volgens de 
gemeente niet meer in goede 
gezondheid. Er komt een nieuwe 
bijzondere boom voor terug, 
vermoedelijk een treurwilg. Naast de 
wilg worden nog zes andere bomen 
en diverse struiken verwijderd. In het 
te realiseren Waterfront komen in 
totaal 17 nieuwe bomen en diverse 
groenvoorzieningen, waaronder 
groenweides.







Amstelveen - Op vrijdag 18 
december van 20.00 tot 21.00 uur 
kan in de Bibliotheek Amstelveen op 
het Stadsplein of ‘gewoon’ thuis een 
avond met woordkunst en muziek 
beleefd worden. Trompettist Sybren 
van Doesum en Meliza de Vries 
presenteren deze Silent Poetry Night 
van Wordbites. Het wordt een 
intieme, radioachtige en poëtische 
ervaring waarbij de livemuziek en de 
live gesproken woorden direct je ziel 
instromen via je hoofdtelefoon. Een 
collectieve bubbel vlak voor kerst. In 
de bibliotheek met een tiental 
mensen of thuis in je woonkamer via 
de livestream. De avond wordt afge-
sloten met een jam. Je kunt jouw 
gedicht voordragen of een stukje 
muziek spelen. Er wordt geïmprovi-
seerd en geprobeerd er een onverge-
telijke avond van te maken. Een licht-

puntje voor de kerstdagen die zo 
anders zijn dan voorgaande jaren. 
Bezoek de website van de Biblio-
theek: www.debibliotheekamstel-
land.nl om een kaartje te kopen of 
voor meer informatie.
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Kerstlunchconcert 
Hugo van der Meij
Rijsenhout - Op zaterdag 19 
december zal Hugo van der Meij een 
kerstconcert verzorgen in het Licht-
baken in Rijsenhout. Dit concert zal 
helemaal in het teken staan van 
kerst. Het bijzondere van dit concert 
is, ook wel lunchconcert genoemd, 
dat het midden op de dag is. 
Aanvang is 12.00 uur. Verwacht 
diverse improvisaties van deze orgel- 
en pianovirtuoos op bekende kerst-
melodieën. Ook zal er gelegenheid 
zijn voor een improvisatie op 
verzoek. Door alle coronamaatre-
gelen is er maar plaats voor 30 
mensen. Reserveren is verplicht. Al 
een aantal plaatsen is verkocht, dus 
reserveer snel bij Johan van der 
Zwaard via zwaardvdjohan@hotmail.
com.  Kaarten kosten 10 euro per 
stuk. Locatie: Het Lichtbaken in 
Rijsenhout is gelegen aan de Aals-
meerderweg 751. 

Rifkin’s Festival in 
Cinema Amstelveen
Amstelveen - Het Rifkin’s Festival 
van regisseur Woody Allen is vanaf 
donderdag 10 december, ook als 
matinee, te zien in Cinema Amstel-
veen. Met absurdistische humor 
vermengt Woody Allen’s Rifkin’s 
Festival onwerkelijke situaties met 
verhalen over liefde, hartenzeer en 
brengt hiermee een liefdevol eerbe-
toon aan de altijd transformerende 
kracht van film. Wanneer een echt-
paar het Filmfestival van San Sebas-
tian bezoekt, laat het stel zich 
meevoeren door de magie van het 
evenement, de charme van Spanje 
en de fantasie van de films. Terwijl de 
echtgenote een affaire heeft met een 
succesvolle Franse regisseur, wordt 
de man verliefd op een prachtige 
Spaanse vrouw uit de streek. Een 
romantische komedie die met humor 
de liefde viert. Verder staan op de 
filmagenda de volgende filmtitels 
voor volwassenen: ‘The Singing Club’, 
‘De Vogelwachter’ (Freek de Jonge), 
‘Corpus Chirsti’ (Poolse inzending 
voor de Oscars), ‘Police’ , ‘The 
Assistant’ en ‘Le Meilleur reste à venir’ 
in voorpremière. De jeugd kan op 
woensdag, zaterdag of zondag naar 
‘Bigfoot Family’, ‘Misfit 3 De Finale’, 
‘Bings kerstfeest en andere verhalen’ 
en ‘De Expeditie van Familie Vos’. Het 
is noodzakelijk om vooraf online te 
reserveren via de website van de 
bioscoop in centrum Amstelveen. 
Bekijk het complete filmaanbod, 
inclusief aanvangstijden, op 
www.cinemaamstelveen.nl

Aalsmeerderbrug - Op zaterdag 19 
december verzorgt Peter de Raaf een 
lezing over Fokker in de oorlogsjaren. 
Wat gebeurde er? Hoe zag het eruit?  
Direct na de capitulatie in mei 1940 
moest de Fokker fabriek voor de 
bezetter werken. Gedurende de 
oorlogsjaren werd er volop geprodu-
ceerd. In 1943 besloten de gealli-
eerden de fabriek te bombarderen. 
Helaas kwamen de meeste bommen 
terecht op de burgerbevolking in 
plaats van op de Fokker fabriek. Veel 
Amsterdammers lieten daarbij het 
leven of raakten gewond. Peter de 
Raaf houdt deze lezing drie keer, de 
eerste om 11.00 uur, de tweede om 
13.00 uur en de derde om 14.45 uur.  
Per lezing kunnen slechts een 
beperkt aantal toehoorders worden 
toegelaten, dus reserveer snel 
kaarten. De lezing is uitstekend te 
combineren met een bezoek aan het 
museum. Toegang tot de lezing is 
gratis voor bezoekers aan het 
museum.

Boekpresentatie
Het Crash luchtoorlog- en Verzets-
museum ‘40 ‘45 heeft in haar 
museum een bijzondere collectie 
over Fokker vliegtuigen die in de 
oorlogsdagen hebben gevlogen. 
Over Fokker, het ontstaan van de 
Nederlandse Luchtmacht en de 
oorlogsjaren is een boek samenge-
steld door Ed Beekman, Rick Franke, 
Peter de Raaf en Raph de Wolf. In het 
boek zijn de verhalen opgenomen 
over de wijze waarop Crash de 
Fokker vliegtuigen in haar collectie 
heeft gekregen. Er zijn ook hoofd-
stukken opgenomen over de op 10 
mei 1940 actieve vliegvelden in het 

westen van Nederland en over het 
ontstaan van de Nederlandse Lucht-
macht. Daarnaast zijn persoonlijke 
verhalen opgenomen waardoor een 
beter en ander inzicht gegeven 
wordt aan de gebeurtenissen in de 
meidagen. De makers willen met dit 
boek respectvol aandacht geven aan 
de bijdrage van de Fokkervliegtuigen 
in de oorlogsdagen, maar vooral ook 
aan de mensen die ze vlogen en het 
personeel dat de toestellen weer 
luchtwaardig maakte en hield. Het 
boek wordt in het Crash Luchtoorlog 
en Verzetsmuseum ’40-’45 op 
zaterdag 19 december om 14.00 uur 
gepresenteerd, na de tweede sessie 
van de lezing ‘Doelwit de Fokker 
fabriek in Amsterdam-Noord’. Het 
eerste exemplaar zal door wethouder  
mevrouw M. Ruigrok in ontvangst 
worden genomen. 

Kaarten reserveren
Het museum bezoeken, de lezing 
over Fokker bijwonen of bij de 
presentatie van het boek aanwezig 
zijn? Vooraf reserveren is een vereiste 
en dit kan via: www.crash40-45.nl/ 
kaarten-reserveren/. Als gevolg van 
de beperkingen ingevolge de 
corona-richtlijnen worden bezoekers 
verzocht 1,5 meter afstand te houden 
en een mondkapje te dragen. Het 
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 Aals-
meerderdijk 460 in Aalsmeerderbrug 
(nabij Rijsenhout). Kijk voor meer 
informatie over het museum en het 
werk van het Crash Luchtoorlog en 
Verzetsmuseum ’40- ‘45 op de 
website www.crash40-45.nl.

Lezing in Crash Museum over 
Fokker en de oorlogsjaren

De vroegere Fokker-fabriek in Amsterdam. 

Silent Poetry Night thuis of in 
de bibliotheek Amstelveen

Silent Poetry Night met onder andere 

trompettist Sybren van Doesum.

Aalsmeer - Maandag 14 december 
kunnen belangstellenden bij Postze-
gelvereniging Aalsmeer komen luis-
teren naar een voordracht (met licht-
beelden) van Sjaak Burgers over 
Engeland en haar gebiedsdelen. Na 
de filatelistische voordracht is er nog 
een kleine veiling. De lezing begint 
om 20.00 uur. Op de site www.post-
zegelverenigingaalsmeer.nl is het 
clubblad te vinden in pdf-form 
alsmede de veilinglijst en veel afbeel-
dingen van de diverse zegels die 
geveild gaan worden. Bij de vereni-

ging zijn ook nieuwtjes uit binnen en 
buitenland te bestellen, evenals 
albumbladen en een catalogus. Met 
deze aankopen steunen de kopers de 
postzegelvereniging. Maandagavond 
14 december naar het Parochiehuis 
in de Gerberastraat 6. De zaal is open 
vanaf 19.15 uur, waar dan gelijk de 
veilingkavels bekeken kunnen 
worden voor de veiling later op de 
avond. In het Parochiehuis gelden de 
maatregelen met betrekking tot 
Covid-19. De zaalindeling is geba-
seerd op de 1,5 meter norm. 

Lezing bij Postzegelvereniging

DORPSDICHTER JAN DAALMAN

Aalsmeer - Het gedicht dat hier onder staat heeft alles met deze tijd te 
maken. We zijn samen op weg naar de kortste dag en de langste nacht.  
Een feestelijk jaar was het niet. En samen dansen was er niet bij in 2020. 
De dorpsdichter laat er zijn licht over schijnen. Het is een beetje een 
voorloper op het thema van de Week van de Poëzie in 2021.

Samen dansen
Het is weer zo’n grijze decemberdag

waarop je in de ochtend 
het vroege donker al voelt vallen.

Het regent, natuurlijk,
maar ik heb druppels niet geteld.

De kringen in het water,
doven de tijd een beetje

want ik heb je al in maanden niet gekust.
Het kleurt de rode draden anders

Nieuwe draden spinnen,
samen de klinkers uit het wegdek dansen,

 is er voorlopig nog niet bij.
Het wordt steeds warmer, elke dag.

Dat wel.

Dorpsdichter, 
JanDaalman@kpnmail.nl

Een feestelijk jaar was het niet

Aalsmeer - Doordat er vogelgriep 
geconstateerd is bij een bedrijf in 
Mijdrecht heeft de overheid nu extra 
maatregelen genomen. Deze maatre-
gelen gelden voor alle bedrijven 
binnen 10 kilometer rond de locatie 
in Mijdrecht.  Het doel van de maat-
regelen is om contact tussen wilde 
vogels en pluimvee te voorkomen, 
zodat de ziekte zich niet verspreid. 
Ook Aalsmeer valt binnen deze 10 
kilometer. 

Voor kinderboerderij Boerenvreugd 
geldt een vervoersverbod voor 
pluimvee. De boerderijvogels blijven 
voorlopig in hun hokken, de mest 
van de dieren wordt apart gehouden 
en verkoop van eieren is voorlopig 
niet toegestaan. De kinderboerderij 

in de Hornmeer is wel open voor 
publiek. Door de coronamaatregelen 
is het terrein van de boerderij echter 
beperkt toegankelijk. Van dinsdag 
t/m vrijdag zijn bezoekers welkom in 
het speeltuingedeelte van Boeren-
vreugd.  De deuren staan open van 
9.30 tot 16.30 uur. In het weekend is 
het gehele buitenterrein te 
bezoeken. De kinderboerderij is dan 
geopend van 10.00 tot 16.30 uur. De 
gebouwen zijn de hele week 
gesloten voor publiek. 
In geval van nood kan er wel gebruik 
worden gemaakt van het toilet aan 
de buitenkant van de stolp.
Meer informatie over de coronamaat-
regelen is terug te lezen op de site 
van de kinderboerderij. 
www.boerenvreugd.nl 

Vogelgriep: Boerderijvogels 
Boerenvreugd blijven binnen

Amstelland - Op zondag 13 
december om 14.30 uur is de 
poppentheatervoorstelling 
‘Zeebenen’ door Theater Snater te 
zien in het Amstelveens Poppenthe-
ater. De voorstelling is geschikt voor 
iedereen vanaf 4 jaar. Een kapitein is 
met zijn schip op de klippen 
geslagen en aangespoeld op een 
piepklein eilandje. Om andere 
schepen te waarschuwen bouwt hij, 

met de brokstukken van zijn schip, 
een vuurtoren. Dan vangt hij iets uit 
zee waardoor zijn leven in één klap 
verandert. Theater Snater mengen 
hun liefde voor theater, poppenspel, 
muziek en elkaar. Toegangsprijs is 9 
euro. Reserveren (nog enkele 
kaarten) kan via www.amstelveens-
poppentheater.nl, via info@amstel-
veenspoppentheater.nl of bel 
020-6450439

‘Zeebenen’ in Poppentheater
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Aalsmeer – Donderdag 3 december 
omstreeks half tien in de avond is op 
de Westeinderplassen een boot 
uitgebrand. De brandweer uit Aals-
meer, Rijsenhout en Leimuiden 
rukten uit. Ook de politie is ter 
plaatse gegaan. Terwijl de brandweer 
startte met blussen, hebben agenten 
in het water gezocht naar eventuele 
slachtoffers. Er zijn geen personen 
aangetroffen.
Uiteindelijk is de boot naar de kant 
getrokken en is de brand geblust. 
Hoe het vuur precies is ontstaan, is 
niet duidelijk. Er wordt onderzoek 
gedaan naar de oorzaak en gezocht 
gaat worden naar de eigenaar.
De afgelopen twee dagen zijn twee 
boten gestolen die afgemeerd lagen 
bij eilanden in de Westeinderplassen. 
Eén daarvan toont gelijkenis met de 
geheel uitgebrande boot. Wie meer 

informatie in deze heeft, wordt 
verzocht contact op te nemen met 
de politie via 0900-8844 of anoniem 
via 0800-7000.

Boot uitgebrand op Westeinder

Brandweer in actie bij de brandende 

boot. Foto: WTF / Laurens Niezen

Aalsmeer - In de nacht van maandag 
7 op dinsdag 8 december is rond half 
drie brand uitgebroken in de Poolse 
supermarkt in de Ophelialaan. 
Volgens getuigen is er eerst een 
explosie geweest, waarna de brand 
ontstond. Ook is er een auto in brand 
geraakt. De brandweer is met veel 
voertuigen uit de regio aanwezig 
geweest om de grote brand te 
blussen. Omstreeks 6.30 uur is ook de 
Explosieven Opruimingsdienst van 
Defensie (EOD) gekomen. Verschil-
lende woningen moesten ontruimd 
worden. Bewoners hebben zelf voor 
opvang kunnen zorgen. De super-
markt en de woning boven de winkel 
zijn ernstig beschadigd geraakt. Twee 
personen zijn ter plaatse door het 
ambulancepersoneel nagekeken. 
Niemand hoefde naar een ziekenhuis 
vervoerd te worden. Een kat heeft de 
brand niet overleefd.

Explosief
De politie doet, samen met de EOD, 
onderzoek naar de oorzaak van de 

ontploffing en de brand. Ongeveer 
een uur na de brand in Aalsmeer is 
ook een explosief ontploft bij een 
Poolse supermarkt in Heeswijk-
Dinther. Hier is de schade eveneens 
groot en moesten zo’n twintig 
mensen geëvacueerd worden. 
Beide  supermarkten dragen de 
naam Biedronka, naar een grote 
supermarktketen in Polen, maar er 
zijn ook ondernemers in Nederland 
die deze naam als zelfstandige 
gebruiken. De eigenaren van de twee 
getroffen supermarkten kennen 
elkaar niet.

Opzettelijk
Er is een vermoeden dat de explo-
sieven zijn aangebracht door 
dezelfde daders of groepering. De 
Poolse supermarkt in Aalsmeer is 
eigendom van de broers Mahmoed. 
Ruim een jaar geleden hebben zij de 
supermarkt in de Ophelialaan, na een 
flinke verbouwing, geopend. Dat de 
winkel nu verwoest is, doet beiden 
veel pijn. Beiden weten niet waarom 

Poolse supermarkt door 
explosie en brand verwoest

Explosie en brand in Poolse supermarkt in de Ophelialaan. Foto: Marco Carels

De door de brand zwaar beschadigde auto wordt weggesleept. 

het is gebeurd, maar vermoeden dat 
het geen toeval is en er opzet in het 
spel is. “Wat ik heb begrepen is dat 
het een explosie was, dus echt opzet-
telijk en puur gericht op de zaak en 
de mensen die erboven wonen”, 
aldus Mohamed Mahmoed tegen 
NOS-verslaggevers. Zo denkt burge-
meester Gido Oude Kotte er ook 
over. “We moeten het onderzoek nog 
afwachten, maar het zou heel 
verwonderlijk zijn als het toeval was 
dat een winkel in Noord-Brabant 
hetzelfde overkomt”, zo liet hij weten 
op hetzelfde NOS Journaal. 

Enorme knal
De schrik zit er bij omwonenden 
goed in en begrijpelijk. De enorme 
knal was in de ruime omtrek te 
horen. “We hebben een soort terreur-
daad meegemaakt. Dit soort dingen 
komt in onze gemeente helemaal 
niet voor. Het is een wonder dat hier 
geen gewonden zijn gevallen. Dit 
had heel slecht kunnen aflopen”, 
besloot de burgemeester zijn inter-
view aan de NOS. 

De broers Mahmoed willen zo snel 
mogelijk een (tijdelijk) nieuw onder-
komen betrekken en hopen in deze 
op steun van de gemeente. De 
herstelwerkzaamheden zullen zeker 
enige maanden duren. Ook enkele 
omliggende winkels zijn beschadigd 
door de explosie. De politie is nage-
noeg de hele nacht, ochtend, middag 
en zelfs ‘s avonds bezig geweest met 
onderzoek en opruimen van alle 
resten. Net na de middag is de uitge-
brande auto, met Litouws kenteken, 
door een sleepbedrijf weggehaald. 
Alle winkels in het ‘blok’ waar de 
supermarkt gevestigd was en die er 
tegenover zijn de hele dinsdag 
gesloten gebleven.

Getuigen gezocht
De politie wil graag weten wat er 
precies gebeurd is en komt graag in 
contact met getuigen en/of betrok-
kenen. Heeft u iets gezien of 
gehoord, of beschikt u over beelden? 
Neem dan contact op met de politie 
via het nummer 0900-8844. Blijft u 
liever anoniem, beld dan naar Meld 
Misdaad Anoniem: 0800-7000. 
Getuigen kunnen ook gebruik maken 
van het tipformulier op de website: 
www.politie.nl

Aalsmeer – Dinsdag 8 december 
rond zes uur in de avond heeft in de 
Dorpsstraat een geweldsincident 
plaatsgevonden bij een Italiaans 
restaurant. Politie, ambulance en een 
mobiel medisch team zijn opge-
roepen en ter plaatse gegaan. 
Eén persoon liep bij de schermutse-
ling een hooddwond op. Het slacht-
offer is ter plekke door het ambulan-
cepersoneel aan zijn verwonding 

behandeld. Het slachtoffer hoefde 
niet naar het ziekenhuis. Volgens een 
omstander zou het gaan om een 
steekpartij. Wat de aanleiding is van 
het incident, is niet bekend. 

De politie heeft de zaak in onder-
zoek. Mogelijk zijn er getuigen. Zij 
worden verzocht contact op te 
nemen met de politie via 0900-8844 
of anoniem via 0800-7000.

Getuigen van geweldsincident 
in Dorpsstraat gezocht

Geweldsincident bij een restaurant in de Dorpsstraat. Foto: Marco Carels

Aalsmeer - Premier Mark Rutte en 
minister Hugo de Jong maakten het 
afgelopen dinsdag 8 december 
bekend: Geen versoepelingen voor 
de Kerstdagen. Het aantal positief 
getesten is de afgelopen week weer 
flink opgelopen, vooralsnog blijft het 
coronavirus om zich heen grijpen en 
worden dagelijks mensen opge-
nomen in ziekenhuizen. Net als de 
regel die nu geldt mogen met de 
Kerst maximaal drie gasten welkom 
geheten worden. Premier Rutte gaf 
hierbij de tip om een menu te 
bestellen bij uw/jouw favoriete 
lokale restaurant. 
Ook in Aalsmeer is het aantal positief 
geteste mensen toegenomen, 
gelukkig met een klein getal. Werden 
in de week van 25 november tot 1 
december bij 59 inwoners besmet-
ting met het coronavirus geconsta-
teerd, deze week (tot en met 8 
december) werden 66 inwoners posi-
tief getest. Met in deze periode totaal 
125 besmettingen (392,4 per 
100.000) zit Aalsmeer qua aantallen 
op zo’n beetje dezelfde lijn als 

Amstelveen (312 besmettingen, 
340,3 per 100.000) en Haarlemmer-
meer (616 positieve testen, 394,9 per 
100.000). Uithoorn ‘scoorde’ het best 
met het minste aantal (93 besmet-
tingen, 315,5 per 100.000). In Aals-
meer is 1 inwoner overleden aan het 
virus, in Uithoorn en Haarlemmer-
meer ook elk 1 en in Amstelveen zijn 
5 doden te betreuren. Gelukkig mag 
gemeld worden dat de ziekenhuis 
opnames in alle vier de gemeenten 
nihil zijn: In Aalsmeer 1, Haarlemmer-
meer 1, Amstelveen 3 en Uithoorn 0. 
Ondanks deze ‘lichtpuntjes’ blijft 
corona een virus om sterk rekening 
mee te houden. Premier Rutte waar-
schuwde zelfs dat als de aantallen 
positief getesten en ziekenhuisop-
names niet dalen er misschien nog 
wel strakkere maatregelen genomen 
moeten worden nog voor de Kerst. 
Dus: Hou (ook met het verplichte 
mondkapje in openbare ruimtes) 1,5 
meter afstand, was regelmatig de 
handen, vermijd drukte en blijf bij 
verkoudheidsverschijnselen thuis. 
Samen actief tegen corona! 

Lichte corona-stijging in Aalsmeer
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Aalsmeer – Sinterklaas en een Piet 
mochten namens de ondernemers 
uit Aalsmeer Centrum vrijdagmiddag 
4 december bij maar liefst tien 
kinderen cadeautjes af gaan geven. 
De prijswinnaars hadden hun 
verlanglijstje ingestuurd met daarop 
drie cadeautjes, die te koop waren bij 
de winkels in Aalsmeer Centrum. Zij 
werden blij gemaakt met deze 
cadeautjes en een coronaproof ‘deur-
bezoekje’ van de Goedheiligman. 
Allereerst werd de 6-jarige Colle Dijk-
stra uit Kudelstaart naar Vishandel 
Smit en Bond in de Zijdstraat gelokt. 
Op zijn lijstje stond onder andere een 
bakje visfrietjes met cocktailsaus. 
Deze wens moest volgens de lokale 
ondernemers zeker ingewilligd 
worden. Daar werd hij, samen met 
zijn ouders en broer, overvallen door 
Sint en Piet en kon hij lekker 
genieten van zijn ‘visvriendjes’ zoals 
hij de lekkernij zelf noemt. 

Van chocola tot een feestjurk
Daarna ging de reis van Sinterklaas 
en zijn gevolg naar de Aalsmeer-
derweg waar Lieke van den Dool blij 
werd gemaakt met onder andere een 
mooi boek en een kettinkje. Mara en 
haar broertje Tuur Tates werden bij 
hun huis in Kudelstaart verrast en 
ook Indy de Boer kreeg de drie 
cadeautjes van haar lijstje, waar-
onder een glitter feestjurk. 

Daarna weer terug richting Aalsmeer 
waar de 7-jarige Marius Verhaar blij 
gemaakt werd en tot slot stopte de 
Sint bij een gezin van vier kinderen 
op de Perronzijde. Daar werden Sil, 
Fenne, Fijs en Loek van der Sluis in de 
watten gelegd. Zij kregen onder 
andere warmteknuffels, boeken, een 
voetbal, een besteksetje van Nijntje 
en een stoere toilettas. 

Dankbaar
De winkeliers uit Aalsmeer Centrum 
zijn dankbaar dat veel mensen hun 
Sinterklaasinkopen in lokaal hebben 
gedaan. Ondanks het feit dat er geen 
echte speelgoedwinkel meer in de 
Zijdstraat zit, zijn er nog voldoende 
leuke dingen voor kinderen en 
volwassenen te koop. De variatie aan 
cadeaus op het verlanglijstjes was 
dan ook groot. 

Veilig winkelen
Er wordt uitgekeken naar de klanten 
die ook hun Kerstinkopen komen 
doen in Aalsmeer Centrum. Alle 
ondernemers doen hun best om ze 
veilig te laten winkelen, maar roepen 
hun klanten wel op om zoveel moge-
lijk gespreid te komen. Vergeet dus 
vooral de vaak wat rustige 
ochtenden niet, de koopavonden of 
bijvoorbeeld zondag 20 december 
waarop veel winkels hun deuren 
zullen openen. 

Tien kinderen verrast met 
cadeautjes uit Centrum

Colle Dijkstra met zijn grote wens, ‘visvriendjes’ van Sinterklaas.

Theater voor kids 
in kerstvakantie
Aalsmeer - De Hermannen staan op 
de planken bij De Oude Veiling met 
De recyclemachine. Dit is een hilari-
sche toneelvoorstelling voor basis-
schoolkinderen vanaf 8 jaar. Het 
Cultuurpunt Aalsmeer heeft dit leuke 
theaterduo weten te strikken voor de 
kerstvakantie. De broertjes Herman en 
Herman hebben dé oplossing voor al 
het afval in de wereld: de recyclema-
chine. Je gooit je troep erin, en de 
machine maakt er prachtige nieuwe 
spullen van: een leeg eierdoosje, drie 
bananenschillen en een oude paper-
clip, en voilà, een nieuw skateboard! 
Maar wat als de machine stuk gaat? 
Wat moeten we dan met ons afval? 
Moeten we het zelf gaan herge-
bruiken? Moeten we minder afval 
maken? Of moeten we de plasticsoep 
simpelweg opeten? Zoals Herman 
altijd zegt: “Als je het niet kan opeten 
moet je het hergebruiken!” Deze 
knotsgekke voorstelling, door de 
makers van cabaretgroep Oeloek, gaat 
over duurzaamheid, creativiteit en het 
betere knutselwerk. Via een doldwaze 
achtbaan van gekke tekstjes, grappige 
liedjes en fysieke capriolen leren de 
Hermannen je dat je eigenlijk nooit 
meer iets hoeft weg te gooien. In een 
vindingrijk decor nemen ze de 
kinderen mee in een wereld waar 
iedereen een Herman kan zijn. De 
voorstelling is op woensdag 23 
december 2020 om 15.00 bij Cultuur-
punt Aalsmeer in De Oude Veiling in 
de Marktstraat. Entreeprijs bedraagt 3 
euro per persoon, aan de deur te 
voldoen. Aanmelden is verplicht en 
kan via inschrijvingen@cultuurpunt-
aalsmeer.nl

Cadeaubonnen 
van Bloemenzegel-
winkeliers
Aalsmeer - De Bloemenzegel-winke-
liers geven weer cadeaubonnen weg! 
Twintig spaarders zijn voor de maand 
november getrakteerd op een 
cadeaubon van 10 euro van de 
Vereniging van Aalsmeerse Bloemen-
zegelwinkeliers. De gelukkigen zijn:
Families Alderden en Bax uit Kudel-
staart en de families Van Andel, D. 
Blauwhoff, H. Bruin, R van Druten, K. 
van Heteren, B. Jongkind, Kamstra, G. 
van de Linden, J.A. Moll, E. Nap, A. 
Pothoff, M. Rupschus, Stroomer, 
Tichelaar, M. van Tol, P.A.H. Vork Tas, 
en H. Weij, allen uit Aalsmeer, en I. de 
Koning uit Vinkeveen. Het loont om 
bloemenzegels te sparen: Vraag er 
om, u heeft er recht op! 

Kudelstaart - Het is inmiddels ruim 
een half jaar geleden dat op Bevrij-
dingsdag, 5 mei 2020, de Stichting 
Kudelstaart in Oorlogstijd (SKiO) het 
boek ‘Kudelstaart in Oorlogstijd’ 
heeft gepresenteerd. Sinds de offi-
ciële overhandiging van het eerste 
exemplaar aan burgemeester Gido 
Oude Kotte zijn er al veel exemplaren 
verkocht. Het boek ‘Kudelstaart in 
oorlogstijd’ vertelt over gebeurte-
nissen in Kudelstaart tijdens de 
Tweede Wereldoorlog, de crisisjaren 
en de eerste jaren van de wederop-
bouw in het dorp en is gebaseerd op 
een reeks interviews die zijn 
gehouden in de jaren negentig door 
Jan Buskermolen. De interviews zijn 
nooit gepubliceerd, maar al die tijd 
bewaard gebleven in de ouderlijke 
woning van de in 1992 overleden 
Buskermolen. Zijn onderzoek naar de 
belevenissen en gevolgen voor de 
inwoners van Kudelstaart gedurende 
de oorlogsjaren kon hij helaas niet 
afronden tot een boek. Wel is het 
manuscript en de documentatie 
bewaard gebleven. Dit manuscript 
bestaande uit interviews met in de 
Tweede Wereldoorlog actieve Kudel-
staarters (waaronder verzetsmensen 
en onderduikers) en de verzamelde 
documentatie zijn de basis geweest 
van het boek. Verder is gebruik 
gemaakt van een archief met corres-
pondentie (brieven) tussen in Duits-
land tewerkgestelde Kudelstaarters 
en de toenmalige dorpspastoor Van 
Kessel. Het initiatief van ‘Kudelstaart 
in Oorlogstijd’ is van Piet Busker-
molen. Hij heeft het werk van zijn 
broer Jan voorgezet. Het boek ‘Kudel-
staart in oorlogstijd’ is tot stand 
gekomen onder leiding van Dick van 

Wees, geschiedkundige en voormalig 
geschiedenisleraar en bekend als 
(co)-acteur van diverse boeken over 
de geschiedenis van onder andere 
De Kwakel en Uithoorn. Hij is naast 
eindredacteur ook schrijver van het 
boek en hij heeft de enthousiaste 
groep vrijwilligers van de werkgroep 
lay-out en publicatie begeleid. Deze 
bestond naast Piet Buskermolen uit 
Frans Kuipers, Jacques van der 
Weijden en Wijnand Oostveen. 

Zuider Legmeer 
Voor de totstandkoming van het 
boek is er ook onderzoek gedaan bij 
de inwoners van de Hoofdweg, 
Achterweg en de Banken, naar wat zij 
in de Tweede Wereldoorlog hebben 
meegemaakt. Er is naast de inter-
views allerlei informatie verzameld, 
contact gezocht met nabestaanden 
die genoemd zijn in de interviews of 
waarvan brieven opgenomen waren 
in het archief met correspondentie. 
Deze nooit eerder gepubliceerde 
documenten en foto’s van de Zuider 
Legmeer, gedeelte Gemeente 
Uithoorn, zijn ook terug te vinden in 
het boek.
Het boek ‘Kudelstaart in oorlogstijd’ 
is, zolang de voorraad strekt, te koop 
bij de Marskramer in Kudelstaart of 
bij ’t Boekhuis in Aalsmeer. Het boek 
beslaat 194 pagina’s, is rijkelijk geïl-
lustreerd, gebonden met een harde 
kaft en kost 24,95 euro. Het boek kan 
ook online besteld worden via www.
kudelstaartinoorlogstijd.nl. Bij bestel-
lingen op de website kan er voor 
gekozen worden om het boek op een 
ander adres te laten bezorgen, dat is 
nog eens een leuk en origineel 
kerstcadeau! 

Origineel kerstcadeau: Boek 
‘Kudelstaart in oorlogstijd’

Aalsmeer - De winnaar van de spij-
kerbroekenactie van de Werkgroep 
Fairtrade Gemeente Aalsmeer is 
bekend en gebeld. Het is Myrna 
Bosman en zij woont in de gemeente 
Aalsmeer. Zij gaat een nieuwe duur-
zame spijkerbroek kopen bij Kraan 
Mode aan de Aalsmeerderweg. 
Wethouder Wilma Alink van duur-
zaamheid trok de winnende broek 
uit de stapel oude spijkerbroeken. 
“Niet gewonnen? Jammer, maar 
koop dan wel een duurzame spijker-
broek als je er een nodig hebt”, aldus 
de leden van de Werkgroep Fairtrade.
De criteria van duurzame jeans en 
spijkerbroekmerken zijn: Geen 
kinderarbeid, eerlijke lonen voor 

arbeiders, verbod op zandstralen, 
gebruik van biologisch katoen, 
uitbannen van giftige stoffen en 
beperken van CO2 emissies.
De zes merkspijkerbroeken die 
voldoen aan deze criteria zijn: Nudie 
jeans, Kuyichi, Mud Jeans, Kings of 
Indigo, Cheap Monday en Armedan-
gels. De Werkgroep bedankt 
iedereen voor het meedoen aan deze 
actie, zowel de inwoners van Aals-
meer en Kudelstaart als de winkels 
die de oude spijkerbroeken hebben 
ingezameld. 
Meer informatie is te vinden op de 
website van de Werkgroep Fairtrade 
Aalsmeer: www.fairtradegemeente-
aalsmeer.nl

Duurzame spijkerbroek door 
Myrna Bosman gewonnen!

Wethouder Wilma Alink trekt de winnaar uit de stapel oude spijkerbroeken.

Winst voor Hans 
bij Ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers van 13.30 tot 
16.30 uur een gezellige kaartmiddag 
in het Dorpshuis ’t Podium. In verband 
met kerstavond en oud en nieuw 
wordt er niet gekaart op 24 en 31 
december, maar liefhebbers van 
klaverjassen en jokeren zijn van harte 
welkom op de donderdagen 10 en 17 
december. Op 3 december is het 
klaverjassen gewonnen door Hans van 
Schuilenburg met 5460 en 2 marsen, 
An Uiterwaal werd met 5357 punten 
en 2 marsen tweede en Yvonne van 
Schuilenburg werd derde 5332 punten 
en 1 mars. Kom gerust eens kijken en 
meekaarten. Voor info: 06-12699009.

Aalsmeer - Een grote verrassing voor 
Johan uit Aalsmeer. Hij heeft in de 
wekelijkse Bingotrekking van Vrien-
denLoterij Bingo een bedrag van 
50.000 euro gewonnen. Wolter Kroes, 
ambassadeur van de VriendenLoterij, 
bracht hem afgelopen week het fees-
telijke nieuws middels een videoge-
sprek. De 35-jarige Johan weet wel 
raad met zijn prijs: “Ik wil heel graag 
naar Nieuw-Zeeland als het weer kan!” 

Bij de VriendenLoterij winnen niet 
alleen deelnemers, maar ook maat-
schappelijke initiatieven die mensen 
met onvoldoende middelen en moge-
lijkheden een steuntje in de rug geven. 
Minimaal 40 procent van de maande-
lijkse inleg van alle deelnemers gaat 
naar 46 goede doelen die actief zijn op 
het gebied van gezondheid en welzijn 
en bijna 3.300 clubs, verenigingen en 
stichtingen in Nederland.

Johan uit Aalsmeer wint 50.000 
euro bij VriendenLoterij Bingo

VriendenLoterij-ambassadeur Wolter Kroes verrast Johan uit Aalsmeer middels een 

videogesprek. Foto: Jurgen Jacob Lodder
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Aalsmeer - Zorgcentrum Aelsmeer 
beschikt over bijna 400 vrijwilligers 
die de cliënten en de vaste medewer-
kers ondersteunen op allerlei 
manieren. Er zijn vrijwilligers actief 
binnen Zorgcentrum Aelsmeer, 
Ontmoetingscentrum Irene en Rijsen-
hout en Wijkpunt voor Elkaer en er 
zijn ook vrijwilligers die zich inzetten 
voor Tafeltje Dek Je en de maaltijden 
bezorgen in Aalsmeer en Kudelstaart. 
De vrijwilligers werken samen met de 

beroepskrachten van Zorgcentrum 
Aelsmeer om cliënten goede zorg en 
begeleiding te geven. Dankzij de vrij-
willigers is het mogelijk om een 
breder en gevarieerder pakket aan 
activiteiten en service te kunnen 
bieden. Ze zorgen voor nog een 
beetje extra aandacht.
Normaal gesproken organiseerde 
Zorgcentrum Aelsmeer jaarlijks een 
bijeenkomst voor haar vrijwilligers 
om ze te bedanken voor hun inzet. Dit 

Vrijwilligers van Zorgcentrum 
Aelsmeer in zonnetje gezet

Bloemen voor trouwe vrijwilligster Lia Pieterse.

jaar was ook het voornemen om de 
jubilarissen in het zonnetje te zetten. 
Vanwege het coronavirus is alles 
anders en kan er dit jaar geen sprake 
zijn van een samenkomst om de vrij-
willigers te bedanken. 

‘Dag van de vrijwilliger’
Op de ‘Dag van de vrijwilliger ‘ afge-
lopen maandag 7 december zijn 
Tanja Eichholtz (coördinator vrijwil-
ligers algemeen) en Sandra de Jong 
(coördinator vrijwilligers Tafeltje Dek 
Je) op pad gegaan om de jubilarissen 
onder de vrijwilligers in het zonnetje 
te zetten en ze te bedanken voor hun 
inzet de afgelopen jaren. Gewapend 
met bloemen zijn ze bij 28 vrijwilli-
gers thuis langs gegaan en zagen 
vele leuke, verbaasde en zelfs 
ontroerde gezichten bij de jubila-
rissen. Het gebaar werd zeer gewaar-
deerd! Het initiatief is dit jaar voor 
het eerst gestart en daarom zijn ook 
de vrijwilligers bezocht die al langer 
dan 25 jaar als vrijwilliger actief zijn. 
Het is de bedoeling om dit jaarlijks te 
herhalen en zo de jubilarissen die 
12,5, 25 of soms zelfs 40 jaar vrijwil-
liger zijn, op deze wijze in het 
zonnetje te zetten. 

Tafeltje Dek Je
Voor Tafeltje Dek Je worden overigens 
nog nieuwe vrijwilligers gezocht. Wie 
wil helpen, kan bellen naar Zorgcen-
trum Aelsmeer via 0297-326050.

Aalsmeer - Ron Verhagen van 
Verhagen Transport wordt steeds 
enthousiaster. Zijn recent nieuw 
aangeschafte tien vrachtwagencom-
binaties rijden namelijk op LNG 
brandstof, ofwel liquified natural gas. 
LNG wordt momenteel gerekend tot 
de schoonste én goedkoopste 
brandstof voor vrachtwagentrans-
port binnen Europa. Afgelopen jaar 
heeft Verhagen zich intensief 
verdiept in de verschillende soorten 
uitstoot van wegtransport en hoe die 
positief beïnvloed kunnen worden. 
Hij kwam tot een duidelijke 
conclusie: “Als transporteur moet je 
investeren in innovaties om te 
verduurzamen!” De forse reductie 
van de CO2 uitstoot is het resultaat 
van de combinatie van de brandstof 
LNG en een zo lang mogelijke 
wagencombinatie. “Wij rijden met 
wagens met een lengte van meer 
dan 25 meter. Als deze maximaal 
beladen is, bereiken we een reductie 
aan CO2 uitstoot per vervoerde bloe-
menkar van maar liefst 35 procent”, 
aldus Verhagen.

Verduurzaming in sierteeltketen
Verhagen Transport is transporteur 
voor diverse handelsbedrijven in de 
sierteeltsector, naar klanten in Neder-
land en Duitsland. Zo ook voor Dutch 
Flower Group (DFG) bedrijven. Dutch 

Flower Group heeft met haar meer 
dan 30 bedrijven verduurzaming 
hoog op de agenda staan. “We kijken 
naar de gehele keten en hoe we per 
onderdeel kunnen bijdragen aan een 
beter milieu”, laat Van Zijverden 
weten. “Door wagens van Verhagen 
Transport te voorzien van een kleur-
rijke boodschap waarin duidelijk 
wordt gemaakt dat het hier gaat om 
een gezamenlijk initiatief om trans-
port in de sierteelt duurzamer te 
maken, brengen we een duidelijke 
boodschap: voor de consument, 
vanuit de exporteur én de transpor-
teur. Een van de andere voordelen 
van de brandstof LNG is dat met een 
volle tank een actieradius van 1.000 
tot 1500 kilometer bereikt kan 
worden. Daardoor is de brandstof 
zeer geschikt voor Europees vracht-
verkeer. Verhagen: “Ik roep alle trans-
porteurs, maar ook handelsbedrijven 
op er iets mee te doen. Dat kan uiter-
aard via onze organisatie, maar 
uiteindelijk gaat het mij om een 
duurzamere toekomst voor onze 
kinderen en
kleinkinderen. Dus ik fungeer graag 
als vraagbaak en verbinder naar de 
sierteelttransporteurs.” Verhagen is 
zo positief dat hij inmiddels 15 extra 
wagens heeft besteld. Deze wagens 
zijn bovendien ook al voorbereid op 
toekomstige biobrandstoffen

Op weg naar een duurzamer 
bloemen- en plantentransport

Ron Verhagen (Verhagen Transport) en Marco van Zijverden (CEO, Dutch Flower 

Group) bij de kleurrijke wagen die rijdt op de schone brandstof LNG.

Door Janna van Zon

Aalsmeer - De komende weken is de 
Pop-up Store aan het begin van Zijd-
straat (in het lege voormalige Broeck-
manspand) hét bewijs dat het wel 
degelijk mogelijk is om - juist of ook 
in deze tijd - in de Zijdstraat een 
dynamische zakelijke plek te creëren. 
Leegstaande panden stralen dat 
zeker niet uit en het zou mooi zijn 
wanneer het initiatief - genomen 
door Jeroen Mäkel (Aan Marketing) 
Kirsten Verhoef (Sylt Support) Tim de 
Kler en Rutger Brussen (IVC) een 
vervolg krijgt. “Zoveel leuker 
winkelen”, is de mening van een 
aantal inwoners. Vrolijke aangeklede 
etalages, een ruimte voor onderne-
mers om met relaties op een gezel-
lige plek te vergaderen, specialisten 
die informatie verschaffen op het 
gebied van social media, een info 
uurtje voor mensen met rouw 
problemen, Ondernemers die hun 

pitch laten vastleggen als toekomstig 
interessant promotie materiaal. 
Ondernemers die een gefilmde kerst-
nieuwjaarswens uitspreken voor hun 
relaties en personeel. En dat allemaal 
in een ruimte waar voldoende 
afstand gehouden kan worden zoals 
de corona regels vereisen. 

Loten kopen voor Voedselbank
Ook kunnen particulieren loten (10 
euro per stuk) kopen om kans te 
maken op één van de bijzondere 
prijzen, gesponsord door Aalsmeerse 
winkeliers. De rijdende advent 
kalender - in de prachtige showroom 
bestuurd door Max van der Heiden - 
is een ware eye-catcher en stopt 
iedere dag op een ander adres, waar 
de sponsor- winkelier een laatje 
opent, een lootje trekt en de prijs-
winnaar bekend maakt. Een andere 
locatie waar loten te koop zijn is 
‘Die2kado’ in winkelcentrum Kudel-
staart. De opbrengst van de loten is 

Meer dynamiek in de Zijdstraat: 
Pop-up Store zorgt voor reuring

Ilanit Snoek en Eveline Witte in de Pop-up Store in de Zijdstraat.

bestemd voor de Voedselbank!

Programma
Woensdag 16 december van 10.00 
tot 12.00 uur houden de Zaalingen 
Ilanit Snoek en Eveline Witte een 
info-uur. Wie vragen heeft over 
afscheid nemen van dierbaren of 
voor wie het misschien tijd is om 
afscheid te nemen van waardevolle 
emotionele stoffelijke herinneringen, 
maar niet goed weten hoe dat te 
doen, kunnen vrijblijvend advies 
vragen aan een duo dat helpt bij 
rouwverwerking. “Wij helpen bij het 
op orde brengen van het leven in 
huis en hoofd.” Woensdag 16 
december van 12.00 tot 17.00 uur en 
donderdag 17 december van 10.00 
tot 17.00 uur zijn Kirsten en Jeroen 
aanwezig om de social media bij te 
werken en ondernemers tips en 
tricks te geven. Een half uur door 
LinkedIn expert Jeroen Mäkel bijge-
spijkerd worden en een half uur bij 
Kirsten of Sabine waar het mogelijk 
te kiezen tussen Facebook of Insta-
gram. Zo kunnen ZZP’ers en/of 
ondernemers in een uur tijd hun 
social media up to date krijgen. In 
het rode pluche kunnen interviews 
worden opgenomen. Vrijdag 11, 
vrijdag 18 en zaterdag 19 december 
vanaf 10.00 uur is het mogelijk om te 
pitchen. En kunnen er ook video 
kerst- en nieuwjaarswensen opge-
nomen worden. Tot aan het eind van 
2020 is het mogelijk om dagelijks 
veel inspiratie op te doen. “Wij hopen 
met deze mogelijkheid de onderne-
mers een hart onder de riem te 
steken en hen ook het gevoel te 
geven dat zij gehoord en gezien 
worden.” Voor meer informatie kan 
contact opgenomen worden met 
Jeroen Mäkel via: jeroen@aanmarke-
ting.nl of met Kirsten Verhoef via 
kirsten@syltsupport.nl 

Aalsmeer - De Sint is nog maar net 
het land uit, maar bij Catering 
Aelsmeer zijn ze al volop bezig met 
de kerstdiners voor thuis. ‘’De Shared 
Dining menu’s, welke wij sinds juni 
dit jaar aanbieden, zijn een groot 
succes gebleken’’, aldus Tessa van 
Catering Aelsmeer. ‘’Zodoende 
hebben wij ook een Shared Dining 
kerstmenu gemaakt voor thuis. Dit 
menu is helemaal compleet, u hoeft 
het alleen nog maar zelf op te halen 
op 24 december en op te warmen op 
Kerstavond, eerste of tweede 
Kerstdag.’’ 

Kerstdiner voor thuis
Thuis genieten van een heerlijk kerst-
diner, dat doet u dus met Catering 
Aelsmeer! Omdat de kerstdagen al 
druk genoeg zijn, helpen de mede-
werkers van Catering Aelsmeer graag 
een handje. Verlos uzelf van bood-
schappen doen in een drukke super-
markt en urenlang in de keuken 
staan. Met Catering Aelsmeer tilt u 
uw kerstdiner naar een hoger level, 
zonder dat u zelf de zorgen heeft. Op 
24 december is het Kerst Shared 
dining menu te bestellen vanaf twee 
personen. Op deze manier kunt u 

Kerst gezellig samen thuis vieren, 
maar wel met lekker eten. En dát is 
wat Catering Aelsmeer belangrijk 
vindt. Ontzorgen is iets waar Catering 
Aelsmeer goed in is, dat is de afge-
lopen 14 jaar wel gebleken. En dat 
blijkt nu ook weer met de kerstme-
nu’s voor thuis. Alles is eraan gedaan 
om het de klant zo makkelijk mogelijk 
te maken. Het opwarmen van het 
menu is een fluitje van een cent, de 
bereidingswijze en temperaturen 
worden per gerecht aangegeven. Een 
kind kan de was doen! De advertentie 
voor het kerstmenu is elders in deze 
krant te vinden.

Zakelijk
Heeft u dit jaar een kerstviering op 
het bedrijf? Kerstbuffetten worden 
aangeboden vanaf 10 personen en 
worden warm geleverd. Werken uw 
medewerkers vanuit huis en wilt u 
toch een kerstgevoel creëren? De 
shared dining menu’s zijn uitermate 
geschikt om online te dineren met 
uw collega’s of om weg te geven als 
uniek kerstcadeau. Neem voor vragen 
over het kerstassortiment contact op 
met Catering Aelsmeer via info@cate-
ringaelsmeer.nl of bel 0297-367979.

Kerst vier je gezellig en lekker 
thuis met Catering Aelsmeer
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Arjan Hoogendoorn van Huisman 
Hoogendoorn Makelaars verwachtte 
in het begin van de crisis wat 
problemen, maar het tegendeel is 
waar. Hij vertelt: “Het is juist hart-
stikke druk op de woningmarkt. 
Misschien dat het een paar weken 
rustig was in maart, maar daarna 
merkten we, zelfs in de zomerva-
kantie, een voor ons rustige periode, 
dat er erg veel vraag is naar 
woningen. Het aanbod blijft helaas 
achter, dus het is best een over-
spannen markt moet ik zeggen. We 
werken veel met inschrijvingen voor 
huizen tot het segment 450.000 euro. 
Voor ons als makelaars zijn de werk-
zaamheden ook uitgebreider. Waren 

er vroeger openhuizen-routes, nu 
moeten we individueel afspraken 
maken. En dat kost enorm veel tijd. 
Het is gewoon heel veel ad hocwerk 
dat in zeer korte tijd gerealiseerd 
moet worden.” De toekomst is lastig 
in te schatten voor makelaar Hoog-
endoorn met zijn compagnon 
Emmelien Huisman. “Hoe gaat het 
met de werkgelegenheid? Zodra het 
vertrouwen in de economie wegvalt 
dan gaan mensen pas op de plaats 
maken. Maar dat zien we op dit 
moment niet gebeuren.” Mooi 
gegeven: De vier medewerkers van 
Huisman Hoogendoorn Makelaars 
zijn vooralsnog gevrijwaard van 
corona. Info: www.h2makelaars.nl

Huisman Hoogendoorn: “Juist 
druk op de woningmarkt

Robert Bosse, eigenaar van Bosse 
Elektrotechniek op de Witteweg 
heeft weinig tot geen last van de 
coronacrisis. “In de bouw is het 
eigenlijk heel druk gebleven. Het was 
natuurlijk in het begin wat onzeker, 
maar we hebben veel werk 
gehouden. Sterker nog; onze order-
portefeuille is goed gevuld tot de 
zomer.” Op kantoor zijn drie mensen 
aan het werk en in de buitendienst 
nog eens negen. Zij hanteren de 
gebruikelijke coronamaatregelen, 
zoals afstand houden, een mond-

kapje dragen wanneer een klant 
hierom vraagt en overige hygiëne-
maatregelen. “Ook al gaat het goed, 
we blijven voorzichtig. Niemand 
weet wat de toekomst brengt.” Bosse 
Elektrotechniek heeft net een mooi 
project afgerond van montage van 
zevenhonderdvierentachtig zonne-
panelen bij Jachthaven Stenhuis. Om 
beelden hiervan te bekijken check de 
Facebookpagina: www.facebook.
com/bosseelektrotechniek en lees er 
volgende week alles over in deze 
krant. 

Bosse Elektrotechniek: “We 
hebben veel werk gehouden”

Een deel van de bedrijfswagens van Bosse Elektrotechniek. 

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

Emmelien Huisman en Arjan Hoogendoorn. 

Aalsmeer - Waarom ‘zij’ de stichting 
Recht op Bescherming tegen Vlieg-
tuighinder (RBV) steunen. Reacties 
uit Aalsmeer, Kudelstaart en 
daarbuiten.

Uit Hilversum: “Beste RBV, ik wil jullie 
graag steunen. Ben inwoner van 
Hilversum dat 30% van het 
uitgaande luchtverkeer van Schiphol 
over zich heen krijgt. Om half 6 
worden we uit bed gerammeld door 
vakantievluchten van Aalsmeerbaan. 
En nul inspraak omdat we buiten de 
‘berekende’ zone liggen. Nu even 
rustig inderdaad, maar straks. Ik ben 
het helemaal met jullie eens.
Dank voor jullie acties. Veel succes en 
ik moedig anderen aan jullie te 
steunen.”

Uit Aalsmeer: “Als geboren Amster-
dammer ben ik 11 jaar geleden, na 
15 jaar buitenland, in Aalsmeer gaan 
wonen met mijn gezin. Wij wonen 
sindsdien met veel plezier in dat 
karakteristieke witte huis aan de 
Oosteinderweg, waar ooit ook nog 
opnamen voor Goede Tijden Slechte 
Tijden gemaakt zijn. Maar er is in die 
jaren wel iets veranderd. Ik ben hier 
in 2009 komen wonen in de weten-
schap dat er ongeveer drie keer per 
dag een uurtje vliegtuigen over-
komen van de Aalsmeerbaan. Dat 

vond ik oké, zoals veel Aalsmeerders 
die hier al vele jaren wonen. Maar 
vooral sinds 2015, toen Schiphol 
door toenemend aantal vluchten de 
baanregels moest veranderen, vind 
ik dat grenzen van fatsoen en 
behoorlijk bestuur overschreden 
worden, ook in tegenspraak met een 
voor mijn komst naar Aalsmeer 
gesloten convenant met omwo-
nenden. Inmiddels ben ik in de fase 
aangeland, dat ik mij ongemakkelijk 
voel om visite van buiten Aalsmeer te 
ontvangen om hun meewarende 
blikken of klachten over vliegtuigla-
waai aan te horen gedurende de 
volle twee tot vier uur van hun 
bezoek aan ons huis. Daarom steun 
ik van harte het initiatief van de 
Stichting Recht op Bescherming 
tegen Vliegtuighinder, zowel finan-
cieel als moreel, en roep ik alle inwo-
ners van Aalsmeer en andere 
getroffen gemeenten op hetzelfde te 
doen, binnen hun mogelijkheden”, 
aldus Herman Weber. 

Uit Kudelstaart: “Bij deze wil ik laten 
weten dat ik uw stichting van harte 
steun. Heb net een donatie overge-
maakt. Al jaren verbaast het me dat 
Schiphol maar kan blijven door-
groeien, ondanks alle gevaren voor 
gezondheid en woongenot. Als ik het 
voor het zeggen had, zou het 

Veel steun voor stichting RBV: 
“Overlast is echt vreselijk”

Herman Weber: “Ik steun van harte het 

initiatief van de stichting RBV.”

uitgangspunt zijn dat Schiphol alleen 
nog mag groeien, wanneer vlieg-
tuigen stiller en schoner worden. 
Heel veel succes gewenst!”

Uit Amstelveen: “We lazen het 
artikel over uw inzet op het gebied 
van bescherming tegen geluids-
hinder, uitstoot en risico’s van 
Schiphol. Fijn dat jullie dit doen. Ik 
woon met mijn gezin in Randwijck 
Amstelveen en de overlast van vlieg-
tuigen is echt vreselijk. Veel mensen 
uit onze buurt ervaren dat ook zo. 
Mochten we kunnen helpen dan zijn 
we graag bereid.” Meer informatie: 
www.beschermingtegenvliegtuig-
hinder.nl

Aalsmeer - Op woensdag 16 
december om 19.00 uur is de laatste 
uitzending van ‘Radio Aalsmeer Poli-
tiek’ in dit kalenderjaar. Erik Kreike en 
Sem van Hest gaan met het radio-
panel terugblikken op een heel 
bijzonder politiek jaar. En met de 
programmabegroting van 2021 
zullen de panelleden ook wel raad 
weten. Uiteraard wordt ook aandacht 
besteed aan de laatste raadsvergade-
ring met een verrassende motie. Een 
gevarieerde afsluiting van de politiek 
in coronasetting bij Radio Aalsmeer.

Nederlands gezin uit Nepal
Samuel en Hope Visser zijn 
donderdag 10 december om 19.00 
uur te gast bij ‘Echt Esther’. Zij zijn 
met hun vijf kinderen vorig jaar 
augustus vertrokken naar Nepal. 
Samen met allerlei Nepalese en 
buitenlandse organisaties creëren ze 
banen, bieden ze voedselhulp, 
gezondheidszorg en hulp op andere 
nodige gebieden. Esther gaat ook 
spreken over wat Covid 19 heeft 
aangericht in Nepal. De directe en 
indirecte gevolgen voor de mensen 
daar. Een vraag voor Samuel of Hope? 
Mail dan naar esther@radioaalsmeer.
nl. 

Voorschot op Kerstmis 
Na het Sinterklaasweekend is het bij 
‘Sem op Zaterdag’ tijd om de muzi-
kale blik op de laatste week van 2020 
te richten. Was vroeger het Kerstre-
pertoire beperkt, tegenwoordig is in 
bijna elk muziekgenre wel wat 
‘kersterigs’ te vinden. Sem is voor zijn 
programma in alle genres gedoken 
om daar een smakelijk voorschot op 
Kerstmis mee te nemen. Hij kwam tot 
verrassende ontdekkinkjes en het 
resultaat is komende zaterdag te 
beluisteren tussen 10.00 en 12.00 uur.

Fotograferende operatieassistent
Afgelopen maandag ontving de Aals-
meerse talkshow ‘Door de Mangel’ de 
306e gast. De veelzijdige Kudel-
staarter Ronald Stolwijk omschreef 
zichzelf als een gezellige organisator 
die geen nee kan zeggen. Stolwijk 
groeide op in Kudelstaart en 
belandde via een vriend op de HES 
waarna hij de IT in ging. Bij een groot 
internationaal bedrijf kan hij zijn 
organisatietalent goed inzetten. De 
adjudant bij de carnavalsvereniging 
De Pretpeurders verwacht in 2021 
geen groots carnavalsfeest. “Hooguit 
dat we iets met de jeugd kunnen 
doen”, vertelde de sloeproeier teleur-
gesteld. Uiteraard is Ronald op zoek 
gegaan naar een opvolger. Die heeft 
hij gevonden in de persoon van 
Cynthia Frankvoort. Naast haar werk 
in de operatiekamer van het zieken-
huis, is zij ook fotograaf. “Ik vraag mij 
af waar zij haar inspiratie vandaan 
haalt om die prachtige locaties te 
vinden.” Ook een vraag voor Cynthia? 
Mail deze dan naar studio@radioaals-
meer.nl of bel tijdens de uitzending 
naar: 0297-325858. Radio Aalsmeer is 
te beluisteren via 105.9 FM in de 
ether, 99.0 FM op de kabel, digitaal 
radiokanaal 868 (Caiway), via de 
website www.radioaalsmeer.nl en te 
bekijken op televisie via kanaal 12 
van Caiway, kanaal 1389 van KPN/
XS4ALL/Telfort of radioaalsmeer.nl/tv. 

Radio Aalsmeer blikt terug op 
lokaal politiek jaar

Samuel en Hope Visser zijn te gast bij 

Esther Sparnaaij op Radio Aalsmeer.

Cruquius - De Cruquiusbrug is aan 
vervanging toe. Bij de vervanging 
wordt de brug richting Heemstede 
verbreed en komt er een nieuwe 
fietsonderdoorgang. Door de 
Cruquiusbrug op een innovatieve en 

duurzame wijze te vervangen werkt 
de provincie ook haar duurzaam-
heids-ambities verder uit. De 
provincie Noord-Holland, Vervoer-
regio Amsterdam, Hoogheemraad-
schap Rijnland, gemeente 

Heemstede en gemeente Haarlem-
mermeer ondertekenen hiervoor 
een samenwerkingsovereenkomst 
waarin de afspraken voor de reali-
satie van de Cruquiusbrug worden 
vastgelegd.

Overeenkomst voor nieuwe Cruquiusbrug
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Door Janna van Zon

Aalsmeer - Onder strikte corona 
eisen kon woensdag 2 december de 
uitgestelde Zaai masterclass nu toch 
plaatsvinden. Restaurant On the Rock 
waar Jasper Multineddu een voor-
treffelijke gastheer is, had alles zo tot 
in de puntjes geregeld dat - ondanks 
deze bizarre omstandigheden - een 
bepaalde mate van gezelligheid daar 
niet onder te lijden had. Michel 
Hoekstra van Happy Island is een 
goede leermeester die vanuit eigen 
ervaring een duidelijk verhaal weet 
te vertellen en dat doet hij aan de 
hand van het Business Model Canvas. 

Een aardige eye-opener
“Vanavond maken jullie kennis met 
een praktisch en leuk onderwerp. 
Waar denk je aan bij een business 

model. Wat is een goede definitie?” 
Heel voorzichtig werden er een paar 
antwoorden gegeven. Die volgens 
Michel allemaal klopte, want in zijn 
ogen bestaat er geen goed of fout. 
Zijn stelling zorgde er voor dat er 
daardoor steeds meer antwoorden 
en ook vragen kwamen. Dat was een 
leuke ontwikkeling. “Vervolgens laat 
ik jullie zien hoe je met jouw onder-
neming en jouw ideeën geld kunt 
verdienen.” Bij deze woorden gingen 
de achttien Zaailingen allemaal een 
beetje rechter zitten, want daarvoor 
waren zij tenslotte gekomen. “Juist in 
deze tijd waarin de wereld op slot 
lijkt te zitten en er zoveel minder kan. 
Gelukkig zie je ook heel veel creativi-
teit om je heen, meer samen brain-
stormen. Het gaat om dezelfde taal 
te leren spreken.” Aan de hand van 
een tekening waarop negen vakjes 

Leerzame Zaai Masterclass: 
Michel raakte juiste snaar

Samen brainstormen tijdens de Zaai Masterclass door Michel Hoekstra.

Door Anja Maas

Zwanenburg - “Vuurwerk dit jaar? 
Dat mag toch niet? Jazeker, dat mag 
wel. Tenminste als het gaat om cate-
gorie 1 vuurwerk. En gelukkig mag er 
dan nog heel veel wel. Dus wil je oud 
en nieuw toch met spetters en 
knallen vieren, plan dan even een 
bezoekje aan Vuurwerkworld. In onze 
winkel ben je van harte welkom. En 
natuurlijk zijn we er ook online”, zegt 
Frank Koopmans van Vuurwerkworld.
Samen met Hans-Peter Reijnen staat 
hij klaar voor alle klanten die het 
veelbewogen jaar 2020 spetterend 
en knallend willen afsluiten, hoewel 
het er even naar uit zag, dat het er 
niet van ging komen. 
“Ja, dat was schrikken”, zegt hij. “Want 
we hadden al van alles gedaan om 
onze verkoop in veilige banen te 
leiden. We zijn maanden bezig 
geweest met voorbereiden. Onze 
twee winkels – in Zwanenburg en 
Aalsmeer – waren volledig corona-
proof. We hadden een supercollectie 
samengesteld, folders besteld, 
afspraken met toeleveringsbedrijven 
gemaakt en toen – pats – dat vuur-
werkverbod. Alles voor niks. We 
moesten annuleren en tja, het geld 
dat vaak al vooruit betaald was, 
waren we kwijt. Een enorme dreun, 
dat zal niemand verbazen. Gelukkig 
was er één lichtpuntje: categorie 1 
vuurwerk mag wel. Dat is vuurwerk, 

dat je het hele jaar in je bezit mag 
hebben. Ook daarmee kun je een 
mooi oud en nieuwfeestje bouwen. 
We hebben er direct op ingezet en 
onze klanten vinden bij ons een 
topcollectie. Ons assortiment staat 
op onze website. Je ziet meteen dat 
het hier gaat om veel meer dan ster-
retjes en knalerwten, hoewel die 
natuurlijk ook prachtig zijn. Populaire 
toppers? Magic whip, flashing foun-
tain, crackling groundflower, de crac-
kling balls. En we hebben natuurlijk 
in deze categorie ook hele mooie 
pakketten”. 
Bestellen kan via de website en 
belangstellenden zijn welkom in de 
winkels. “Denk wel even aan onze 
coronaregels. En wacht niet te lang. 
Doordat we op het laatste moment 
moesten switchen, is onze voorraad 
kleiner dan je van ons gewend bent, 
Dus wie het eerst komt. Als dat 
ergens geldt, dan is dat nu”, vertelt 
Frank. Nog even wat details: Verkoop 
en ophalen op 19, 24 en 28 
december tussen 10.00 en 17.00 uur, 
verkoop en ophalen: 24, 30 en 31 
december, tussen 8.00 en 18.00 uur. 
“Allemaal anders dan anders, maar 
we hopen snel op betere tijden. En 
natuurlijk wensen we iedereen fijne 
en vooral gezonde feestdagen.”
Vuurwerkworld, Dennenlaan 5, 1161 
CK Zwanenburg. Website: www.vuur-
werkworld.nl, mail: infor@vuurwerk-
world.nl en telefoon: 020-235887.

Spetterend oud en nieuw: 
Vuurwerkworld is er klaar voor

Vuurwerkworld klaar voor verkoop van categorie 1 vuurwerk. 

getekend - door Michel bouwstenen 
genoemd - en een zestal spelregels 
werd uitgelegd hoe je je eigen 
onderneming kunt leren door-
gronden. Na een twintig minuten 
aandachtig luisteren konden de Zaai-
lingen zelf aan de slag. Gezien de 
grote verscheidenheid van branches 
had niet iedereen onmiddellijk een 
‘aha doe ik dat ik zo!’ Maar wanneer 
je een goede docent hebt die je een 
zetje in de juiste richting geeft, dan 
wordt het vanzelf een interessante 
oefening. Zoveel werd al snel duide-
lijk. De tweede uitdaging van de 
avond was om aan elkaar uit te 
leggen hoe jouw bedrijf werkt en 
ook dit zorgde weer voor een aardige 
eye-opener. Er kwam in een vrij korte 
tijd al een duidelijker beeld tevoor-
schijn wat er anders en effectiever 
kan. Een zee van woorden vervangen 
voor één quote: ‘Leuk maar lastig’, 
vond een aantal, maar er klonk ook 
een geluid van ‘het was heel fijn om 
het samen te doen.’ 

Helderheid
“Deze masterclass was bedoeld om 
meer helderheid te krijgen over 
ideeën voor het bedrijf. Je wordt 
gedwongen om specifieker te 
worden. Vraag vooral door en neem 
geen genoegen met één antwoord. 
Leer kritische vragen te stellen. Door 
het blijven oefenen van het invullen 
van bouwstenen en dit te overleggen 
met jouw buddy leidt tot een scherp 
verhaal”, vond ook Zaaicoach Anja de 
Die. Daarin konden alle aanwezigen 
zich wel vinden. ‘Leerzaam en 
enthousiasmerend’, was de eindcon-
clusie. Voor meer informatie over het 
Zaai coachproject kan contact opge-
nomen worden met Kirsten Verhoef 
(project-coördinator) via de mail 
kirsten@syltsupport.nl of bel 
0297-366182.

Aalsmeer - Wie niet kan geloven dat 
je intens verdriet - na bijvoorbeeld 
een overlijden of scheiding - kan 
omzetten in kracht, zou eens moeten 
gaan praten met Eveline Witte. Ook 
degenen die te maken hebben met 
een traumatische ervaring, zoals 
dementie of een levensbedreigende 
ziekte kunnen baat hebben bij een 
gesprek met Eveline. Al haar oplei-
dingen waren gericht op zorg. 
Eveline is met een zorghart geboren 
en dat klopt nog steeds.

Roer omgegooid
Toch kwam er een tijd dat zij koos 
voor een ander pad door in 2001 te 
gaan werken bij Waterdrinker. “Het 
stuitte mij tegen de borst dat ik mijn 
passie voor het zorgen van mensen 
niet meer kon doen op mijn manier. 
Het werd steeds lastiger, onder 
andere door de administratieve 
rompslomp.” Het roer ging om. “Ik 
ben in 1999 voor de liefde naar Aals-
meer gekomen, maar de liefde bleef 
niet. De relatiebreuk veroorzaakte 
een enorme rouw, het was echt een 
levensverlies. En in die tijd voelde ik 
mij niet gezien en gehoord.” Dat had 
ook gevolgen voor het werk dat zij 
deed. “Toen mij de vraag werd 
gesteld, wil je dit werk voor altijd 
blijven doen, voelde ik een gevoels-
matig; nee!”

Zoveel soorten van verdriet
Direct kwam bij Eveline op dat zij wel 

uitvaartbegeleider wilde worden. Zij 
ging een twee fase opleiding volgen. 
Het eerste deel; gericht op uitvaart-
begeleider en het tweede deel was 
er de keuze mogelijk tussen het 
ondernemerschap of intuïtief syste-
misch coachen. “Aan een eigen 
ondernemerschap was ik toen nog 
niet toe en coachen is een sterke 
kant in mij. Dát sprak mij zo aan dat 
ik van de zomer ben gestart met een 
twee jaar durende opleiding. Er zijn 
zoveel soorten van verlies die rouw 
met zich meebrengen. Mijn drive is: 
Meer bewustzijn en meer begrip 
voor de rouwenden tonen. Troosten 
is luisteren, luisteren en nog eens 
luisteren. Als wij dat zouden kunnen 
zonder oordeel te vellen of een 
mening te hebben. Wij hoeven er 
‘gewoon’ te zijn. Maar, wij kunnen 
echter moeilijk ons eigen ongemak 
en onmacht erkennen en daardoor 
kunnen wij niet de steun bieden die 
troostend is. Zoals ik dat zelf ook ooit 
heb ervaren. Het gaat om het open-
breken van het taboe van pijn en 
verdriet. Acceptatie maakt het leven 
makkelijker en mooier.”

Zaai-vuurtje
“Via een energie- en businesscoach 
kwam ik er achter dat ik nu wél toe 
ben aan het ondernemerschap. Ik 
was op zoek naar iemand die mij op 
het prille pad van het ondernemer-
schap zou willen helpen. Ik kende 
Bob Ypelaar - één van de mentoren 

Eveline Witte: “Zaai zorgt voor 
rust in mijn drukke leven”

Eveline Witte: Troosten is luisteren, 

luisteren en nog eens luisteren.

bij Zaai - uit mijn Waterdrinker-tijd en 
ik heb contact met hem gezocht of 
hij met mij mee wilde denken. Hij 
heeft mij geholpen bij mijn pitch. 
Dorine Pronk - een oud collega - heb 
ik gevraagd voor mijn administratie. 
Dorine werkt nu bij Sylt Support en 
omdat ik ook een eigen logo wilde 
kwam ik in contact met Kirsten. Zij 
heeft het Zaai-vuurtje bij mij opge-
stookt. Ik ben blij met mijn coach 
Anja de Die, zij reikt mij de tools aan 
om rust en focus in mijn drukke 
bestaan te brengen. Ik haal veel uit 
de intervisiegroep en heb een 
geweldig contact met mijn buddy 
Ilanit Snoek, wij hebben hele mooie 
plannen. Mijn doel is om binnen 
bedrijven de mind-set met betrek-
king tot rouw te veranderen.” Voor 
meer informatie over het coachpro-
ject Zaai kan contact opgenomen 
worden met Kirsten Verhoef (project 
- organisator) per mail: kirsten@
syltsupport.nl of bel 0297-366182.
Janna van Zon 

Aalsmeer - Mevrouw Koster heeft 
onlangs de 200ste kalender van de 
Schoonheid gekocht! Zij heeft ‘m 
binnen! Zij gaat in het nieuwe jaar 
weer met een verse bladzijde 
Schoonheid van Aalsmeer beginnen. 
En hoe zit dat bij u? Heeft u de 
kalender al in huis? Het zijn geen 
makkelijke tijden. Eigenlijk is er geen 
vooruitzicht op gezellig kerst vieren 
met vrienden en familie en is het 
gezellig winkelen voor de kerstca-
deautjes daardoor ook wat minder 
leuk geworden. Nu het verplicht 
dragen van een mondkapje daar nog 
bij is gekomen, is winkelen voor 
velen al helemaal geen pleziertje 
meer. Maar waarom zou je jezelf niet 
een klein beetje verwennen of 
iemand anders verrassen met deze 
kalender? Neem ‘m gewoon meteen 
mee als u toch boodschappen doet 
of laat ‘m bezorgen! 
De kalender ‘Schoonheid van Aals-
meer’ is in diverse winkels in Aals-
meer en Kudelstaart nog op voor-
raad, kost slechts 10 euro en de 

opbrengst gaat naar goede doelen in 
de gemeente. De speciale koerier van 
de Schoonheid komt bij u langs 
wanneer u contact opneemt met 
Richard Kilian via 06-53507473.

200ste Kalender ‘Schoonheid 
van Aalsmeer’ verkocht!

Mevrouw Koster kocht onlangs de 

200ste kalender van de Schoonheid.
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Aalsmeer - De kinderen van IKC Triade 
ontvingen donderdag 3 december wel 
een heel bijzonder videobericht van 
Sinterklaas. Hij ging logeren bij IKC 
Triade! Een groep ouders en juffen 
heeft ’s avonds snel de speelzaal 
omgebouwd tot een echte Sinterklaas 
slaapkamer. Een mooi bed en natuur-
lijk een goede wekker om voordat de 
kinderen kwamen te ontwaken. In de 
ochtend is er een uitgebreid ontbijt 
voor Sint en de Pieten gemaakt. Zo 
hadden de kinderen ondanks corona 
een erg fijn Sinterklaasfeest. Sinter-
klaas heeft al aangegeven volgend 
jaar weer graag een nachtje te komen 
logeren. Het team heeft vervolgens de 
dag met een Sinterklaas pubquiz afge-

sloten. Dit was een heel gezellige 
afsluiting van een geslaagde dag. Nu 
is alles wee omgetoverd in een fijne 
kerstsfeer en is het team van IKC 
Triade alweer druk bezig met de 
volgende verrassing voor alle 
kinderen en ouders.

Speelzaal van IKC Triade een 
nacht slaapkamer van Sint

De slaapkamer van Sinterklaas.

Aalsmeer - Vol verwachting klopten 
er 2 december veel hartjes op basis-
school de Brug. Zou de goede Sint 
nog komen? Extra spannend dit jaar 
natuurlijk, want door de corona 
werkt Sinterklaas veel vanuit huis nu 
hij in Nederland is. De kinderen 
begonnen de dag allemaal rustig in 
de klas en kregen daar een zeer 
bijzondere film te zien. 
Ze kwamen er achter dat Sinterklaas 
en de Pieten de avond ervoor al 
aangekomen waren bij school en dat 
hij in de speelzaal heerlijk had liggen 
slapen in een mooi ingerichte slaap-
kamer. Op deze manier was hij op 
tijd en goed uitgerust om de 

kinderen in de speelzaal te 
ontvangen. De groepen 1 tot en met 
5 mochten de Sint bezoeken en 
gingen allemaal de strijd tegen 
elkaar aan met een memoryspel. Na 
afloop werden ze allen getrakteerd 
op pepernoten en wachtte er een zak 
vol met cadeautjes op ze in hun 
klaslokaal. 
En helemaal in de sfeer van 2020 
hebben de hoogste groepen per 
video gebeld met Sinterklaas nadat 
ze alle mooie surprises hadden open-
gemaakt en de gedichten hadden 
voorgelezen. Al met al een dag die 
anders was dan voorgaande jaren, 
maar toch zeer geslaagd!

Sinterklaas heeft geslapen op 
basisschool de Brug

Sinterklaas en de Pieten op het podium in de speelzaal. 

Aalsmeer - Gelukkig is Sinterklaas 
ook dit jaar weer langs geweest op 
OBS Samen Een! Wat een feestdag 
vrijdag 4 december. De kinderen zijn 
bij Sinterklaas op bezoek geweest, er 
is gedanst voor Sinterklaas en er zijn 

met de Pieten spelletjes gedaan. In 
de bovenbouw zijn de prachtige en 
heel verschillende surprises uitge-
pakt! Sinterklaas heel hartelijk dank 
dat u er was, nu is het weer een jaar 
wachten...

Sinterklaasfeest op Samen Een
Op bezoek bij Sinterklaas en de Pieten. Best heel spannend...

Kudelstaart - Alle kinderen en leer-
krachten van OBS Kudelstaart dalton 
in oprichting stonden op donderdag-
ochtend 3 december op het plein in 
afwachting van Sinterklaas en de 
Pieten. Zal hij dit jaar wel komen op 
school? Het was wat koud, maar door 
al het dansen en zingen met de 
echte Pieten kregen de kinderen het 
al snel warm. Opeens kwam er een 
vrachtwagen het plein oprijden. Toen 
de Pieten gingen vragen wat hij hier 
deed, kwamen ze erachter dat Sinter-
klaas autopech had. De vrachtwa-
genchauffeur was zo lief geweest om 
hem te brengen. Sinterklaas, enkele 
Pieten én de cadeaus kwamen via de 

laadklep uit de vrachtwagen. Direc-
teur Sandra Hof heette Sinterklaas 
welkom op de OBS. 
Alle kinderen zijn in de speelzaal op 
bezoek geweest bij de Sint. Daar 
hebben de kinderen genoten en 
hard gelachen bij een toneelstuk 
over de kluis. De groepen 1 tot en 
met 4 speelden nog het spel ‘ren je 
rot’ en werden voorgelezen door de 
voorleespiet. De groepen 5 tot en 
met 8 hebben dit jaar weer prachtige 
surprises gemaakt. De ouders 
konden vanuit huis meegenieten 
door de livestream te volgen! Op de 
website van de OBS zijn nog meer 
foto’s te zien. 

Sinterklaas en Pieten bezoeken 
OBS Kudelstaart dalton i.o.

Dansen met de Pieten op het schoolplein van OBS Kudelstaart dalton i.o.

Kudelstaart - Vanwege alle maatre-
gelen rond corona kon Sinterklaas 
helaas niet op bezoek bij de kinderen 
van KC De Ruimte. Gelukkig is Sinter-
klaas bij de tijd, ondanks zijn leeftijd.
Hij bezocht de kinderen via een 
Meet. Zo heet een afspraak via de 
computer. Tijdens de lockdown 
hebben de kinderen ook met hun 
leerkrachten via een Meet met elkaar 
gewerkt. Via de beamer en een groot 
scherm kon Sinterklaas toch met de 
kinderen spreken. Sint had een 
goede bui. Er werden veel grapjes 
gemaakt. Na zijn internetbezoek, 
bleven de Pieten gelukkig op school 
om feest te vieren. In de gymzaal 
hadden zij een discoruimte ingericht, 
waar volop werd gesprongen en 
gedanst. Het was een vrolijke dag 
met veel verwennerij en gezelligheid.

Sint via internet bij 
De Ruimte

Internetbezoek Sinterklaas met 

leerlingen van KC De Ruimte.

Aalsmeer – Ruim 300.000 verkopers 
hebben zich de afgelopen maanden 
ingezet om loten te verkopen tijdens 
de Grote Clubactie. In Aalsmeer lukte 
het verenigingen om in totaal 19.728 
euro op te halen. Landelijk deden 
zo’n 5.300 verenigingen mee met de 
Grote Clubactie. Samen haalden zij 
dik 9,5 miljoen euro op door meer 
dan 3 miljoen loten te verkopen. De 
deelnemende clubs verbreken 
hiermee alle records. Dit jaar deden 
in Aalsmeer de volgende clubs mee 
en zij haalden de volgende bedragen 
op. Hiervan gaat 80% naar de club: 
Sportvereniging Omnia 2000 wist 
7.527 euro aan loten te verkopen, s.v. 
RKDES voor een bedrag van 5.880 
euro, Chr. Korfbalvereniging VZOD 
verkocht loten voor 1.578 euro, 
Muziekvereniging Flora voor 375 
euro en FC Aalsmeer wist met de 
Grote Clubactie 4.368 euro bijeen te 
brengen. 

Meer clubs dan vorig jaar
“Dit is de grootste opbrengst in de 

48-jarige geschiedenis van de Natio-
nale Grote Clubactie.” Directeur Frank 
Molkenboer kan zijn geluk niet op: 
“Ik ben supertrots dat iedereen zo 
zijn best heeft gedaan. Juist in deze 
moeilijke tijden is dit soort saamho-
righeid belangrijk.” De afgelopen 
jaren daalde het aantal clubs dat 
deelnam aan de Grote Clubactie. Die 
trend is volgens Molkenboer nu 
“krachtig doorbroken”. Dit jaar doen 
er zelfs weer meer clubs mee dan 
vorig jaar. “Dit laat zien dat de loterij 
nog steeds springlevend is. En dat is 
fijn, want ook in de toekomst hebben 
verenigingen onze loterij keihard 
nodig om financieel gezond te 
blijven.”

Op volle kracht online
Verkopers gingen dit jaar nog steeds 
‘ouderwets’ langs de deuren, waarbij 
voldoende afstand werd bewaard. 
Daarnaast werden vanwege de 
coronacrisis krachtige nieuwe online 
middelen ingezet. Zo kon de verkoop 
volledig coronaproof doorgaan. Met 

succes, in totaal werden 3.173.719 
loten verkocht, waarvan maar liefst 
1,2 miljoen loten online. De verko-
pers bleken digitaal enorm creatief: 
QR-codes, e-mail, social media en 
WhatsApp werden ingezet om loten 
te verkopen. Duizenden video’s 
werden online gedeeld om familie en 
vrienden aan te zetten tot het kopen 
van een lot of anderen te enthousias-
meren. Voor het eerst gebeurde dit 
ook via TikTok. Kinderen deelden 
talloze filmpjes met de hashtag 
#groteclubactie.

Vereniging gesteund?
Niet alleen voor de deelnemende 
clubs, ook voor alle mensen die een 
lot hebben gekocht, is het een 
bijzonder jaar. Er zijn dit jaar namelijk 
veel meer prijzen te winnen en de 
prijzenpot is aanzienlijk verhoogd. 
De winkans is dit jaar zelfs één op 
tien. Check uw lot(en) vanaf 10 
december via de lotchecker op club-
actie.nl om te kijken of er een prijs op 
is gevallen.

19.728 euro voor verenigingen in 
Aalsmeer met Grote Clubactie

Geweldige opbrengst van de Grote Clubactie 2020.





Eén groot feest tijdens het Pieten bezoek.

COLUMN TRUUS OUDENDIJK

Aalsmeer - Het is verbazingwekkend hoe snel dat ‘zwarte’ verdwenen is. 
Bij mij tenminste. Hoewel ik de discussie volslagen idioot vind en de 
commotie en agressiviteit eromheen ronduit misdadig, van beide kanten, 
ben ik geneigd mee te gaan met de tegenstanders. Als mensen er nou zo 
ongelukkig van worden dan schaffen we Zwarte Piet toch gewoon af. Ik 
zeg het tenminste nooit meer. Ik heb het gewoon over ‘Piet’ en dat went 
reuze snel. Mijn echtgenoot is geen Sinterklaas fan. Van hem mag het 
hele circus afgeschaft worden. Zodra de goedheiligman maar in beeld 
kwam zei hij tegen onze kinderen: “Ik weet niet hoe het met jullie is, maar 
van zo’n vieze oude vent in een jurk zou ik geen cadeautjes hoeven.” 
Natuurlijk heb ik mij daar niks van aangetrokken en altijd mijn best 
gedaan - zolang ze er de leeftijd voor hadden - om de mythe een beetje 
in stand te houden. Tegen manlief zei ik begin december steevast: “Je 
houd je kop. Je mag alleen de cadeautje uitdelen.” Wat niet wegnam dat 
er altijd wel een moment kwam waarop hij zei: “Zeg zal ik je iets 
vertellen?” Wat ik meteen in de kiem smoorde door te roepen: “Niet naar 
papa luisteren.” Dit jaar stuiterde er vier kleinkinderen door de huiskamer. 
In combinatie met vier ouders was dat redelijk veilig. Officieel een volwas-
sene te veel, maar de feestelijkheden in aanmerking genomen, vond ik 
dat enige vrije vertaling van de regel acceptabel was. Bovendien hebben 
wij ruimte zat. Anderhalve meter is nooit een probleem. Ik had voor de 
gelegenheid Pieten besteld. En deze waren niet zwart, maar een beetje 
goud gestreept. Prachtig! Eerlijk gezegd vind ik dat roetveeg alleen een 
beetje armoedig. Van mij mogen ze blauw, groen of paars zijn. Of goud; 
veel feestelijker. Ik kwam de gouden Pieten per toeval tegen op Facebook 
en ze bleken gewoon in Kudelstaart te wonen. Ze wilden best langs 
komen, als ik maar even de leeftijd van de kinderen opgaf en iets leuks 
over ze vertelde. En, niet onbelangrijk, waar de cadeautjes te vinden 
waren. Ik kon ook nog een voorkeurstijd opgeven. Het liep allemaal 
geweldig. Klokslag half zes, wij aan de borrel, kinderen aan de peper-
noten, bonkten ze op de ramen, we schrokken ons te pletter, maar 
haastten ons naar de deur. Het grote Sinterklaasboek was mee en alles 
wat daar in stond klopte gewoon. Dat de ene kleindochter een prinses is 
die zich graag in koninklijke kledij hult, de andere heel erg haar best moet 
doen om haar zwemdiploma te halen en de derde kleindochter een 
teken- en knutseltalent heeft. Zelfs de liefde voor treinen van de klein-
zoon was bekend. De kruiwagen vol cadeaus werd voorgereden, de gitaar 
kwam er aan te pas, er werd gezongen en gedanst, het was één groot 
feest, zomaar bij mijn voordeur. Zelfs manlief heeft er van genoten. 
Volgend jaar weer. 

Pieten op bezoek
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Aalsmeer – Op donderdag 3 
december hebben Mylou Burk en 
Martin Bolders namens een groot 
aantal omwonenden van het Heegs-
trapark een stapel met ruim 300 
handtekeningen overhandigd aan 
burgemeester Gido Oude Kotte. In de 
Ontwikkelvisie ‘Tuinieren buiten de 
kaders’ stelt het college voor dertig 
appartementen te bouwen aan de 
rand en in dit park tussen de Opheli-
alaan, Cyclamenstraat, J.C. Mensin-
glaan en Burgemeester Kaste-
leinweg. “Het Heegstrapark is voor 
ons een plek om even te wandelen 
met de hond, waar onze kinderen 
spelen en waarop we een mooi 
uitzicht hebben”, legde Mylou uit aan 
Aalsmeers eerste burger. “Het Heegs-
trapark is voor ons een belangrijk 
stukje groen met een groot aantal 

waardevolle bomen. Dat willen wij 
behouden. Er is al bijna geen groen 
meer.” 
De bewoners vragen zich af wat er 
veranderd is tussen 2013 en 2020. In 
2013 zijn er ook voorstellen geweest 
om te gaan bouwen in het Heegstra-
park. Toen is een petitie rondgegaan 
om dit plan niet uit te voeren. De 
gemeenteraad stelde de bewoners in 
het gelijk: ‘Het Heegstrapark langs 
het tracé van de Burgemeester Kaste-
leinweg is een belangrijke groen-
voorziening’. De gemeenteraad 
stemde voor behoud van het Heegs-
trapark, daarbij werd wel gesteld dat 
(woon)bebouwing op de flanken van 
het park eventueel wel een mogelijk-
heid kan zijn. “Dit hopen wij ook 
niet”, aldus Mylou. “Het park is al niet 
zo groot.”

Ruim 300 handtekeningen tegen 
woningbouw in Heegstrapark

Martin Bolders en Myou Burk reiken namens de bewoners rond het Heegstrapark de stapel handtekeningen uit aan 

burgemeester Gido Oude Kotte.

Aalsmeer - Via de participatiesite van 
de gemeente is het idee binnen 
gekomen om de speeltuin aan de 
Berkenlaan te vernieuwen. Samen 
met de omwonende kinderen en 
bewoners is een keuze gemaakt voor 
de nieuwe speeltoestellen. De aanleg 
van de nieuwe speeltuin start in de 

week van 14 december en duurt naar 
verwachting drie weken. 
Tijdens de werkzaamheden wordt 
getracht de overlast tot een 
minimum te beperken. Er kan enige 
geluidshinder zijn en de straat zal 
tijdens het laden en lossen tijdelijk 
afgesloten zijn. 

Nieuwe speeltuin in Berkenlaan

Het ietwat saaie speelterrein in de Berkenlaan gaat omgetoverd worden tot een 

avontuurlijk speelpark rond de mooie, oude kastanjeboom.

Door Miranda Breur

Aalsmeer - Al veertien jaar timmert 
de nuchtere Farregatter Bert de Vries 
aan de weg met zijn fietsenzaak. 
Samen met zijn vrouw Lydia is hij nu 
driehonderd meter verderop 
verhuisd naar een drie keer zo groot 
pand. “We waren gewoon uit ons 
jasje gegroeid.” Aldus het echtpaar, 
die deze stap nog één keer in hun 
leven wilde wagen. “Bert wilde beslist 
niet weg uit Aalsmeer Oost, dus toen 
in juni de kans voorbij kwam om dit 
pand te betrekken, hebben we die 
met beide handen aangepakt. Soms 
moet je beslissingen nemen.” De 
ruimte aan de Oosteinderweg is 
geweldig. Bij binnenkomst krijg je 
niet direct het idee in een fietsenzaak 
te staan, want de uitstraling is warm 
maar tegelijkertijd stoer en robuust. 
De werkplaats, die in het zicht is, 
biedt plaats aan drie werkplekken. Al 

het schilder-, timmer- en verbou-
wingswerk hebben Lydia en Bert 
zoveel mogelijk zelf op zich 
genomen. Waarbij ze opmerken dat 
daar veel helpende handen aan te 
pas zijn gekomen, waarvoor ze zeer 
dankbaar zijn. En het moet gezegd; 
Het is een prachtige showroom 
geworden die het bekijken meer dan 
waard is. Op 1 oktober werd de 
sleutel overhandigd en op 18 
november kon worden geopend. 
Ondanks de coronacrisis. De voor-
zorgmaatregelen hieromtrent 
worden uiteraard in acht genomen 
door het gehele team, inclusief vaste 
medewerker en zaterdaghulp, die 
allen hun schouders eronder hebben 
gezet.   

Familyfiets
Niet alleen de ruimte is verdriedub-
beld, ook het complete assortiment 
dat ruim staat uitgestald. Van fiets-

Bert de Vries Fietsen is verhuisd 
naar 300 meter verderop

Bert en Lydia de Vries in hun mooie en ruime nieuwe fietsenwinkel.

tassen, tot helmen, zadels, banden, 
verlichting, kinderzitjes en verder 
alles wat met fietsen te maken heeft 
is te koop bij Bert de Vries Fietsen, 
die dealer is van de merken Cortina, 
Rih, Hercules en Kettler. Niet alleen 
voor de verkoop maar ook voor repa-
ratie en onderhoud. “Mijn kracht is 
om kwaliteit te leveren en ik sta 
achter deze merken. Er is gelukkig 
weinig online concurrentie.” Voor en 
achter de winkel is er ruime gelegen-
heid tot parkeren. Ook proeffietsritjes 
is rondom het pand prima te doen. 
De elektrische fietsen voeren tegen-
woordig de boventoon in de wielrij-
dersbranche. “Wij verkopen fietsen 
vanaf 24”, dus voor kinderen vanaf 
een jaar of zeven, maar tevens spor-
tieve fietsen en family-tourfietsen. Er 
is voor ieder wat wils. Al dan niet 
elektrisch. Kom gewoon eens langs. 
De veilige afstand kunnen we hier 
prima waarborgen en we zijn trots 
op onze winkel.” Aldus de enthousi-
aste ondernemers.  

Winteractie 
In december en januari heeft Bert de 
Vries Fietsen een mooie winteractie; 
De korting op een flink aantal 
speciaal geselecteerde fietsen kan 
oplopen tot wel 20%. De openings-
tijden zijn van dinsdag tot en met 
vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur en op 
zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur 
www.bertdevriesfietsen.nl is te 
vinden aan de Oosteinderweg 205 C 
te Aalsmeer. Telefoonnummer 0297-
344865. Tot slot wil het echtpaar haar 
vaste klantenkring bedanken. 
“Zonder hen hadden wij deze stap 
nooit kunnen zetten. We zien ze 
graag verschijnen, maar ook nieuwe 
klanten zijn van harte welkom in 
onze mooie fietsenwinkel!”

‘Tuinieren buiten de kaders’
De ontwikkelvisie ‘Tuinieren buiten 
de kaders’ met hierin ook het voorstel 
om 131 appartementen en 20 
woningen te bouwen op het terrein 
achter de brandweerkazerne aan de 
Zwarteweg, zou dezelfde avond 
behandeld worden in de raadsverga-
dering. Echter vanwege de vele 
onderwerpen op de agenda is dit 
voorstel doorgeschoven naar de 
volgende raad, vanavond donderdag 
10 december vindt deze plaats in de 
burgerzaal van het Raadhuis. 
De aanvang is 20.00 uur. Publiek is 
vanwege de coronamaatregelen niet 
welkom, de vergadering is live te 
volgen (en later terug te kijken) via 
de website van de gemeente 
(www.aalsmeer.nl). 
Overigens lijkt het merendeel van de 
fracties voor behoud van het Heegs-
trapark te zijn. Bebouwing op de 
kopeinden zou wel nader onderzocht 
mogen worden.
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Aalsmeer - Ook tijdens het Sinter-
klaas-weekend is er actief gepuzzeld 
door inwoners. Ruim 200 inzen-
dingen ‘stroomden’ de mailbox van 
de redactie binnen. Sowieso is 
puzzelen een leuk tijdverdrijf en als 
er dan ook nog iets mee te winnen is, 
worden de hersenen veelal wat 

intensiever gekraakt. Of zoals één der 
inzenders verwoordde: “Het lijkt me 
heel leuk om de goodiebox te 
winnen, heb in ieder geval lekker 
gepuzzeld.” Ook deze keer wordt de 
prijs beschikbaar gesteld door Mooi 
drogisterij Van der Zwaard in de Zijd-
straat en opnieuw betreft het een 

Ook veel animo voor 2e puzzel

Puzzelen ter ontspanning én om mogelijk een prijs mee te winnen.

Aalsmeer - Afgelopen zondag 6 
december was er weer een bijzonder 
transport van silo’s door de Ring-
vaart. Ditmaal vervoerden twee grote 
pontons, gemanoeuvreerd door 
twee sleepboten, in totaal tien 
‘torens’ van elk 23 meter hoog. 
Opnieuw was het passen en meten 
bij de Aalsmeerderbrug, maar ook 
deze keer verliep de doorgang, met 
links en rechts slechts enkele centi-

meters, vlekkeloos en is geen schade 
gemaakt. Het transport vertrekt 
vanuit ‘t Zand en gaat via de staande 
mastroute (Ringvaart) naar 
Amsterdam om tot slot afgeleverd te 
worden in de haven van Antwerpen. 
De silo’s gaan hier gebruikt worden 
voor de opslag van plantaardige olie. 
In totaal gaan 70 silo’s naar België 
vervoerd worden, er volgen dus nog 
enkele ‘ritjes’. 

Silo-transport door Ringvaart

Silo’s op weg naar Antwerpen. Foto: Klaartje WeberAalsmeer - In totaal hebben ruim 400 
mensen hun stem uitgebracht op de 
vijf overgebleven ideeën voor de inrich-
ting van de rotonde Zwarteweg. Het 
idee ‘Stoer Groen’ (188 stemmen) van 
Elize Eveleens heeft de meeste 
stemmen gekregen. De planning is dat 
het idee na de aanleg van Burge-
meester Kasteleinweg wordt gereali-

seerd. Wethouder Robert van Rijn: 
“Mooi om te zien hoe belangrijk 
iedereen de buitenruimte van Aalsmeer 
vindt. En dat vind ik ook. Er waren meer 
dan 50 ideeën aangedragen op partici-
patie.aalsmeer.nl. Uit deze ideeën zijn 
er vijf geselecteerd die het beste paste 
bij het imago van Aalsmeer. Hier is nu 
‘Stoer Groen’ als winnaar uit gekozen. Ik 

wil iedereen bedanken voor de ideeën 
en het stemmen.” ‘Aalsmeer in grote 
letters’ kreeg 90 stemmen en is geëin-
digd op de tweede plaats. De derde 
plaats, met 87 stemmen, is voor 
‘Rotunda Flora’, als vierde eindigde 
‘Aalsmeer Bloemendorp’ met 25 
stemmen en op de vijfde plek ‘Golven 
van groen’ met 20 stemmen. 

‘Stoer Groen’ winnaar voor 
inrichting rotonde Zwarteweg

Met ‘Stoer Groen’ naar een idee van Elize Eveleens gaat de rotonde ingericht worden.

Aalsmeer - Donderdag 3 december 
hebben de gemeente en ruimte-
ontwikkelaar Bohemen de koopover-
eenkomst getekend voor een stuk 
grond in het deelgebied Spoorlaan 
van de gebiedsontwikkeling De 
Tuinen van Aalsmeer. 

Wethouder Robert van Rijn: “Er is in 
Aalsmeer en Kudelstaart vraag naar 
betaalbare huurwoningen. Om in 
deze behoefte te voorzien worden er 
door het samenwerkingsverband van 
Eigen Haard, Bohemen en Trebbe 44 
sociale huurappartementen gereali-
seerd.” De appartementen onder de 
naam Laurierhof komen aan de 
Spoorlaan, in de hoek Burgermeester 
Kasteleinweg / Baanvak. Begin 2021 
wordt er gestart met de bouw van de 
woningen.

 Betaalbare woningen
“Ik ben er trots op dat we voor de 
derde keer aan de slag mogen in 
Aalsmeer. Samen met gemeente, 
Bohemen en Eigen Haard geven we 
invulling aan de toenemende vraag 
naar goede, betaalbare woningen”, 
vertelt Johan Bombach, directeur bij 
Trebbe. “We hebben het wooncom-
fort van de bewoners als uitgangs-
punt genomen, alle voorzieningen 
zijn getroffen om dit ook te borgen. 
Ik kijk uit naar een voorspoedige 
bouwperiode.”   
 
De Tuinen van Aalsmeer
Het project Laurierhof is de volgende 
stap in de gebiedsontwikkeling De 
Tuinen van Aalsmeer. Als gevolg van 
de herinrichting van de N201 werkt 
Bohemen samen met de gemeente 

44 Sociale huurappartementen 
in het Laurierhof

INGEZONDEN

Aalsmeer - Het kabinet heeft de Luchtvaartnota officieel naar de Tweede 
Kamer gestuurd. Met de inspraak op de nota is echter helemaal niets 
gedaan. De kernboodschap is nog altijd: de luchtvaart mag groeien, als 
‘de hinder’ maar afneemt. Dat betekent dat de inwoners van Aalsmeer en 
Kudelstaart – qua bedreiging van gezondheid en woongenot - in de fase 
‘code rood’ zijn beland. Want één ding hebben wij de afgelopen tien à 
vijftien jaar echt wel geleerd: op vermindering van de hinder kun je lang 
wachten, maar de groei van het vliegverkeer gaat geheel vanzelf. Daar 
gaat corona maar tijdelijk verandering in brengen. Wij, de bewonersver-
enigingen BWA, VLGW en VHW, gaan niet zitten wachten op afname van 
de hinder. Wij gaan op volle kracht door met de voorbereidingen voor de 
rechtszaak tegen het ministerie dat onze gezondheid en ons woongenot 
niet serieus wil nemen. De vraag is: wat gaat het gemeentebestuur nu 
doen? Weer overleggen en afwachten? Of gaat de gemeente ook de 
portemonnee trekken? Want het kan toch niet zo zijn dat inwoners en 
ondernemers van Aalsmeer en Kudelstaart deze mensenrechtenzaak 
helemaal zelf moeten betalen! De gemeente moet in actie komen: de 
gezondheid en het woongenot van de inwoners en de leefbaarheid van 
de gemeente worden ernstig bedreigd. Geen misverstand. De gemeente 
heeft echt wel wat gedaan om gehoord te worden in Den Haag. 
Brochures, moties, zienswijzen, persberichten en open brieven. Maar zelfs 
dat was niet genoeg, dus moet het anders. En het kan ook anders. Begin 
jaren negentig heeft de gemeente hetzelfde ministerie ook al eens met 
rechtszaken tot de orde geroepen, en met succes! Ook toen wilde het 
ministerie niet luisteren. Wij vragen de gemeente niet om weer een 
rechtszaak te voeren; dat gaan wij doen. Wij doen wel een dringend 
beroep op alle fracties om onze rechtszaak financieel ruimhartig te 
steunen. Zodat we met heel Aalsmeer en Kudelstaart, dus gemeentebe-
stuur én inwoners één front vormen. Om te voorkomen dat we straks – als 
de luchtvaart weer op gang komt en het vliegverkeer op alle banen nog 
veel verder doorgroeit – opnieuw worden genegeerd en ‘getrakteerd’ op 
vreselijke overlast. Onze gezondheid en onze veiligheid: die moeten bij 
de minister op de allereerste plaats komen te staan. En alleen de rechter 
kan ons daarbij nog helpen.

Vereniging Behoud Woongenot Aalsmeerbaan, 
Vereniging Vliegtuighinder Westeindergebied, 
Vereniging Leef Genot Westeinderplassengebied

‘Code rood’ vanwege groeiplan voor de 
luchtvaart

Aalsmeer aan de realisatie van 
dorpse woonbuurten in verschil-
lende segmenten. Laurierhof is 
onderdeel van het deelgebied 
Spoorlaan. Dit deelgebied bestaat uit 
de ho�es: Venkelhof, Korianderhof en 
Laurierhof. 
 
Goede samenwerking
De grondgeboden woningen van 
Venkelhof en Korianderhof zijn al 
opgeleverd. “De realisatie van 
Laurierhof is het sluitstuk in de 
ontwikkeling van het deelgebied 
Spoorlaan”, vertelt Jasper Rotteveel, 
van Bohemen. “Hiermee is verder 
invulling gegeven aan de goede en 
langdurige samenwerking tussen de 
gemeente Aalsmeer en Bohemen, 
welke tot op heden al heeft geleid 
tot de realisatie van diverse aantrek-
kelijke woonbuurten in Aalsmeer. De 
eerst volgende stap is verder gaan 
met de deelplannen Zwarteweg en 
Polderzoom.“

goodiebox, die zeker niet zou 
misstaan onder de kerstboom. Het 
merendeel van de oplossingen was 
overigens goed, slechts een enkeling 
had een eigen ‘zin’ bedacht. De 
oplossing is ‘De Kerstman koopt z’n 
cadeaus bij Mooi v/d Zwaard’. Eén 
deelnemer had dit bijna goed en 
kopte ‘De Kerstman koopt z’n 
cadeaus bij Piet v/d Zwaard’... 
Allemaal nu in spannende afwach-
ting? Dan volgt nu de winnaar van 
deze tweede kruiswoordpuzzel: B.M. 
Ciesielska (Beata) mag naar Mooi v/d 
Zwaard om de goodiebox in 
ontvangst te nemen. 
Gefeliciteerd en vergeet niet een 
identiteitsbewijs mee te nemen. 
Volgende week trakteert de Nieuwe 
Meerbode opnieuw op een puzzel en 
ook hiermee is een prijs te winnen 
beschikbaar gesteld door een lokale 
ondernemer.

GEVEN OM MOLENS IS
GEVEN AAN
MOLENS
molenfonds.nl
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BOB IN DE BOVENLANDEN

Aalsmeer - Gewapend met een 
dikke sjaal, muts en jas, dwaal ik 
over de Poel. Via de ijzeren brug 
van de Uiterweg vaar ik naar Ring-
vaart. Op de dijk spelen twee 
kinderen, ze springen zo hard 
mogelijk in een grote plas. De plas 
wordt kleiner en er ontstaan 
verschillende kleine ‘meertjes’, wat 
een grappig gezicht is. Na mijn 
vorige schrijfsel over de meerval, 
kreeg ik een lawine van standjes 
over me heen. Ik gebruikte het 
woord ‘Meer’ voor de Poel. Foei! 
Het was wel een compliment dat 
de lezers mijn columns zo goed lezen. Er waren natuurlijk ook leuke 
complimenten. Jan schreef mij: “We hebben toch zeker allemaal wel eens 
een plas in dat meer gedaan; of is het een plas in de plas?” Ik houd het er 
maar op dat deze meer, plas en poel verwisselingen de vrijheid van de 
schrijver zijn.

De geur van turf
Via de Blauwe Beugel ben ik snel naar de Westeinderdijksloot gevaren, 
het is er wat minder koud. Het water op de grote plassen geeft een hoop 
kou af, in de sloot is wat meer beschutting van de bomen. Terwijl ik lang-
zaam verder richting het dorp vaar, slaat mijn fantasie op hol. Het is bijna 
kerstmis. In mijn gedachten zie ik grote bomen versierd met kerstlichtjes 
en héél veel kerstballen, ze zijn er van klein tot supergroot. Koolmeesjes 
en roodborstjes kwetteren op de takken tussen de glinstering van het 
licht op duizenden gekleurde glasballen. Opeens rijd ik met paard en 
wagen over de Westeinderdijk! In de boerderijtjes en oude huisjes flak-
keren kaarsjes, kachels branden volop. Rondom de tafel met een schip-
pertje erboven zit de familie bijeen. Het aroma van brandende turf komt 
mij tegemoet. Inmiddels valt de sneeuw in grote vlokken neer…

De geur van openhaarden
Bij de Grote Brug aangekomen schrik ik door een koude windvlaag vanaf 
de kleine Poel wakker. Ik vaar richting Nieuwe Meer en sla dan rechtsaf 
het verlengde van de Brandewijnsloot in. Links staan vrijstaande 
woningen van de Stommeerweg. Verlichte kerstbomen sieren de tuinen 
en huizen nu het gaat schemeren. Ik ruik de openhaarden, die mooi 
droog hout verbranden. Kaarsen branden in bijna ieder huis.

Glas port
Ik trek mijn muts wat lager over mijn kale kop en sla mijn sjaal nog een 
keer extra om mijn hals. Snel vaar ik naar de Kleine Brug om op de Grote 
Poel te komen. Als ik het woeste water heb getrotseerd met mijn kleine 
bootje, kom ik thuis. Onze glazen ark weerkaatst tientallen keren lampjes, 
kerstbomen, kransen en kaarsjes binnen en buiten. Ik dacht dat ik maar 
een paar kerstbomen had neergezet? Verward schenk ik voor mezelf een 
glaasje port in. Geniet van deze bijzondere kerstdagen en blijf gezond !

Kerstreacties? bob@bovenlanden.nl

Dromend over Kerstmis

Aalsmeer - Komende week, tot en 
met vrijdag 11 december, gaan fiets-
stroken aangebracht worden op het 
wegdek van de Lakenblekerstraat. 
Om het verkeer zo min mogelijk te 
hinderen worden de werkzaam-
heden uitgevoerd tussen zeven uur ‘s 
avonds en vijf uur in de ochtend. 
Tijdens het aanbrengen van de fiets-
stroken is een halve rijbaan beschik-
baar. Er worden verkeersregelaars 
ingezet om een en ander zo veilig 
mogelijk te laten verlopen.
De Lakenblekerstraat is een 
gebiedsontsluitingsweg waar een 
maximumsnelheid van 50 kilometer 

per uur geldt. Naast motorvoer-
tuigen maken veel fietsers gebruik 
van deze straat, waaronder scho-
lieren. Doordat de weg door het 
bedrijventerrein loopt, is er ook veel 
vrachtverkeer. 
Wethouder Robert van Rijn: “Ik ben 
blij met de aanleg van de fiets-
stroken. Dit verhoogt de veiligheid 
voor de fietsers en door de stroken 
wordt de weg visueel smaller waar-
door het ook een positief effect heeft 
op de snelheid van (vracht)auto’s.”
De fietsstroken worden ongeveer 
twee meter breed en gescheiden van 
de rijbaan met onderbroken strepen.

Fietsstroken op Lakenblekerstraat

Momenteel maakt meer fietsverkeer gebruik van de Lakenblekerstraat. Dit vanwege 

de (tijdelijke) sluiting van het bestaande fietspad langs de Burg. Kasteleinweg.

Aalsmeer - Voor de derde maal is het 
bestemmingsplan Fort Kudelstaart 
afgelopen donderdag 3 december in 
de raadsvergadering behandeld. Drie 
keer is scheepsrecht in dit geval, de 
meerderheid van de fracties is 
akkoord gegaan. Het scenario biedt 
een verregaande transformatie tot 
Zeilfort met functies van een jacht-
haven, watersportwinkel, logies en 
horeca. “Er is veel onderzoek verricht 
om te komen tot dit bestemmings-
plan. Onderzoeken die een positieve 
uitkomst hebben voor de ontwikke-
ling van het fort. Prijs je gelukkig met 
een ondernemer die bereid is zijn nek 
uit te steken. Niks doen werkt verloe-
dering in de hand”, aldus Willem 
Kikkert van D66. Naast D66 stemden 
ook Groen Links, CDA, VVD en fractie 
Martijn in met het bestemmingsplan. 

CDA tevreden 
Volgens het CDA voldoet het bestem-
mingsplan aan de criteria die in 2015 
zijn vastgesteld: “Er komt een betere 
benutting van de watersportmoge-

lijkheden, er is meer te doen op het 
fort terwijl de cultureel historische 
waarden worden behouden en daar-
naast wordt de werkgelegenheid 
vergroot. Wij zijn dan ook tevreden 
met de huidige ontwikkelaar die het 
fort voor iedereen toegankelijk wil 
houden en die er een heus water-
sporticoon van wil maken. Zeker 
gezien de benodigde financiën die 
nodig zijn om het fort te restaureren 
en verbouwen, is het fijn een ontwik-
kelaar te hebben die zijn nek 
uitsteekt. Wij hebben er vertrouwen 
in dat er van het Fort Kudelstaart een 
icoon voor de watersport gemaakt 
gaat worden, alsmede ook een 
belangrijke culturele en sociale 
ontmoetingsplek.”

Acht amendementen
Bekend is dat Absoluut Aalsmeer 
tegen de omvang van het bestem-
mingsplan is. “Om nog iets mogelijk 
te maken, iets te veranderen aan het 
bestemmingsplan om het voor de 
omgeving en het Forteiland iets 

dragelijker en voor de gemeente iets 
passender te maken, hebben wij, 
Absoluut Aalsmeer en Fractie Judith 
Keessen, acht amendementen inge-
diend. Het was verspilde moeite”, 
aldus de teleurgestelde fracties. “Ze 
werden opzij geschoven en als onbe-
langrijk afgedaan.” Het amendement 
van het CDA om aan de ringdijk 
aanlegplaatsen te situeren is wel met 
een meerderheid aangenomen. Een 
motie van treurnis van Absoluut Aals-
meer en Fractie Keessen was het 
antwoord. Maar ook de motie kreeg 
geen steun. “Zo jammer dat er bij 
ieder onderwerp gekeken wordt naar 
wat passend is voor de omgeving, 
maar in dit bestemmingsplan was 
geen speld tussen te krijgen”, aldus 
Absoluut Aalsmeer. Initiatiefnemer 
van het Zeilfort, Martijn de Liefde, 
kan doorgaan met zijn project-
plannen: 19 stemmen voor, 3 tegen. 
De Werkgroep Fort Kudelstaart is 
voornemens beroep in te stellen 
tegen het raadsbesluit bij de Raad 
van State.

Drie maal is scheepsrecht: 
Groen licht voor Zeilfort

In september heeft de CDA-fractie op bezoek gebracht aan het Fort.

Aalsmeer – De ondernemers in Aals-
meer Centrum pakken de laatste 

weken van dit jaar flink uit en willen 
hun klanten in de watten leggen met 

Win een Feel Good Relaxpakket 
voor jezelf of voor een ander

Kerstboom in het Centrum. Foto: Laurens Niezen Fotografie

een ‘Feel Good Relaxpakket’. Met 
daarin een tegoedbon van één van 
de kappers of schoonheidsspecia-
listen in het dorp en nog iets extra’s 
om optimaal te ontspannen. 
Laat de stress van 2020 van je af 
glijden en doe mee. Of vind je dat 
iemand anders dit relaxpakket 
verdiend heeft? Wie kan iets extra’s 
gebruiken of heeft een ontspan-
nende behandeling echt nodig? Laat 
het weten en wie weet kunnen de 
ondernemers uit jouw naam iemand 
blij maken met een verwenmoment. 

Scan vanaf zaterdag 12 december de 
QR-code op de toonbank in één van 
de winkels in Aalsmeer Centrum en 
vul je gegevens in (en eventueel ook 
de naam van iemand anders en de 
reden waarom). En misschien ben jij 
een van de gelukkige winnaars die 
op 23 december het pakket kan 
ophalen in Aalsmeer Centrum. 
Wist je trouwens dat in Aalsmeer 
Centrum maar liefst tien kappers 
gevestigd zijn, drie schoonheidssa-
lons, een nagelstudio, een massage-
salon en een pedicurepraktijk? Zij 
staan het hele jaar door klaar om hun 
klanten nog mooier te maken en 
speciaal deze decembermaand 
maken ze er iets speciaals van.



3110 december 2020 • inderegio.nl NIEUWS

Aalsmeer – Corona. De wereld lag 
stil, maar mensen kwamen in bewe-
ging. Op verschillende manieren. 
Ook creatief geworden in deze coro-
natijd? Een schilderij gemaakt, mooie 
tekeningen, een leuk breiwerkje, een 
boek of verhaal geschreven of buurt-
genoten verrast met een maaltijd?
Al deze creativiteit wil Participe 
Amstelland graag in beeld gaan 

brengen en levend houden tijdens 
rondreizende exposities in 2021. 
Verhaal of creatie delen? Participe 
Amstelland ontvangt graag verhalen 
en/of creaties via email: a.bugala@
participe.nu. Per post naar: Participe 
Amstelland, Hadleystraat 55, 1431 SL 
Aalsmeer onder vermelding van 
Creativiteit in corona. Afgeven en 
aanbieden ter attentie van de activi-

Participe Amstelland: Corona-
creativiteit in beeld brengen 

DE SCHIJNWERPER OP...

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer - Coby van Grieken is 53 jaar geleden voor de 
liefde naar Aalsmeer gekomen. En sinds die tijd woont 
ze op een unieke locatie aan de Oude Spoordijk. Een 
knusse ark met uitzicht op het water. Coby is een bijzon-
dere vrouw, die zich vaak wegcijfert om anderen te 
helpen. Vriendin Lia Wahlen schuift tijdens dit gesprek 
gezellig aan. Samen waren ze heel actief bij de Zonne-
bloem.  “Ik bezocht veel oudere mensen en die waren 
daar altijd zo blij mee. Die glimlach op hun gezicht als ik 
binnenkwam, dat deed mij zo goed. Lia en ik organi-
seerden ook activiteiten in het Parochiehuis. We deden 
alles samen en het liep als een trein. Met elkaar de zaal 
versieren en samen op de fiets door Aalsmeer om op 
bezoek gaan bij mensen. Ik heb het jaren met heel veel 
plezier gedaan.” 

Gingen jullie ook mee op vakantiereizen 
met de Zonnebloem?
“Lia wel, maar ik niet. Als ik mij inzet, doe ik dat voor 
honderd procent en dat is wel eens een beetje teveel, 
dat kan ik om gezondheidsredenen niet aan. Lia en ik 
zochten wel samen uit welke gasten in aanmerking 
kwamen voor een vakantiereis. We belden ze op en 
gingen langs voor een intakegesprek. Een mevrouw 
vond dat zo leuk, daar stond de advocaat met slagroom 
al klaar als we aankwamen. Vanuit de organisatie in 
Breda werd uiteindelijk beslist wie er daadwerkelijk mee 
mochten.” 

Hoe lang heb je dat gedaan? 
“Ruim tien jaar. Eerst als vrijwilliger op bezoek bij 
mensen, later kwamen de activiteiten erbij. Ik had 
gezegd dat ik die bezoeken wel wilde blijven doen tot 
er een ander beschikbaar was, maar die kwam er niet. 
Afgelopen zomer ben ik er mee gestopt. Het werd me 
iets teveel. Maar er zijn een aantal mensen die ik  - los 
van de Zonnebloem - nog steeds bezoek.” 

Onder andere een blinde meneer, 
heb ik van Rob begrepen?
“Die man woonde in het Seringenpark; hij wilde graag 
bij de Zonnebloem, maar dat ging achteraf niet door. Ik 
heb contact met hem gehouden en toen zijn vrouw 
overleed kon hij niet alleen op stap met zijn hond. Ik 
ben regelmatig samen met hem en zijn hond gaan 
wandelen. Het was een man die alles aanpakte, hij kon 
heel veel. We hebben samen wel geklust. Als hij op de 

trap stond, gaf ik de spullen aan. Ik heb jaren contact 
met hem gehad en ik ben ook ’s nachts naar hem toe 
gegaan toen hij naar het ziekenhuis moest. Toen mocht 
ik voor het eerst voorin mee in de ambulance. Ik zeg 
altijd: als iemand hulp nodig heeft, dan ben ik er. Hij is 
nu naar Zeeland verhuisd en is daar aangesloten bij een 
kerkgemeenschap, waarin mensen zijn die hem helpen. 
Ik ben nog wel een keer in Zeeland op bezoek geweest, 
maar op een gegeven moment verwatert dat ook weer.” 

Rob Kaapaan heeft je uitgenodigd, 
wat is je connectie met hem?
“Ik kwam loten bij hem verkopen voor de Zonnebloem. 
Daar wil ook wel bij, zei hij. Dat mag, antwoordde ik, 
maar dan moet je eerst kreupel lopen. Daar hebben we 
samen erg om gelachen. Rob heeft het altijd erg druk, 
maar bij mij in de schuur staat zijn hengel en een 
emmer. Als hij even wil ontspannen komt hij hier vissen. 
De hond mag ook mee, die verwennen we dan lekker 
even.”

Die Oude Spoordijk speelt wel een 
belangrijke rol in je leven?
“Ik ben diegene die er op een na langste woont. Ik heb 
heel veel mensen zien gaan en zien komen. Met 
verschillende mensen op de dijk heb ik goed contact. 
De oude mevrouw Kramer die aan het begin woonde 
heb ik vaak geholpen, ze was zo’n leuke vrouw, net een 
jonge meid, altijd goed gekleed en een tasje met een 
lippenstiftje bij zich. Samen met haar en met Cathy en 
Oedse hadden we een gezellig clubje; regelmatig bij 
elkaar een glaasje drinken en even bij praten. Helaas is 
Oedse dit jaar overleden en ook mevrouw Kramer is er 
niet meer, maar ik heb nog wel contact met haar 
dochter; die heeft een beperking en woont in een bege-
leid wonen project. Af en toe bezoek ik haar; ze kwam 
als kind al op haar fietsje bij me langs.” 

Jullie clubje van vier is er niet meer, 
gestopt met de Zonnebloem wat nu? 
“Eerst even wat tijd voor mijzelf. En dan wil ik wel weer 
wat gaan doen. Wat precies weet ik nog niet. Met een 
rolstoel rijden kan ik niet en zwaar tillen ook niet. 
Misschien iets bij Irene? Of bij Participe? Ik ben er nog 
niet aan toe om achter de geraniums te gaan zitten.” 

Op wie wil jij de schijnwerper richten?
“Theo Bergkamp. Hij is altijd kweker geweest en ik vind 
het leuk als hij ook eens aan het woord komt.” 

Coby van Grieken: “Als iemand hulp 
nodig heeft, dan ben ik er”

Aalsmeer - Het is al behoorlijk guur 
op de Westeinderplassen, maar dit 
weerhoudt de mensen van Stichting 
De Bovenlanden er niet van om het 
water op te gaan. Daar is een goede 
reden voor. De uitvoering van het 
project op de Baardse akker is door 
Otto Grond- en baggerwerken kort-
geleden afgerond. Deze akker loopt 
parallel aan de Blootshoofdakker, van 
de Westeinderdijksloot naar de grote 
Poel. Meerdere maanden zijn de 
mannen van Otto hier bezig geweest 
om de akker een ander aanzien te 
geven. Een groot groen bord in het 
water gaf de hele zomer al aan dat er 
werk in uitvoering was om de water-
kwaliteit te verbeteren. De opdracht 
ging uit van De Bovenlanden, het 
Hoogheemraadschap Rijnland en de 
provincie Noord-Holland hebben 
subsidies verleend. Cor Hermanns is 
het bestuurslid met de portefeuille 
technische zaken: “Het ziet er nu alle-
maal nogal kaal uit, maar ik garan-
deer dat het er in het voorjaar heel 
anders gaat uitzien. Er is veel werk 
verricht, zo is er bijvoorbeeld 150 
meter schoeiing vernieuwd en is aan 
de zuidkant een natuurvriendelijke 
oever aangelegd. Samen met onze 
adviseurs Bart Hulsbos (watertech-
niek) en Cees Tas (biologisch/land-
schap) hebben we er iets goeds en 
moois van gemaakt.”

Cees Tas: “Een bijzonder onderdeel is 
het poeltje dat op het landje is 
aangelegd. Dit heeft een oppervlakte 
van bijna 500 vierkante meter en 
door de glooiende oevers is er een 
geleidelijke overgang tussen land en 
water. Dit levert een rijke oeverbe-
groeiing met allerlei soorten planten 
op en een goed leefgebied voor 
kikkers, padden, libellen en waterjuf-
fers. Dit is een concreet voorbeeld 
van wat we met een mooi woord 
biodiversiteit noemen.”
“Stichting De Bovenlanden Aalsmeer 
staat voor een enorme uitdaging”, 
zegt voorzitter Piet Harting. “De 
verstedelijking rukt op, de natuur 
verliest steeds meer terrein. De stich-
ting groeit en zoekt naar een balans 
tussen natuur en recreatie. De 
Baardse akker is daarvan een prima 
voorbeeld. Een veelzijdige natuur, 
een wijds uitzicht vanaf de West-
einder Dijksloot naar de Grote Poel 
en aantrekkelijke doorvaarten voor 
de waterrecreanten. De komende 
jaren gaan we op diverse locaties 
projecten uitvoeren. Rijnland en de 
provincie Noord-Holland hebben 
onlangs het licht op groen gezet 
voor de herinrichting van nog eens 
ruim 10 hectare voormalige teelak-
kers. We houden nu een korte winter-
pauze en gaan daarna weer volle 
kracht verder.”

Bovenlanden op de bres voor 
meer biodiversiteit op de Poel

Met de Bovenlanden-boot op weg naar de oplevering van de Baardse akker. Van 

links naar rechts: Arie Buijs, Cees Tas en Cor Hermanns.

Kudelstaart - Het tuincomplex 
Mijnsheerlijckheid is omgetoverd van 
siertuin naar een ontmoetingsplaats 
voor de bewoners van het Boer-
haavehof en het Nobelhof. Begin 
november is hiermee een aanvang 
gemaakt en eind vorige week was de 
‘klus’ geklaard. De bewoners zijn 
tevreden over de nieuwe inrichting, 
gerealiseerd door hoveniersbedrijf 
Ernst Buskermolen. De feestelijke 

opening laat wegens corona helaas 
nog even op zich wachten, maar als 
het weer het even toelaat brengt 
menig bewoner rond Mijnsheerlijck-
heid een bezoek aan de sfeervolle 
ontmoetingsplaats. Op het nu nog 
lege terras, naast de jeu de boules 
baan, komen straks een zestal tafels 
met stoelen te staan en twee grote 
parasols om in het voorjaar en 
zomers gezellig bij elkaar te zitten.

Siertuin Mijnsheerlijckheid tot 
ontmoetingsplaats omgetoverd

Betsy v.d. Zwaard, secretaris van de Bewonerscommissie, overhandigt een 

aardigheidje aan de hoveniers Niels (met muts) en David.

teitencoach is ook mogelijk, evenals 
bellen. Participe Amstelland komt de 
verhalen en/of creaties dan persoon-
lijk ophalen, fotograferen of wat 
nodig is.

De expositie zal vanaf februari afwis-
selend op verschillende locaties te 
bezichtigen zijn. Voor vragen kan 
contact opgenomen worden met 
activiteitencoach Ania Bugala via 
06-30043559 (maandag, dinsdag en 
donderdag bereikbaar). Meer info: 
www.participe-amstelland.nu/
creatiefincorona
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