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Alle soorten 900 ml. Per stuk van 2.69 
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Prijsvoorbeeld: Slagroomijs 900 ml 2n
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Is dit het juiste moment? 
Bel 0297 - 344 444

Voelt u zich 
eenzaam?

06 - 44 94 44 32
info@aalsmeeroverhoop.nl

Blijf er niet mee rondlopen!

Door Jacqueline Kristelijn

Nog even de verkeerslichten en de 
signalering controleren, evenals de 
bushokjes en �etsparkeerplekken, 
waarvan er overigens 800 zijn aange-
legd, en daarna konden de hekken 
weg. Zaterdag ontstond gelijk chaos. 
Geen bussen over de busbaan, maar 
auto’s en vrachtwagens, heel veel 
verkeer dat wel of nietsvermoedend 
vanaf de Zwarteweg de busbaan 
opdraaide en de weg vervolgde tot de 
Ophelialaan om vervolgens weer de 
‘eigen’ autobaan te nemen. Zondag 
waren er dan de aangekondigde 
bussen, maar de chau�eurs reden niet 
alleen op hun vrije doorgang. Met hen 
opnieuw veel auto’s en vrachtwagens. 

Politie ingeschakeld
Natuurlijk was dit beeld maandag niet 
anders en is de politie ingeschakeld 
om de automobilisten erop te wijzen 
dat ze in overtreding waren. In de 
middag zijn, op verzoek van de 
gemeente, extra borden geplaatst om 
het verkeer er op te wijzen dat het 
geen doorgaande route is, maar een 
vrije busbaan. “We zijn er niet op 
vooruit gegaan”, aldus een inwoner. 
Een reactie in duidelijkere taal: “Het 
hele traject is een aan�uiting.” 
Gevreesd wordt voor het eerste 
ongeval, waarbij verwacht wordt dat 
hier in ieder geval een �etser bij 
betrokken zal zijn. Fietsers hebben 
overigens op alle rotondes voorrang 
op het verkeer, behalve bij het over-
steken van de busbaan. 

Verkeersoverlast
Over de verkeersveiligheid hebben 
Absoluut Aalsmeer en D66 afgelopen 

donderdag 9 december vragen 
gesteld in de raadsvergadering. De 
fracties kregen de toezegging van de 
wethouder dat hij met bewoners van 
de Hortensialaan en de Ophelialaan 
in gesprek gaat over de strategie om 
de verkeersoverlast te verminderen, 
onder andere wordt gedacht aan een 
vrachtwagenverbod en het invoeren 
van een maximumsnelheid van 30 
kilometer. Verder is de wethouder 
met Royal FloraHolland in overleg om 
een plan te ontwikkelen hoe onge-
wenst vrachttransport door de dorps-
wijken geweerd kan worden. 

Meer borden en markering
Er rijden nu geen bussen meer door 
de Ophelialaan en de Hortensialaan 
en minder vrachtwagens zou heel 
wat rust geven, maar of dit 
voldoende is? De gemeente heeft 
een extern bureau een onderzoek 
laten doen naar het gedrag van het 
verkeer op en rond de Kasteleinweg. 
Het adviesbureau heeft een aantal 
aanbevelingen gedaan voor kleine 
aanpassingen om het gedrag van de 
weggebruiker te beïnvloeden en de 
attentie te verhogen. Zo gaan er meer 
borden geplaatst worden om te 
wijzen op de nieuwe verkeerssituatie 
en wordt markering op het wegdek 
aangebracht. Bij de rotondes stelt het 
bureau voor om in twee richtingen 
pijlen op het �etspad aan te brengen 
om de attentie te verhogen. 

Burgemeester Ho�scholteweg
Volgens het bureau is het duidelijk 
dat gebruikers moeten wennen aan 
de nieuwe situatie. Door de ‘knip’ 
zoekt het verkeer een andere route 
en het is wel duidelijk dat in deze de 

Ophelialaan en de Hortensialaan de 
voorkeur hebben. Opgemerkt wordt 
verder dat nog niet de gehele 
wegstructuur gereed is. De Burge-
meester Ho�scholteweg wordt 
momenteel aangelegd en gaat 
aansluiting geven op de N201. 
Volgens onderzoek verandert dan de 
verkeersstroom en neemt de druk op 
de binnenwegen in Aalsmeer af.

Reacties
De gemeente heeft al veel reacties 
gekregen en (h)erkent de zorgen van 
inwoners. “Wij zijn bezig met een plan 
van aanpak voor de korte en de lange 
termijn. Zo wordt er nagedacht over 
een vrachtwagenverbod in de 
Hortensialaan, Ophelialaan en 1e J.C. 
Mensinglaan, willen we het door-
gaand verkeer meer sturen en kijken 
we in een breder onderzoek naar de 
e�ecten van de inrichting van de 
weg. We blijven de situatie elke dag 
in de gaten houden en waar nodig 
worden extra maatregelen genomen.” 
Tot slot een ontvangen, misschien 
cynische, mail: “Ha, ha. Ik lach me rot. 
De gemeente wringt zich in allerlei 
bochten terwijl de oplossing een 
‘knip’ minder is. Er blijft nou eenmaal 
(vracht)verkeer door Aalsmeer rijden. 
Liever in een rechte lijn dan manoeu-
vrerend door diverse (woon)straten.” 
Tja...

Wennen aan ‘knip’ en busbaan 
Burgemeester Kasteleinweg
Aalsmeer - Afgelopen zondag 12 december is de nieuwe busbaan op de 
Burgemeester Kasteleinweg in gebruik genomen. De vrijdag ervoor waren 
alle laatste ‘klusjes’ gedaan om de bussen vrij doorgang te kunnen geven.

GEEN KRANT GEKREGEN?
BEL: 0251-674433
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VERSCHIJNT DONDERDAG

AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT

Kantooradres
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Openingstijden
ma. t/m wo. van 08.30-16.00 uur
donderdag van 8.30-15.00 uur

Aanleveren van advertentie
Woensdag voor 12.00 uur
aanlever@meerbode.nl

Advertentieverkoop
Brigitte Wels
Tel. 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 15.00 uur
redactieaalsmeer@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300

Redactie
Jacqueline Kristelijn
Tel. 0297-341900
Tel. 06-37418988

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

133e jaargang

Oplage: 17.600

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

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

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

Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt 
op FSC-Mix papier van verantwoorde 
herkomst.

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

KERKDIENSTEN
ZONDAG 19 DECEMBER

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Diensten in Oosterkerk, Oostein-

derweg 269. Zondag om 16u. 
met Marko Broedersz. Info: 
www.cama-aalsmeer.nl.

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. 

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

diensten om 10u. en 16.30u. 
Ned. Geref. Kerk

- Het Lichtbaken, Aalsmeer-
derweg 751, Rijsenhout. Zondag 
10u. dienst met ds. W. van Dijk 
uit Bunschoten en 16u. gez.
dienst met CGK, voorganger ds. 
P.A. van Veelen uit Bennebroek.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst 

met ds. Paul F. Thimm, 4e 
advent. Collecte: Adventsproject 
St. Bootvluchteling.

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

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

Zondag 10u. dienst met ds. P. 
Verbaan uit Ede, 4e advent. Voor 
thuiskijkers: http://pgAalsmeer.
nl/kerkdienstgemist/ 

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag 

10u. dienst met ds. R. van Putten 
uit Zwolle, 4e advent. Organist: 
Joshua Prins. Om 15.30u. Kinder-
kerstfeest. Zie: hervormdaals-
meer.nl. 

- Oosterkerk, Oosteinderweg 269. 
Zondag 10u. dienst met M.J. 
Zandbergen, 4e advent. Orga-
nist: Johan v/d Zwaard. Zie: 
www.hervormdaalsmeer.nl. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. Familiekerstfeest. 
Info: www.leg.nl 

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 

Zaterdag 17u. Woordcommunie-
viering in Kloosterhof. Voor-
ganger B. Dullens. Zondag in 
Karmelkerk 9.30u. Eucharistie-
viering. Voorganger: Rob 
Mascini. Om 14u. Poolse dienst 
met pastoor Krzysztof Kicka. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag 

geen dienst.
Roemeens-orthodoxe Parochie
- Zondag 9u. Utrenia en 10u. 

Heilige Liturgie. Voorganger: 
Father Ion. Diaken: Mihai.

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. dienst met ds. J. 
van Popering uit Aalsmeer, 4e 
advent. Info: www.kerkdienstge-
mist.nl.

Samen Op Weg Kudelstaart
- Zondag 10u. Dienst met ds. G.H. 

de Ruiter uit Aalsmeer, 4e 
advent. Info: https://sow-kudel-
staart.nl. 

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

Zondag 11u. Woordcommunie-
viering m.m.v. cantors. Info: sjan-
geboortesecretariaat@live.nl of 
bel 0297-324735. 

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maandag 

in gebouw Irene, Kanaalstraat. 
Eerstvolgende op 10 januari. 
Info: www.begraaalsmeer.nl.

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag 

vanaf 20u. in om de twee weken 
in Ontmoetingskerk, Werf 2, 
Rijsenhout. Op 21 december 
(optioneel) met Hoite Slagter 
over ‘Het Bijbelboek Openba-
ring’. Info: 0297-323736.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten 

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

Aalsmeer - Alle leerlingen van de 
Yuverta mavo (voorheen Westplas) 
zijn woensdagochtend 8 december 
door docenten plots naar huis 
gestuurd met de mededeling dat de 
ouders een mail zouden krijgen. In 
de loop van de middag werd bericht 
dat schoolleider Peter Lievaart onver-
wachts is overleden. “Vanmorgen 
hebben wij het verschrikkelijk trieste 
bericht gekregen dat onze geliefde, 
gepassioneerde en betrokken 
schoolleider, Peter Lievaart, is over-
leden. Onze aandacht gaat uit naar 
de naaste familie en andere betrok-
kenen. Voor alle collega’s is dit een 
grote schok”, aldus het team in het 
schrijven aan de ouders van de leer-
lingen. Peter Lievaart werkte sinds 
2003 bij het Wellant College. In 2016 
werd hij benoemd tot schoolleider 
van toen nog de Westplas mavo. 
Peter Lievaart is 57 jaar geworden.

Kraampje voor school
Van dinsdag 14 tot en met woensdag 
22 december is er voor oud-leer-
lingen, ouders, dorpsgenoten en 
andere betrokkenen de gelegenheid 
om afscheid te nemen van Peter 

Lievaart. Hiervoor staat op elke 
werkdag van 9.00 tot 17.00 uur een 
kraampje voor de school in de 1e J.C. 
Mensinglaan. Hier branden twee 
kaarsen, is een foto van Peter te zien, 
staan er bloemen en ligt er een 
herdenkingsboek voor een korte 
boodschap. Ook staat er een ‘brie-
venbus’ (een vogelhuisje met dak dat 
open kan) voor kaartjes of brieven 
aan Peter en/of zijn nabestaanden. 

Digitale herinneringsplaats
Daarnaast is er ook de gelegenheid 
om gebruik te maken van een door 
de docenten van Yuverta mavo inge-
richte digitale herinneringsplaats. 
Hier kan een digitaal kaartje, brie�e, 
gedichtje of iets anders achterge-
laten worden. Ook is het mogelijk om 
digitaal een kaarsje voor Peter aan te 
steken: https://memori.nl/gedenk-
plaats/peter-lievaart. Van alles wat de 
docenten ontvangen, wordt gezorgd 
dat het bij de nabestaanden terecht 
komt. De docenten tot slot: “Voel je 
vrij op het plein voor onze school of 
digitaal een laatste groet te brengen 
aan onze gewaardeerde collega en 
schoolleider.”

Yuverta schoolleider Peter 
Lievaart plots overleden

Cursus Omgaan met 
niet aangeboren 
hersenletsel
Amstelland - Op 14 januari start 
Mantelzorg & Meer met de cursus 
Omgaan met Niet Aangeboren Hersen-
letsel (NAH). Deze cursus wordt 
gegeven in Amstelveen. De gevolgen 
van niet aangeboren hersenletsel, door 
een ongeluk, chronische ziekte of 
bijvoorbeeld een hersenbloeding, zijn 
vaak heel ingrijpend. Niet alleen voor 
de getro�ene, maar ook voor de 
partner, familie, vrienden en kennissen. 
Je kan te maken krijgen met gedrags-
verandering, verwarde spraak, verlam-
ming of andere gevolgen. In deze 

Aalsmeer - Stichting Living Memo-
ries is de winnaar van de actie Warm 
Hart van KRO-NCRV en heeft 
daarmee maar liefst 10.000 euro 
gewonnen. Afgelopen weekend 
gaven Roos, moeder van Jaxx en 
oprichter Thinka Sanderse uit Aals-
meer een presentatie aan de jury die 
bestond uit directievoorzitter van de 
omroepen, Peter Kuipers, Emmely de 
Wit van Radio 2 en presentator Edson 
da Graca. Stichting Living Memories 
wil het voor zoveel mogelijk ouders, 
broers en zussen van terminaal zieke 
kinderen mogelijk maken om dier-
baren dichtbij zich te houden door 
middel van het maken van audio- en 

videoportretten. “Het blijft bijzonder 
om te vertellen en te laten zien wat 
wij doen. Want wij voelen met heel 
ons hart en ziel dat wat wij maken 
echt iets betekent voor ouders, 
broertjes en zusjes. Het is zo �jn om 
te zien dat andere mensen dit ook 
gaan voelen”, aldus Thinka, die tot 
slot Roos wil bedanken voor het 
aandragen van Stichting Living 
Memories, evenals alle stemmers en 
iedereen die meeleefde. “Wij zijn 
enorm geraakt door de vele 
berichten die we hebben ontvangen 
met gelukswensen en felicitaties. Zo 
bijzonder. Want het is echt zo: Herin-
neringen maak je samen!”

Stichting Living Memories wint 
actie Warm Hart van KRO-NCRV

Thinka en Roos met de cheque van 10.000 euro. Foto: Wim Kluvers

cursus leer je hoe je als naaste kunt 
omgaan met niet aangeboren hersen-
letsel. De cursus is speciaal voor hen 
die helpen bij de dagelijkse zorg van 
iemand met NAH. In vijf bijeenkomsten 
komen de volgende onderwerpen aan 
bod: Hoe kan ik omgaan met mijn 
partner, ouder of kind met NAH? Waar 
vind ik goede steun en goede hulp? 
Ken ik mijn eigen behoeften en mijn 
grenzen? Kennismaking met de Pret 
strategie. Uitwisselen van ervaringen 
en kennis. De cursus is op 14, 21, 28 
januari en 11 februari, alle dagen van 
10.30 tot 12.30 uur. De laatste 
cursusdag is nog niet gepland. 
Aanmelden kan tot twee weken voor 
aanvang via 020-5127250 of mail naar 
info@mantelzorgenmeer.nl. 

Aalsmeer - Krijgt u van uw werk-
gever een kerstpakket, maar heeft u 
dat eigenlijk niet nodig? De klanten 
van Voedselbank Aalsmeer zijn er blij 
mee! Voor deze bijna 30 gezinnen 
betekent het voedselpakket dat ze 
wekelijks van de Voedselbank krijgen 
dat ze weer een paar dagen eten op 
tafel hebben en iets extra’s voor de 
feestdagen is er meestal helemaal 
niet bij. De Voedselbank is dan ook 
blij met ieder kerstpakket dat 
gebruikt gaat worden voor deze 
gezinnen. Ook aangebroken 
pakketten zijn welkom. De Voedsel-

bank heeft vooral behoefte aan 
voedsel. Wijn en andere alcoholische 
dranken mogen niet aan de klanten 
uitgedeeld worden, dat mag u dus 
zelf opdrinken. Wie zijn of haar kerst-
pakket (deels) wilt doneren aan de 
Voedselbank, kan deze inleveren bij 
de Wereldwinkel in de Zijdstraat 15, 
bij Renault Nieuwendijk aan de Zwar-
teweg 93 en bij Ford De Hartog in de 
Madame Curiestraat 3, Kudelstaart.
Aan bedrijven die kerstpakketten 
over hebben en deze willen doneren 
wordt gevraagd contact op te nemen 
via 06-37471838 of per mail: voedsel-

Doneer uw/jouw kerstpakket 
voor Voedselbank Aalsmeer

donatie@voedselbankaalsmeer.nl. 
Ga voor meer informatie over deze 
en andere acties van de Voedselbank 
naar www.voedselbankaalsmeer.nl, 
of stuur een mail aan 
info@voedselbankaalsmeer.nl









GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN 
ROND DE FEESTDAGEN

LET OP: door de feestdagen kan de levertijd van reis-
documenten en rijbewijzen langer zijn.

1E EN 2E KERSTDAG
Het raadhuis is op zaterdag 25 en zondag 26 december 
2021 gesloten. Op 24 en 31 december zijn wij telefo-
nisch bereikbaar tot 16.00 uur.

GEWIJZIGDE AFVALINZAMELING 
ROND DE FEESTDAGEN
In verband met de feestdagen zijn er aangepaste in-
zameldagen. Kijk hiervoor op uw Afvalkalender 2021 
of 2022. U kunt de juiste inzameldag ook nakijken op 
mijnafvalwijzer.nl of de afvalwijzer app. Op de app 
kunt u instellen dat u een bericht krijgt wat de juiste 
dag is om uw (mini) container aan te bieden.

ONDERGRONDSE PAPIER-/KARTONCONTAINERS
Op vrijdag 31 december sluit de gemeente de onder-
grondse papiercontainers af. Zet geen papier en kar-
ton naast de container omdat dit brandgevaar kan op-
leveren. Op zondag 2 januari worden de ondergrondse 
containers weer geopend. Op maandag 3 januari kunt 
u uw papier en karton dus weer kwijt in de onder-
grondse containers. 

1 JANUARI 2022 
Op zaterdag 1 januari is het gemeentehuis gesloten.

TER INZAGE LEGGING ONTWERPWIJZIGINGSPLAN 
‘NIEUW OOSTEINDE, ORANJESTRAAT NAAST 3’ 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer 
maken ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening 
bekend, dat met ingang van 17 december 2021 t/m 27 januari 
2022 het ontwerpwijzigingsplan ‘Nieuw Oosteinde, Oranjes-
traat naast 3’ met de daarop betrekking hebbende stukken ter 
inzage ligt. 

Doelstelling en plangebied
Het wijzigingsplan heeft betrekking op de ontwikkeling van 
een perceel aan de Oranjestraat naast nummer 3 in Aalsmeer. 
De initiatiefnemer heeft een verzoek ingediend voor het reali-
seren van één vrijstaande, particuliere woning. Er wordt toe-
passing gegeven aan de bevoegdheid om ter plaatse het be-
stemmingsplan te wijzigen zoals genoemd in artikel 12.4.1 van 
de voorschriften van het geldende bestemmingsplan ‘Nieuw 
Oosteinde’. 

Ter inzage
Het ontwerpwijzigingsplan ligt met de bijbehorende stukken 
gedurende 6 weken van 17 december 2021 t/m 27 januari 
2022 op de volgende wijze voor een ieder ter inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl 

onder planidenti� catiecode: NL.IMRO.0358.03H-OW01 en
- via de gemeentelijke website : http://0358.ropubliceer.nl;
- de balie van de receptie in het gemeentehuis van Aals-

meer, Raadhuisplein 1 (alleen mogelijk op afspraak: 0297-
387575).;

- de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van 
Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 (alleen mogelijk op 
afspraak: 020-5404911).

Indienen zienswijze
Gedurende voornoemde termijn kunnen belanghebbenden 
een schriftelijke of mondelinge zienswijze betre� ende dit 
ontwerpwijzigingsplan naar voren te brengen. Schriftelijke 
zienswijzen worden gericht aan Burgemeester en wethouders 
(postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) onder vermelding van ‘ziens-
wijze ontwerpwijzigingsplan Nieuw Oosteinde, Oranjestraat 
naast 3’. Degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil 
brengen kan daarvoor contact opnemen met de behandelend 
ambtenaar via telefoonnummer 0297-387575.

GEMEENTE AALSMEER ONTWERP BESTEMMINGS-
PLAN KUDELSTAART- WESTEINDERHAGE, ONTWERP 
EXPLOITATIEPLAN, M.E.R.-BEOORDELINGSBESLUIT, 
CONCEPT BEELDKWALITEITSPLAN 

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken, ingevolge 
artikel 3.8 jo. 6.14 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 
7.17 van de Wet milieubeheer bekend dat met ingang van 17 
december 2021 t/m 27 januari 2022 voor eenieder ter inzage 
ligt het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerpexploitatie-
plan, het m.e.r.-beoordelingsbesluit en het concept beeldkwa-
liteitplan “Kudelstaart- Westeinderhage” met bijbehorende 
stukken. Het bestemmingsplan voorziet in de herontwikkeling 
van een voormalig glastuinbouwgebied naar een woongebied 
met maximaal 267 woningen.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De o�  ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een 
wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze 
rubriek staan o�  ciële 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 o�  ciële 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.

O�  ciële Mededelingen
16 december 2021

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 COVID-19
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een 
afspraak maken op tel. 0297-387575. Dit doen wij om het 
bezoek aan het raadhuis zo veel mogelijk te spreiden zodat 
wij u nu en in de komende periode goed van dienst kunnen 
zijn. Regel dringende zaken zoveel mogelijk digitaal. Als dat 
om wat voor reden niet kan, overleg dan telefonisch met één 
van onze medewerkers of stel uw vraag bij de receptie. Wij 
proberen dan samen met u tot een passende oplossing te 
komen. Wij doen er alles aan om u goed en snel te woord te 
staan. De wachttijden zijn mogelijk wat langer dan normaal. 
Wij vragen daarvoor uw begrip.

INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen 
gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen 
er geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen. 
Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijde-
lijk 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 tel. van 
de gemeente 0297-387575. U kunt dan aangeven om welk 
stuk het gaat zodat het u per post kan worden toegezonden. 
Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen stukken 
uiteraard weer op het gemeentehuis in te zien zijn.

AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil 
gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier 
gerecycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening 
gehouden met de coronamaatregelen en bij grote drukte 
wordt de toegang gereguleerd. 
U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout
maandag t/m vrijdag:  08.00-16.30 uur
zaterdag:   09.00-16.00 uur
Meer informatie: www.meerlanden.nl

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

WILT U EEN MELDING MAKEN VAN IETS IN DE OPENBARE 
RUIMTE DAT GEMAAKT OF OPGERUIMD MOET WORDEN?
U kunt een melding maken via de website aalsmeer.nl/� xi of 
de Fixi-app. Fixi is het systeem waarmee de gemeente Aals-
meer meldingen over de openbare ruimte behandelt en op-
lost. U geeft de locatie aan van de melding, geeft een korte 
beschrijving en voegt eventueel een foto toe.

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 gri�  e via gri�  e@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-
387584/387585 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

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 o�  ciële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer 

worden gepubliceerd op: www.o�  cielebekendmakingen.
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 ‘O�  ciële 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 desbetre� ende persoon op de hoogte te stellen van zowel 
het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt 
dit v.a. 20 januari 2016 o�  cieel 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.

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:

Ma-/di-/do-/vrijdag 08.30-12.00 uur
Woensdag   13.00-16.30 uur

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING 
PERSOONSLIJST

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

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum 
 datum voornemen

Mazur M. 11-11-1990 07-12-2021
Meijer S. 25-02-1997 09-12-2021
Niećko M. 13-01-1993 09-12-2021
Schols A.E. 06-04-1968 09-12-2021
Tepas R.Q. 25-04-1981 09-12-2021
Twardowski K.G. 17-04-1956 07-12-2021

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

OPRUIMEN HERFSTBLADEREN

Meerlanden ruimt de bladeren op die op paden en wegen zijn 
gevallen. Het opruimen van het blad zorgt niet alleen voor een 
schoner straatbeeld, maar voorkomt ook gevaarlijke situaties 
op de weg. Blad kan, zeker met nat weer, zorgen voor gladheid. 
De gevallen bladeren worden opgeruimd tijdens bladrondes. 
De tweede vindt plaats in de week van 6 en 13 december 2021. 
De rondes kunnen langer duren als er veel blad op de straten 
ligt. Voor urgente meldingen en informatie kunt u contact op-
nemen met Meerlanden via tel. 0297-381717. U kunt ook een 
melding doen via Fixi.nl of de Fixi-app.

Plangebied
Het plangebied wordt globaal begrensd door:
- aan de west en noord(west)kant: de eigendomsgrenzen 

van de bestaande bebouwing aan de Herenweg; 
-  aan de zuidoostkant: de eigendomsgrenzen van de be-

staande bebouwing aan de Bilderdammerweg;
-  aan de zuidwestkant: de eigendomsgrenzen van de be-

staande bebouwing aan de Spiegelstraat en de Stuur-
boordstraat en de watergang achter de bestaande bebou-
wing aan de Ga� elstraat.

1. ontwerpbestemmingsplan
Het doel van dit bestemmingsplan is het bieden van een actu-
eel juridisch-planologisch kader voor de ontwikkeling van wo-
ningbouw (maximaal 267 woningen en bijbehorende voorzie-
ningen) in Westeinderhage. Het plangebied vormt één van de 
laatste grotere inbreidingslocaties in Kudelstaart. Hier kan nog 
een belangrijke bijdrage worden geleverd aan de invulling van 
de lokale behoefte aan woningen voor de toekomstige inwo-
ners van Kudelstaart/Aalsmeer en haar directe omgeving. Er is 
in Kudelstaart/Aalsmeer immers nog steeds een groot tekort 
aan woningen. Met dit plan kan in een groot deel van deze 
behoefte worden voorzien.

2. ontwerpexploitatieplan
De gemeente is op grond van artikel 6.12 van de Wet ruimte-
lijke ordening en artikel 6.2.1a van het Besluit ruimtelijke orde-
ning, verplicht een exploitatieplan vast te stellen ten behoeve 
van het verhalen van de door de gemeente te maken kosten, 
indien het kostenverhaal niet anderszins verzekerd is. Omdat 
de gemeente niet met alle particuliere grondeigenaren een 
anterieure overeenkomst gesloten heeft, dient ter zekerstel-
ling van het gemeentelijke kostenverhaal tevens een exploi-
tatieplan vastgesteld te worden. Dit exploitatieplan is gereed 
om als ontwerp ter inzage te worden gelegd voor zienswijzen

3. 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 besloten dat er geen milieue� ectrapport (MER) 
hoeft te worden opgesteld voor het bestemmingsplan, aan-
gezien de ontwikkelingen die dit bestemmingsplan mogelijk 
maakt geen ‘belangrijke nadelige gevolgen’ voor het milieu 
met zich brengen. Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voor-
bereidingsbesluit in de zin van artikel 6:3 van de Algemene 
wet bestuursrecht, waartegen geen zelfstandig bezwaar of be-
roep mogelijk is, tenzij belanghebbenden hierdoor los van het 
voor te bereiden besluit (het bestemmingsplan) rechtstreeks 
in hun belang worden getro� en. Eenieder kan zijn/haar op-
vatting over het m.e.r.-beoordelingsbesluit via een zienswijze 
kenbaar maken in het kader van de terinzagelegging van het 
ontwerpbestemmingsplan.

4. concept beeldkwaliteitplan 
Het beeldkwaliteitplan bevat spelregels en richtlijnen voor de 
ruimtelijke kwaliteit die de gemeente in het plangebied na-
streeft. Dit plan doet onder andere uitspraken over de verschij-
ningsvorm, kleurstellingen en materialisering van de nieuwe 
bebouwing binnen het bestemmingsplan. Beoogd wordt om 
de gewenste uitstraling in sfeer en karakter van het gebied vei-
lig te stellen door het geven van richtlijnen voor de typologie 



Aalsmeer - Het project ‘888 Happy 
Stones voor 888-jarig Aalsmeer’ gaat 
uitgevoerd worden door De Kunst-
ploeg. Het kunstenaarscollectief 
heeft volgens de gemeente het 
meest creatieve en passende voorstel 
om te komen tot een door de samen-
leving gecreëerd klein monument. 
Het plan van De Kunstploeg is om, als 
de coronamaatregelen het toelaten, 
een aantal inlopen in de burgerzaal 
van het gemeentehuis te organiseren 
waar workshops worden gegeven 
zodat bewoners actief met elkaar aan 

de slag kunnen. “Dat is tegelijkertijd 
een mooie manier om mensen met 
elkaar te verbinden”, zegt Jan 
Daalman. “En inwoners van Aalsmeer 
komen ook nog eens samen in het 
kloppend hart van de gemeente.”

Het ‘zwervende’ kunstwerk
De Kunstploeg ziet op een centrale 
plaats in de Burgerzaal een verzame-
ling van 888 bewerkte stenen voor 
zich. Deze collectie wordt in de loop 
van 2022 gepresenteerd. Voordat de 
stenen vervolgens weer gaan 

De Kunstploeg ‘adopteert’ 
project Happy Stones

zwerven wordt er door een profes-
sionele fotograaf een foto gemaakt 
van de collectie van 888 stenen. En 
die print, deze foto, is uiteindelijk het 
�nale kunstwerk, het kleine monu-
ment, dat overblijft terwijl de stenen 
ondertussen gewoon hun gelukkige 
weg mogen gaan. Bezoekers bij de 
onthulling wordt namelijk gevraagd 
om bij vertrek een steen te ‘plukken’ 
om ergens in Aalsmeer een blije 
steen achter te laten. En elke 
bezoeker die daarna in het gemeen-
tehuis komt kiest een Happy Stone 
om mee te nemen tot de 888 stenen 
verspreid zijn over heel de gemeente. 
Op deze manier wordt eer gedaan 
aan de functie van de zwervende 
steen die steeds weer doorgegeven 

O�ciële Mededelingen
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van de nieuwe bebouwing en voor de inrichting van de bui-
tenruimte. Het beeldkwaliteitplan vormt na vaststelling door 
de gemeenteraad het toetsingskader voor welstand.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan (waaronder de aanmeldnotitie 
m.e.r.), het ontwerpexploitatieplan en het concept beeldkwa-
liteitplan (die als bijlagen bij de toelichting van het bestem-
mingsplan zijn opgenomen) liggen met ingang van 17 de-
cember 2021 t/m 27 januari 2022 op de volgende wijzen voor 
eenieder ter inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.

nl onder planidenti�catiecode NL.IMRO.0358.20A-OW01 
voor het ontwerp bestemmingsplan met in de bijlagen o.a. 
de m.e.r.-beoordeling/aanmeldnotitie en concept beeld-
kwaliteitplan en NL.IMRO.0358.20AEX-OW01 voor het ont-
werp exploitatieplan;

- de balie van de receptie in het gemeentehuis van Aals-
meer, Raadhuisplein 1. In verband met maatregelen in het 
kader van corona (Covid-19) dient hiervoor eerst een af-
spraak te worden gemaakt via tel. 0297-387575; 

- de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van 
Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1, In verband met maat-
regelen in het kader van corona (Covid-19) dient hiervoor 
eerst een afspraak te worden gemaakt via tel. 020-540491

Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn van terinzageligging 
kan: 
- een ieder zijn zienswijze over het ontwerpbestemmings-

plan met m.e.r. beoordeling en het ontwerp exploitatie-
plan indienen,

- een ieder een inspraakreactie indienen op het concept 
beeldkwaliteitsplan. 

Schriftelijke zienswijzen die betrekking hebben op het be-
stemmingsplan en/of exploitatieplan en inspraakreacties die 
betrekking hebben op het beeldkwaliteitsplan kunnen naar 
keuze schriftelijk worden ingediend bij de gemeenteraad 
(postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) of digitaal via fu-so@amstel-
veen.nl. Zienswijzen of inspraakreacties kunnen naar keuze 
ook mondeling naar voren worden gebracht. Voor het indie-
nen van een mondelinge reactie dient u via het centrale num-
mer 0297-387575 een afspraak te maken met de behandelend 
ambtenaar.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

RECTIFICATIE
- Veilingtocht, tussen de Hornweg en Legmeerdijk (kad.

perc. B 5011), (Z21-084813), (Omgevingsvergunning, Aan-
vraag ontvangen) het afwijken van het bestemmingsplan 
t.b.v. de aanleg van een dam met duiker. Toelichting: Ge-
concludeerd is dat het aangevraagde project gelijk is aan 
een eerder ingediende, buiten behandeling gestelde, 
aanvraag. Daarom is de globale locatie van de nieuwe aan-
vraag gelijkgetrokken met degene die eerder is ingediend.

- Kudelstaartseweg t.h.v. Fuutlaan 42 en Stommeerweg 
t.h.v. 135, 1431 GA, (Z21-077330), (Omgevingsvergun-
ning, Aanvraag ontvangen) het vervangen van de oude 
vissteiger door twee nieuwe exemplaren (Waterfront) 

Toelichting: Tijdens de beoordeling van de aanvraag is ge-
constateerd dat de vissteigers op een andere locatie zijn 
gesitueerd dan op het aanvraagformulier is opgegeven.

- Machineweg 304A, 1432 EV, (Z21-089407), (Omgevings-
vergunning, Aanvraag ontvangen) het bouwen van een 
woning met garage/berging. Toelichting: Deze aanvraag 
wordt niet in behandeling genomen aangezien er een 
verzoek tot vooroverleg i.p.v. aanvraag omgevingsvergun-
ning is ingediend. Verzonden: 22 november 2021

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen 
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Andorraweg 1, 1432 DB, (Z21-090887), het plaatsen van 

verlichte handelsreclame op de voor- en rechtergevel van 
het pand 

- Zijdstraat 3, 1431 EA, (Z21-090877), het plaatsen van een 
afvoerpijp op het platte dak t.b.v. een restaurant 

- Hornweg 201, 1432 GJ, (Z21-089912), het uitbreiden van 
de woning 

- Dorpsstraat 44, 1431 CD, (Z21-089768), het vervangen en 
vergroten van de huidige aanbouw 

- Lakenblekerstraat 56, 1431 GG, (Z21-089713), het ver-
vangen van constructieve onderdelen als gevolg van een 
brand in het pand 

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning 
is/zijn ingetrokken:
- Willem-Alexanderstraat 52, 1432 HM, (Z21-073152), het 

plaatsen van een bouwcontainer nabij de woning t/m 10 
november 2021 Verzonden: 07 december 2021

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:
- Rietwijkeroordweg 6B, 1432 JE, (Z21-067361), het vervan-

gen van de bestaande opslagloodsen voor tuinhout Ver-
zonden: 13 december 2021

- Ophelialaan 107, 1431 HC, (Z21-077819), het uitbreiden 
van de winkelruimte met bestemming daarvan tot één 
winkel (Etos) Verzonden: 13 december 2021

- Oosteinderweg 224, 1432 BA, (Z21-081161), het doorbre-
ken van de draagmuur tussen keuken en woonkamer Ver-
zonden: 10 december 2021

- Witteweg 53, 1431 GZ, (Z21-061803), het afwijken van het 
bestemmingsplan t.b.v. het vestigen van een personal trai-
ning studio/sportzaal Verzonden: 08 december 2021

- Kudelstaartseweg 145, 1433 GC, (Z21-077200), het kap-
pen van een zieke boom (Fagus sylvatica) Verzonden: 07 
december 2021

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:
- Aalsmeerderweg 283 11, 1432 CN, (Z21-064607), het plaat-

sen van een entresolvloer Verzonden: 09 december 2021

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, 
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 Van de wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
- Uiterweg 24, 1431 AN, (Z21-073218), het plaatsen van 

twee dakkapellen aan de rechterzijgevel van de woning 
Verzonden: 10 december 2021

- Turfstekerstraat 47, 1431 GD, (Z21-074565), het intern rea-
liseren van koel- vriescellen Verzonden: 08 december 2021

- Dreef 7A, 1431 WC, (Z21-083299), het plaatsen van een 
fundering op staal in plaats van een paal-fundering onder 
de eerder vergunde uitbreiding (wijziging eerder verleen-
de vergunning) Verzonden: 08 december 2021

- Marconistraat 10, 1433 KK, (Z21-068173), het plaatsen van 
een dakkapel aan de voorzijde van de woning Verzonden: 
08 december 2021

- Bakboordstraat 21, 1433 SR, (Z21-067076), het plaatsen 
van een dakkapel aan de voorzijde van de woning Verzon-
den: 08 december 2021

- Azaleastraat 9, 1431 SH, (Z21-077136), het plaatsen van 
een dakopbouw met kap Verzonden: 07 december 2021

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:
- Oosteinderweg 236, 1432 BB, (Z21-063730), het afwijken 

van het bestemmingsplan t.b.v. kamergewijze verhuur Ver-
zonden: 07 december 2021

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.

STANDPLAATSVERGUNNING 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 5:18 van de APV de volgende stand-
plaatsvergunning is aangevraagd.
- Parkeerplaats Molenpad 3 (Z21-091145) Eerder bereide 

Poolse maaltijden opwarmen en verkopen en gadgets zo-
als bekers, T-shirt, magneetjes met logo van de liefdadig-
heidsstichting op 30 januari 2022, ontvangen 13 decem-
ber 2021

EXPLOITATIEVERGUNNING (VERLEEND)*

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning is verleend. 
Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. 
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onder-
kant van deze advertentie.
- Weteringstraat 1(Z21-060363) Sushi Aalsmeer h.o.d.n. Su-

shi Time, verzonden 10 december 2021

TER INZAGE

t/m 23-12-21 verleende omgevingsvergunning Aalsmeer-
derweg 333 Aalsmeer (Z20-063772) met de 
daarbij behorende stukken

t/m 23-12-21 ontwerp omgevingsvergunning Dorpsstraat 
naast 135 Aalsmeer (Z21-042638) met de 
daarbij behorende stukken 

t/m 06-01-22 verzoek tot onthe�ng, met de daarop be-
trekking hebbende stukken, in het kader 
van het plaatsen van verkeersmaatregelen; 
- frezen asfaltverharding; - aanbrengen van 
een nieuw laag asfalt op 8 t/m 10 december 
2021, op het perceel Kudelstaartseweg.

t/m 06-01-22 verzoek tot onthe�ng, met de daarop be-
trekking hebbende stukken, in het kader van 
het plaatsen van verkeers-
aatregelen; - frezen asfaltverharding; - aan-
brengen van een nieuw laag asfalt op 8 t/m 
10 december 2021, op het
perceel Ophelialaan.

t/m 6-01-22 verzoek tot onthe�ng, met de daarop be-
trekking hebbende stukken, in het kader 
van het plaatsen van verkeersmaatregelen; 
- frezen asfaltverharding; - aanbrengen van 
een nieuw laag asfalt op 8 t/m 10 december 
2021, op het perceel Stommeerweg.

t/m 14-01-22 vastgesteld parapubestemmingsplan Ka-
merverhuurbedrijf Aalsmeer met de bijbe-
horende stukken (Z21-020283)

t/m 27-01-22 ontwerpwijzigingsplan met de bijbehoren-
de stukken van‘Nieuw-Oosteinde, Oranjes-
traat naast 3’ 

t/m 27-01-22 het ontwerpbestemmingsplan, het ontwer-
pexploitatieplan, het m.e.r.-beoordelingsbe-
sluit en het concept beeldkwaliteitplan “Ku-
delstaart- Westeinderhage” met bijbehoren-
de stukken.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

wordt en een glimlach op gezichten 
tovert. “Aalsmeer bestaat in 2021 888 
jaar en het project is daarom nu afge-
trapt”, zegt burgmeester Gido Oude 
Kotte. “Dat de uitwerking en het 
resultaat pas in 2022 tot stand komen 
maakt over 100 jaar echt geen 
verschil meer.” De burgemeester is blij 
met de invulling die De Kunstploeg 
aan het project gaat geven. Oude 
Kotte hoopt dat het monument een 
kleurrijke afspiegeling van de inwo-
ners van Aalsmeer en Kudelstaart 
wordt. En daarmee een hoopvolle 
wens zal zijn voor de toekomst. “We 
willen met het kleine monument van 
Happy Stones iets blijvends door-
geven aan de komende generaties. 
Een kleurige boodschap uit het 
verleden, toen we nog maar 888 jaar 
waren.”

Lokale initiatieven 
Het college gaat in het kader van het 
Happy Stones project en het 
888-jarig bestaan van Aalsmeer, 8 
lokale sociale initiatieven steunen 
met elk 888 euro. Bezoekers die aan 
het eind van het project een steen 
meenemen uit het raadhuis mogen 
één van de initiatieven op een long-
list aanwijzen. De acht initiatieven 
met de meeste stemmen krijgen 

ieder het bedrag. Het eerdere idee 
van de gemeente om makers van 
winnende stenen een stem uit te 
laten brengen, is daarmee komen te 
vervallen. Dat er makers van stenen 
zouden winnen, past niet in de �lo-
so�e van De Kunstploeg. Het kunste-
naarscollectief vindt dat iedereen die 
met het maken van een steen het 
kleine monument mogelijk maakt 
een winnaar is. 

Happy Stones thuis maken
Iedereen kan de Happy Stones 
makkelijk zelf maken. Zoek 
simpelweg een mooie steen in de 
natuur of laat er één voor je zoeken. 
En beschilder deze dan op de manier 
die jij leuk vindt. Gebruik wel verf
of stiften die watervast zijn. Vergeet 
niet als je klaar bent er een laagje 
vernis, nagellak of ander bescherm-
laagje overheen te doen. Inleveren 
kan in de burgerzaal van het 
gemeentehuis waar een tafel staat 
om de stenen op achter te laten. Dat 
is de afgelopen weken al veelvuldig 
gebeurd. “We bedanken iedereen die 
zich al heeft ingezet voor dit project”, 
zegt de burgemeester tot slot. “De 
kleurrijke verzameling die zich nu al 
vormt op de tafels belooft veel goeds 
voor het eindresultaat.”
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STAGE
MUSIC SHOP

Dé vioolspecialist

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

DIVERSE
Kerst

AANBIEDINGEN

AGENDA

11 T/M 26 DECEMBER:
* Lichtjeswandeling rond kinder-

boerderij Boerenvreugd, Horn-
meer. Met prijsvraag voor 
kinderen.

DONDERDAG 16 DECEMBER:
* Ko�eclub Speciaal in buurthuis 

Hornmeer, Dreef, 10.30 tot 12u.
* Ouderensoos in Dorpshuis 

Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.
* Ouderensoos in ‘t Middelpunt, 

Wilhelminastraat v/a 13u.
* Expositie Floribunda, 40 jaar 

bloemen-fotogra�e door Dennis 
A-Tjak in Flower Art Museum. 
Open: donderdag t/m zondag 
13-17u. Expositie t/m 16 januari.

VRIJDAG 17 DECEMBER:
* Expositie Beestenboel in het 

Oude Raadhuis, Dorpsstraat. 
Open vrijdag t/m zondag van 14 
tot 17u.

ZATERDAG 18 DECEMBER:
* Postzegel(ruil)beurs in Parochie-

huis, Gerberastraat van 9 tot 
15u. Laatste in 2021.

* Crash Museum aan Aalsmeer-
derdijk open van 10 tot 16u. 

* Kaarten BV Hornmeer in buurt-
huis Dreef vanaf 13u. Zaal open 
om 12.30u.

* Competitie bij Sjoelclub Aals-
meer in Dorpshuis Kudelstaart 
vanaf 13.30u.

ZONDAG 19 DECEMBER:
* Concert duo The Lasses en Janos 

Koolen in Oude Veiling, Markt-
straat vanaf 14.30u. 

* Kinderkerstfeest in Dorpskerk, 
Kanaalstraat vanaf 16.30u.

MAANDAG 20 DECEMBER:
* Ko�e-inloop in De Reede, 

Rijsenhout van maandag tot en 
met donderdag van 9.30 tot 12u.

* Ko�eclub Special in buurthuis 
Hornmeer, Dreef. 10.30 tot 12u.

* Bridgen voor de gezelligheid in 
buurthuis Hornmeer, Dreef van 
13.30 tot 16u.

* Sam Creatief in Parochiehuis, 
Gerberastraat van 14 tot 16u.

DINSDAG 21 DECEMBER:
* Kinderboerderij Boerenvreugd 

open. Dinsdag t/m vrijdag van 
9.30 tot 16.30u. Zaterdag en 
zondag vanaf 10u. 

* Open huis Open Hofkerk in ‘t 
Baken, Sportlaan, 10 tot 11.30u.

* Taalpunt in bibliotheek Markt-
straat open van 11 tot 13u. Taal-
café van 13.30 tot 14.30u.

VRIJDAG 24 DECEMBER:
* Online foute kersttruienbingo 

café Op de Hoek, Kudelstaart. 
Start 20.30u. Inschrijven via 
info@cafeopdehoek.nl

Door Pierre Tuning

Aalsmeer - De presentator en caba-
retier Mike Boddé blijkt ook als jazz-
pianist onnavolgbaar. De tientallen 
gelukkigen die in de ‘ander-
halve-meter-coronazaal’ van Bacchus 
een plaats hebben weten te 
veroveren, krijgen een muzikaal 
programma voorgeschoteld om 
nooit te vergeten. Veel stukken zijn 
door Mike Boddé gecomponeerd of 
‘bedacht’, zoals hij dat noemt. Zoals 
het eerste notenrijke nummer dat hij 
‘Papperdepap’ of soortgelijke naam 
heeft gegeven – wat meteen een 
demonstratie van virtuoos samen-
spel is. “Best een aardig nummer”, 
zegt Mike zelf, van dit trio ‘dat nog 
nooit eerder samen heeft gespeeld.’ 
En ze gaan los met een ‘Blues’je in F’, 
dat vooral een showcase is voor de 
violiste Julia Philippens, die driftig 
uithaalt op haar viool alsof zij alle 
duivels van haat en verdriet uit wil 
drijven. Gevolgd door een intense 
pianosolo van Mike, die gesteund 
door de bas van Niels Tausk en de 

pizzicato’s van de violiste, alles uit de 
blues-kast haalt wat de jazztraditie te 
bieden heeft. Om de rust te doen 
wederkeren, haalt Mike het taoïsti-
sche begrip ‘Wu Wei’ tevoorschijn, de 
Chinese ‘kunst van het nietsdoen’ – 
dat hij vaak gebruikt heeft om luste-
loos rond te hangen. En hij bespreekt 
de opvatting van Winnie de Poeh dat 
elke dag een geslaagde dag is. Hij 
bedenkt hoe het zou zijn als het 
beertje eens een ‘o�-day’ zou 
hebben. Je stelt je dan een nummer 
vol muzikale treurnis voor, maar Mike 
blijkt er een lie�ijk klinkend walsje 
van te hebben gemaakt. Julia Philip-
pens krijgt de gelegenheid om te 
laten horen dat zij ook als jazzzan-
geres tot de hoogste regionen kan 
stijgen. Wat een zuiverheid, wat een 
timing, wat een muzikaal gevoel; 
Bacchus houdt de adem in… En dan 
komt er met evenzoveel gemak, een 
vioolsolootje achteraan! Mike 
herdenkt zijn idool, de pianist Keith 
Jarrett, die na een paar beroertes zijn 
armen niet meer kan gebruiken: “Als 
hij alleen maar met zijn neus de 

Mike Boddé stelt niet teleur

toetsen zou aanraken, speelt hij nog 
beter dan ik.” En hij bespreekt de 
Goldberg-variaties van Bach, die ‘veel 
te moeilijk’ voor hem zijn. Maar hij 
speelt wel de onderliggende 
akkoorden, improviseert zijn eigen 
jazzvariaties en zingt op zijn cabare-
teske manier over ouwe Goldberg 
die door Bach in slaap moet worden 
gespeeld.
Na de pauze wordt ‘het tweebiertjes-
gevoel’ vertolkt. Wanneer voelt Mike 
zich het prettigst? Als hij twee bier-
tjes opheeft. Dus: probeer regelmatig 
dat gevoel op te wekken. Muzikaal 
klinkt het als een gejaagd bebop-
thema, dat rustgevend wordt beant-
woord. Er komen meer ervaringen uit 
het dagelijks leven aan de orde. Zoals 
die met de hond Jack, wat lekker 
speels wordt gespeeld. En een 
Bossa(nova) waarvan een Braziliaan 
heeft opgemerkt dat hij nooit echt 
luistert naar die achtergrondmuziek! 
De bassolo wordt door Niels Tausk 
van verrassende vocale accentjes 
voorzien. Mike’s korte muziekles gaat 
over ‘grote intervallen’: de handen op 
de toetsen ver uit elkaar; laag en 
hoog. Dan kan je horen in het stuk 
Reach for the Stars. En de bezoekers 
blijven in de sterrenhemel verkeren 
met de standard Stella by Starlight, 
waarvoor de bassist Niels Tausk zijn 
bugel tevoorschijn tovert om te 
demonstreren dat hij ook op dat 
instrument zijn mannetje staat. Mike 
speelt op piano de sterren uit de 
hemel tot Niels de laatste paar noten 
mag blazen.
Het is bijna coronasluitingstijd als het 
drietal Green Dolphin Street inzet, 
om te laten zien dat zij bereid zijn 
voor de muziek tot het uiterste te 
gaan. Niemand van de aanwezigen 
zal dit betwijfelen. 

Aalsmeer - Dit jaar geen voorstel-
lingen meer bij KCA, maar in het 
nieuwe jaar wordt weer een diversi-
teit aan cabaret, theater en muziek 
gepresenteerd. Te beginnen op 
zaterdag 15 januari met de Cabaret-
poel. In deze voorstelling spelen vier 
nieuwe aanstormende cabaretta-
lenten elk een voorstelling van onge-
veer 25 minuten. U ziet �nalisten en 
prijswinnaars van diverse cabaretfes-
tivals. De Cabaretpoel is een nieuw 
initiatief voor aanstormend cabaret-

talent om zich aan het publiek te 
presenteren. Het is een soort reizend 
cabaretfestival, maar dan zonder 
competitie element. Een avondje 
Cabaretpoel is een echte belevenis. 
Het is een zeer afwisselende avond 
met vier uiteenlopende cabaret-
genres. Vier cabaretvoorstellingen 
voor de prijs van één, met voor elk 
wat wils. De Cabaretpoel op 15 
januari begint om 20.30 uur, zaal 
open vanaf 20.00 uur, in cultureel 
café Bacchus aan de Gerberastraat. 

Cabaretpoel: vier voorstellingen 
voor de prijs van één

Aalsmeer - Aanstaande zondag 19 
december komt het Nederlandse 
duo The Lasses optreden in De Oude 
Veiling in de Marktstraat. The Lasses 
bestaat uit Sophie Janna en Margot 
Merah. Hun muziek wordt meestal 
omschreven als folk of roots, met een 
duidelijke link naar de Ierse, Ameri-
kaanse en Schotse folktradities.
Het vierde en meest recente album 
‘Undone’ van The Lasses werd gepro-
duceerd door Janos Koolen. Het 
album werd gepresenteerd in Para-
diso-Noord. Diezelfde maand traden 

The Lasses op bij televisieprogramma 
Vrije Geluiden. In december 2019 
kwam het album op één in de Euro 
Americana Chart. Naast Janos z’n rol 
als producer is hij ook een begena-
digde  muzikant en hij zal op 19 
december Sophie en Margot op 
diverse snaarinstrumenten onder-
steunen. Het concert begint iets 
eerder dan gebruikelijk vanwege de 
coronamaatregelen, namelijk om 
14.30 uur. Kaarten reserveren kan bij 
scr@pietergroenveld.com. Er is een 
beperkt aantal plaatsen beschikbaar.    

The Lasses live in Oude Veiling

De entree is 15 euro per persoon en 
kaarten zijn verkrijgbaar in de KCA-
Ticketshop op de website van de 
Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer.

Muzikale wereldreis
Op zondagmiddag 16 januari zijn
Philippe Elan en Thérèse Steinmetz te 
gast bij Bob & Gon. Het tweetal 
neemt de bezoekers mee op hun 
muzikale wereldreis. Een reis vol 
avontuur, temperament, speelse 
humor en hartverwarmende zang.
Na het succesvolle theaterconcert 
‘Amsterdam-Parijs, heen en weer’ lijkt 
het vanzelfsprekend dat Philippe en 
Thérèse voor hun nieuwe programma 
hun reisko�ertje opentrekken met 
muziek uit vele windstreken. Met het 
‘oude’ Parijs als vertrekpunt worden 
er muzikale visites gemaakt in Spanje, 
Italië, Hongarije, USA, Roemenië, 
Rusland, Venezuela en onder andere 
Chili. Met begeleiding op piano door 
Erik Verwey. Het concert op 16 januari 
begint om 15.30 uur, zaal open vanaf 
14.45 uur, in de bovenzaal van De 
Oude Veiling in de Marktstraat. Entree 
is 25 euro. Kaarten zijn uitsluitend 
verkrijgbaar bij Slijterij Wittebol in de 
Ophelialaan 116. Let op: Bij alle KCA-
voorstellingen is het tonen van een 
coronatoegangsbewijs verplicht!

Koppelkaarten bij 
BV Hornmeer
Aalsmeer - Dat het kaarten op de 
zaterdag bij buurtvereniging Horn-
meer in goede aarde is gevallen, mag 
wel blijken uit opnieuw een zeer 
goede opkomst afgelopen 11 

december. Of het ook invloed heeft op 
de prestaties, zal de toekomst wel uit 
wijzen. Maar opnieuw zijn drie kaarters 
in de vijfduizend punten geëindigd. 
De hoogste score haalde Ben Johan-
nessen met 5316 punten, gevolgd 
door Rob Veenstra met 5123 punten 
en Corrie Durieux met 5114 punten. 

De poedelprijs viel een beetje achter. 
Deze mocht Maaike Spaargaren met 
3602 punten in ontvangst nemen. 
Aanstaande zaterdag 18 december is 
er weer koppelkaarten in het buurt-
huis aan de Dreef 1. Aanvang is 13.00 
uur, zaal open voor inschrijving, ko�e 
en thee vanaf 12.30 uur.
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Aalsmeer - Zaterdagmorgen 18 
december gaan de deuren van het 
Parochiehuis om 09.30 uur weer 
open voor alle postzegelverzame-
laars en -ruilers. De entree tot deze 
laatste postzegelbeurs in 2021 is 
gratis. Maar, om naar binnen te gaan 
hebben bezoekers, zoals ook in 
november, wel een coronatoegangs-
bewijs en een geldig legitimatiebe-
wijs nodig. Daarna kan er heerlijk 
gesnu�eld worden in de ruim 75 
nieuwe stockboeken met daarin 
duizenden zegels voor slechts 5 
eurocent per zegel. Ook zijn er 
diverse handelaren aanwezig die 
mogelijk de zegels hebben die nog 

gemist worden en die niet in de ruil-
boeken zitten. De laatste informatie 
over de ruilbeurs is ook te vinden op 
de website van de vereniging:  www.
postzegelverenigingaalsmeer.nl en 
op Facebook. Voor de laatste, recente 
informatie over de beurs kan vrijdag 
ook contact opgenomen worden 
met Gerboud Zwetsloot via 0297-
345231. Alle activiteiten van de 
vereniging steunen? Word dan lid 
van de postzegelclub. Gerboud 
schrijft (tegen een gereduceerd 
tarief ) nieuwe leden graag in. Ook 
zijn bij de vereniging vele �latelisti-
sche materialen verkrijgbaar. De 
beurs sluit om 15.00 uur.

Laatste postzegel(ruil)beurs in 
2021 in het Parochiehuis

Door Janna van Zon

Aalsmeer – Het was wel even slikken 
voor Sandra Joore en Marjonne de 
Niet van basisschool de Zuidooster 
toen zij hoorden dat hun kleuterjuf 
Nel de Koning op 84 jarige leeftijd 
was overleden. Niet bepaald in de 
wieg gesmoord maar er kwamen 
zoveel mooie beelden naar boven 
dat er wel een traantje werd wegge-
pinkt. Want hét was deze juf die een 
onmisbare herinnering heeft achter 
gelaten bij zoveel van haar jonge 
leerlingen. Ook toen deze allang hun 
eigen weg gingen werd juf Nel nooit 
vergeten en regelmatig thuis opge-
zocht. Een aantal van hen koos door 
alle mooie ervaringen zelf voor het 
onderwijs. 

Jac. Takschool
De school aan de Weteringstraat 
kende twee kleuterklassen waarvan 
één werd geleid door juf Nel de 
Koning. Een juf die alle kinderen 
begreep, sportief was; er werd met 
elkaar gezwommen, er waren �ets-
tochten, er werd meegedaan aan de 
avondvierdaagse. En geschaatst! “Het 
hoefde maar even te vriezen, zodra 
de Kerkwetering dicht lag gingen wij 
schaatsen.” vertellen Marjonne en 
Sandra en zij kijken erbij alsof het 

gisteren was. Zij was coach bij het 
schoolhandbal toernooi, ging met de 
zesde klas meisjes mee als begeleid-
ster op schoolreisje. “Wij mochten 
zoveel meer dan de jongens, Juf Nel 
maakte er echt een feestje van voor 
ons.” Zij was daarnaast ook heel crea-
tief; schreef toneelstukken die de 
kinderen dan uitvoerden. Vaders 
hielpen met het bouwen van decors, 
moeders maakten de kostuums. 
Ach, wat waren er toch een aantal 
jongetjes verliefd op hun favoriete 
juf! En dan de kuikentjes in de klas 
met Pasen. Alles kon gewoon en wat 
zo bijzonder was er heerste altijd een 
bepaalde rust in de klas waardoor je 
je veilig voelde. “Haar leven stond in 
het teken van warmte en empathie 
voor anderen. Eigenlijk komt Nel nog 
steeds ter sprake, zij blijft een groot 
voorbeeld. Niet alleen bij ons, wij 
horen dat ook van anderen die bij 
haar in de klas hebben gezeten”, 
vertellen Marjonne en Sandra die 
nog een schat aan herinneringen 
hebben bewaard waaronder leuke 
vrolijke foto’s van lieve kindjes 
verkleed als madelief.

Hommage  
Wat was het heerlijk voor al deze 
kinderen (lichting 1963, 1964 
en1965) om een juf te tre�en die je 

In Memoriam: Nel de Koning: 
“De leukste juf van Aalsmeer”

Aalsmeer - Wij stonden aan de wieg van de eerste 
peuterschool in Aalsmeer, Nel de Koning en ik. Die zou 
gevestigd kunnen worden in de leegstaande boerderij 
Boerenvreugd in de Hornmeer. Nel was jaren kleuterleid-
ster geweest op de Jac. Tac. kleuterschool en ik was net 
klaar met mijn Montessori opleiding. Nel en ik verza-
melden handtekeningen om steun te krijgen voor het 
initiatief om een peuterspeelzaal te starten waar peuters 
vanaf twee en een half jaar halve dagen met andere 
kinderen konden spelen. Dat was goed voor hun ontwik-
keling. We kregen het voor elkaar, al waren de reacties 
niet altijd even positief: ”Je kind wegbrengen,dat is voor 

moeders die willen winkelen of tennissen. ”De tijden zijn 
wel veranderd... Wij kregen toestemming om in de koei-
enstal van de boerderij onze wens te realiseren. Met hulp 
van veel vrijwilligers hebben wij de stal omgetoverd in 
een kinderparadijs in 1970. Het was een genot om met 
Nel samen te werken. Wat hebben we een plezier gehad 
en wat hebben we gelachen. Als wij poppenkast 
speelden,hadden wij net zoveel lol als de kinderen. Ik 
heb heel �jne herinneringen aan een oud-collega met 
veel humor, die altijd positief in het leven stond. Ik zal 
haar nooit meer vergeten.
Krijna Groeneveld- Tuning

In memoriam: Herinneringen aan Nel de Koning

een basis mee geeft die mede bepa-
lend is geweest voor het succes in de 
jaren die er daarna kwamen. De 
reünie in 2011 was een prachtige 
hommage aan een totaal verbaasde 
juf de Koning. Zoveel oud-leerlingen 
weer terug te zien. Het werd een 
groot feest in Centennial waar eige-
naar Jan Koster met vele andere 
bekende Aalsmeerders zijn voorma-
lige juf eens goed in het zonnetje 
zette. “Wij zijn haar later overal weer 
tegen gekomen. Ik weet nog dat ik 
stage liep en dat juf Nel als invalster 
toen ook een klas had. Ik ging ook 
wel ‘zomaar’ even langs. Zij had een 
kast waarin speelgoed en knutsels-
pullen lagen en dan was ik weer even 
kleuter”, lacht Sandra. De hechte 
band was er niet alleen met de 
kinderen, ook alle ouders werden 
betrokken bij school. Er werd heel 
wat af geknutseld bij het maken van 
Sinterklaassurprises of vele andere 
bedachte hoogtepunten. 

De tijd van Jip en Janneke
Voor Marjonne en Sandra – nu zelf 
geliefde docenten – ligt de tijd van 
Jip en Janneke alweer jaren achter 
hen. In de tussenliggende tijd is er 
wel het nodige veranderd en toch 
ook weer niet. “De kinderen mogen 
bij ons nog altijd spelenderwijs leren. 
Wij besteden ook veel aandacht aan 
de motoriek-ontwikkeling. ‘Eigenlijk 
zoals wij dat altijd deden bij onze juf 
Nel de Koning.” 
Van Nel de Koning is woensdag 8 
december in besloten kring afscheid 
genomen.

Aalsmeer – Esther Sparnaaij gaat 
donderdagavond om 19.00 uur in 
gesprek met burgemeester Gido 
Oude Kotte, want wie is de man 
achter de ketting? Hij is getrouwd en 
vader van een dochter en een zoon. 
Maar waar komt hij vandaan en wat 
doet hij het liefste in zijn vrije tijd? 
Probeert hij alle lokale producten? 
Wat vindt hij het leukste aan Aals-
meer en voelt het gezin zich hier 
inmiddels thuis? Dat en natuurlijk 
zijn favoriete muziek hoor je 
donderdag 16 december om 19.00 
uur bij ‘Echt Esther’. Heb je een leuke 
vraag? Mail het naar esther@radio-
aalsmeer.nl.

Poppenkastsprookje
Zaterdag 18 december wordt om 
15.00 uur de winterse poppenkast-
voorstelling van Gerard Zelen 
‘Twinkel twinkel kleine ster’ nog een 
keer uitgezonden via het Aalsmeerse 
TV-kanaal (Caiway kanaal 12). Het 
sprookje neemt jong en oud mee 
met een kaboutertje die stap voor 
stap zijn wensdroom hoopt uit te 
laten komen.

Eerste jaaroverzicht 
Donderdag 16 december is er weer 
een extra lange ‘Aalsmeer by Night’ 
tussen 20.00 en 22.00 uur, waarin 
Meindert van der Zwaard een eerste 
jaaroverzicht presenteert. Tussen 
22.00 en 24.00 uur is het derde deel 
van de ‘December Zeroes’ met de 
leukste en opmerkelijkste muziek uit 
het tijdperk 2000 tot 2009 te horen. 

Kerstmuziek 
Zowel ‘Sem op Zaterdag’ tussen 10.00 

en 12.00 uur en het klassieke radio-
programma ‘Intermezzo’ op maandag 
20 december om 21.00 uur staan in 
het teken van Kerstmuziek. 

DownTown Radio 
Zaterdagmiddag om 14.00 uur gaan 
Dennis en Ilse bellen met Ingrid 
Kranenburg van Teddy’s, waaruit 
DownTown Ophelia ‘geboren’ is. Dit is 
haar laatste weekend want ze heeft 
de winkel verkocht aan Petra Meijer 
en Jacco Jongkind. Ze verhuizen naar 
de Zijdstraat en hebben hele 
grootste plannen, ook voor mensen 
met afstand tot de arbeidsmarkt. 

‘Door de Mangel’ 
Afgelopen maandag ontvingen 
Elbert en zoon Olaf Huijts, als stand-
in techneut, de Aalsmeerse Heidi 
Wegman. Na gewerkt te hebben in 
de thuiszorg begon de creativiteit bij 
haar te kriebelen en volgde zij een 
opleiding interieur- en vastgoedsty-
ling. Natuurlijk is Heidi ook op zoek 
gegaan naar een volgende gast. Het 
Zaai-project bracht haar bij haar 
buddy Ellen Gribling. Zij is bezig met 
haar bedrijf ‘Pure Flow Coaching’. Wat 
Ellen haar klanten te bieden heeft, is 
maandag 20 december vanaf 19.00 
uur te horen. 

Frequenties 
Radio Aalsmeer is te beluisteren via 
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de 
kabel, DAB+ kanaal 5A, digitaal 
radiokanaal 868 (Caiway) en via de 
website www.radioaalsmeer.nl. Te 
bekijken op televisie via kanaal 12 
Caiway, kanaal 1389 van KPN/XS4ALL  
of radioaalsmeer.nl/tv. 

‘Echt Esther’ onderzoekt wie de 
man achter de ketting is

Aalsmeer - Museum de Historische 
Tuin is een van de parels van Aals-
meer. Op de grond van een voorma-
lige kwekerij in het dorpscentrum is 
dit prachtige, ‘levende’ museum met 
de o�ciële status van botanische tuin 
gehuisvest. De Historische Tuin 
vertelt het verhaal van de roemruchte 
tuinbouwgeschiedenis, maar is ook 
belangrijk als museum dat historische 
gewassen teelt en in stand houdt. Tot 
de specialiteiten behoren rozen, 
dahlia’s en seringen. Ook vaste 
planten als cyclamen en pelargo-
niums zijn een kenmerkend onder-

deel van de collectie, evenals een 
groot aantal fruit- en vormbomen. 
Naast vele gewassen beschikt de tuin 
over een mini-veilingzaal, diverse 
kassen, oude vaartuigen en nog veel 
meer. Elk jaar komen er zo’n 15.000 
bezoekers, die genieten van deze 
oase van rust en groen.

Handen tekort
Naast een klein team professionals 
werkt de Tuin met zo’n 100 vrijwilli-
gers. Die zijn keihard nodig om alles 
gedaan te krijgen! Ondanks alle hulp 
zijn er eigenlijk nog handen tekort. 

Historische Tuin Aalsmeer zoekt 
(project)vrijwilligers

Het museum is dan ook op zoek naar 
uitbreiding van het vrijwilligersteam. 
Er worden tuinvrijwilligers gezocht, 
die onder begeleiding van de profes-
sionele tuinchefs, meehelpen om de 
Tuin in topvorm te houden. Belangrijk 
is dat je graag buiten werkt, in goede 
conditie bent en het heerlijk vindt om 
in een rustige, groene omgeving 
bezig te zijn. Ook zoekt de Tuin 
veilingmeesters, die publieks- en 
groepsveilingen in de veilingzaal 
gaan begeleiden. Belangrijk is dat je 
een vlotte spreker bent en (enige) 
kennis hebt van het veilproces. En 
verder publieksmedewerkers, die 
bezoekers aan de kassa ontvangen, 
informatie geven over het museum 
en aankopen uit het winkeltje afre-

kenen. Het is een pré als je één of 
meer buitenlandse talen spreekt en 
enige plantenkennis hebt.

Flexibel
Interesse maar twijfel je of je 
voldoende tijd hebt? Er is van alles 
mogelijk. De Historische Tuin is een 
�exibele organisatie en helpende 
handen komen op diverse manieren 
van pas. Ook werkzaamheden 
uitvoeren op projectbasis, bijvoor-
beeld enkele keren per jaar of in een 
bepaalde periode van het jaar, is 
prima mogelijk. Neem voor meer 
informatie contact op met Renate 
Lucke (coördinator Historische Tuin) 
via coordinator@historischetuinaals-
meer.nl of bel 0297-322562.
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DE SCHIJNWERPER OP...

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer - Dennis van Eck is geboren en getogen in Asperen, maar de 
liefde bracht hem naar Aalsmeer. Hij is getrouwd met Tanya en heeft zijn 
beroep een totaal nieuwe vorm gegeven. “Ik was �tness instructeur en 
personal trainer, maar eigenlijk op zoek naar een nieuwe uitdaging. Tanya 
kwam ik tegen op Schiphol en toevallig zaten we naast elkaar in het vlieg-
tuig op weg naar dezelfde bestemming. Het klikte, we kregen verkering 
en ik dacht: ik ga naar Aalsmeer en maak daar een nieuwe start. Zo ben ik 
hier gekomen en ik heb het nog steeds erg naar mijn zin.” 

Wat ben je hier gaan doen? 
“Via mijn personal trainingen ben ik in contact gekomen met de zorg. Ik 
trainde incidenteel mensen met een beperking, dat is een andere manier 
van werken, maar ik merkte dat het mij heel erg interesseerde. Ik ben 
gaan solliciteren bij zorglocaties in de regio en in Amsterdam kon ik aan 
het werk en mocht ik ook een zorgopleiding volgen. Zo ben ik begeleider 
in de gehandicaptenzorg geworden. 
Maar ik miste de sport. Ik werkte bij een wat hogere doelgroep; cliënten 
met wie je ook kon sporten, dus dat pakte ik als mijn neventaak op. Mijn 
voorkeur ging echter uit naar constant met sport bezig zijn en daarom 
heb ik een nieuwe functie gecreëerd, samen met mijn collega Ruben 
Maars. Daar hebben we zo’n vijf jaar over gedaan. We zijn nu beweegcoa-
ches. We zorgen binnen de stichting Ons Tweede Thuis op alle locaties 
voor de vitaliteit van de cliënten.”  

Vertel eens wat dat inhoudt.
“Er bestond een projectgroep: Samen Fit en wij hebben het onderdeel 
bewegen op ons genomen. Dat begon met één keer in de week, maar we 
gingen steeds een stapje verder, want we merkten dat er veel animo voor 
was. Inmiddels doen we het nu fulltime. Ruben was gehandicaptenbege-
leider en mijn maatje op de afdeling. Samen overlegden we vaak hoe we 
sport en zorg konden combineren. Terwijl ik de zorgopleiding ben gaan 
volgen is hij begonnen met een  sportopleiding.”

Bewegen is natuurlijk van het grootste belang
“Zeker in tijden van corona hebben we gemerkt hoe belangrijk dat is. Er 
worden heel veel beperkingen opgelegd en onze cliënten zijn al mensen 
met een beperking. Dat was lastig. Tijdens de eerste lockdown zijn we 
veel online lessen gaan geven en hebben we spellen bedacht tegen 
verveling. Activiteitenbegeleiders van OTT konden daar de nodige infor-
matie uit halen. Wij sporten niet, wij bewegen en we kijken speci�ek naar 
wat er mogelijk is. Al is het maar een tennisbal boven je hoofd rond 
draaien, dan is dat al winst. Het gaat om creatief denken. We hebben nu 
de ‘beweegbus’ en rijden daarmee ieder uur naar een andere locatie in de 
regio. De ene keer komen we bij oudere mensen, de andere keer bij 
kinderen; het gaat zowel om mensen met een verstandelijke beperking 
als met een fysieke aandoening; ook met rolstoelgebruikers oefenen we. 
In onze bus nemen we materiaal mee, soms is er een ruimte beschikbaar 
op de locatie, maar we oefenen ook gewoon in de huiskamers van onze 
cliënten.” 

Wat maakt dit vak leuk?
“Je maakt altijd mensen blij. Wat bij deze doelgroep belangrijk is, zijn de 
mentale voordelen van bewegen. Het fysieke voordeel weten we wel, je 
wordt sterker, creëert een verbeterde conditie, maar je hebt ook te maken 
met het verleggen van grenzen. Vaak denken mensen: dit kan ik niet of 
dit lukt me niet. Dan gaan wij samen een traject opzetten, waarin we 
zorgen dat ze dat wel kunnen. We gaan de beweging samen oefenen en 
vier weken later herhalen we die weer en dan merken ze de vooruitgang. 
Dat zijn succesmomenten die veel zelfvertrouwen opleveren en daar 
doen we het voor. We gaan altijd samen op pad, we zijn al vijf jaar vaste 
collega’s en bedenken iedere keer een les en dat varieert van balspelen 
tot yoga, kickboksen of bootcamp. Laatst hebben we voor het eerst 
moeten dansen, dat was niet echt mijn ding. Maar we brengen onze 
lessen altijd met humor en een dosis zelfspot. En dat werkt heel goed.” 

Wie wil jij volgende week in de schijnwerper zetten?
Mijn vrouw Tanya, zij is een vrouw in de bouw en sinds kort voor zichzelf 
begonnen. 

Dennis van Eck maakte voor 
de liefde een nieuwe start

Aalsmeer - Het laatste weekend voor 
de Kerst maken de ondernemers in 
Aalsmeer Centrum het extra gezellig 
voor de klanten. Dit is natuurlijk dé 
tijd om iemand te verrassen met een 
mooi cadeau of jezelf te verwennen 
met een nieuwe out�t. Zaterdag-
middag 18 december loopt er een 
vrolijke Charles Dickens-band door 
de winkelstraten en worden er 
cadeautjes uitgedeeld aan het 

winkelend publiek. De winkeliers 
pakken uit met speciale eindejaar-
acties en sommigen hebben zelfs 
buiten uitverkoopkraampjes. Een 
winterse ‘koopjesdag’ dus. 

Extra trekking spaaractie
Deze maand krijgen klanten bij 
iedere bestede 10 euro een stickertje 
en bij tien stickertjes kunnen ze hun 
volle spaarkaart inleveren bij de deel-

Kerstshopping weekend met live- 
muziek en cadeautjes in Centrum

nemende ondernemers. In januari is 
de trekking van de winnaars, die 
shoptegoeden tot maar liefst 250 
euro kunnen winnen of andere 
mooie prijzen. Maar zaterdagmiddag 
wordt er één klant extra in het 
zonnetje gezet met een lekker kerst-
pakket. Dan is er een speciale Kerst-
trekking. De uitslag hiervan komt op 
de social media van Aalsmeer 
Centrum.

Koopzondag
Om de drukte een beetje te spreiden 
zo vlak voor Kerst zijn veel onderne-
mers, naast de supermarkten en 
horeca, zondagmiddag 19 december 
extra open. 
Check www.aalsmeercentrum.nl voor 
het complete overzicht.  

Steun de horeca
Heb je al nagedacht over wat je met 
Kerst gaat eten? Een idee is om te 
gaan lunchen bij de lokale horeca of 
haal een uitgebreid kerstmenu of 
high tea in huis voorbereid door één 
van de lokale restaurants. Steun de 
horeca, zeker met Kerst! Winkel in je 
buurt, eet in je buurt, doe zaken in je 
buurt en geniet in je eigen buurt. 

Aalsmeer - In deze koude en harde 
tijd wilden de initiatiefnemers van de 
Decemberkalender Aalsmeer graag 
wat moois en warms brengen. 
Ondernemers in beeld brengen, 
lokaal ondernemen in de spotlight 
zetten en daarnaast iets extra’s doen 
voor de gezinnen die in de situatie 
zitten dat ze gebruik moeten maken 
van de Voedselbank. Op 1 december 
ging de actie van start en won Eddy 
Kool de eerste dagprijs: Een paar 
schoenen aangeboden door 
Raymond van der Bilt, ondernemer in 
kinder- en damesschoenen. En wat er 

toen ontstond is om kippenvel van te 
krijgen. Eddy zei: “Ik geef deze 
schoenen liever weg aan een kind 
die het nodig heeft.” Van het een 
kwam het ander en het idee 
ontstond om meer kinderen 
schoenen te geven. Bevriende onder-
nemers en vrienden doneerden geld 
en ook Ingrid Kranenburg van 
kinderkledingwinkel Teddy’s haakte 
aan. Het resultaat: 1.250 euro om alle 
kinderen, die verbonden zijn met de 
Voedselbank Aalsmeer Kudelstaart 
en op de basisschool zitten, een heel 
mooi cadeau te geven: een kleding-

Prijswinnaar draait prijs om en 
geeft kleding en schoenen

Van links naar rechts: Winnaar Eddy Kool en de ondernemers Raymond van der Bilt 
en Ingrid Kranenburg.

pakket van Teddy’s Kinderkleding en 
een bon om zelf schoenen te komen 
uitzoeken bij Hopperz Schoenen. 
Dankzij de inzet en het mooie plan 
van Raymond, Eddy en Ingrid en de 
sponsoring van Judith en Bart, de 
families Leliveld, Van den Heuvel, 
Biemond, Millenaar en Kool en nog 
zeven anonieme ‘Kerstmannen’. 
De pakketten zijn inmiddels opge-
haald door Koos Koelewijn namens 
de Voedselbank en worden een dezer 
dagen uitgedeeld aan de kinderen. 
“Wat zullen ze hier blij mee zijn”, 
aldus Koos die heel blij is met deze 
actie en ook met de Decemberka-
lender Aalsmeer, die nog de hele 
maand december duurt. 

Lootjes voor Voedselbank
Ook de Voedselbank ondersteunen 
en kans maken op een mooie 
dagprijs van een van de 31 deelne-
mende lokale ondernemers? Koop 
dan een of meerdere lootjes van 5 
euro op www.decemberkalender-
aalsmeer.nl. Van ieder lootje wordt 4 
euro gedoneerd aan de Voedselbank. 
Met de andere euro worden zoveel 
mogelijk de kosten van de organi-
satie gedekt. En iedereen maakt ook 
nog eens kans op de hoofdprijs: een 
shoptegoed bon ter waarde van 400 
te besteden in Aalsmeer Centrum.
De inwoners van Aalsmeer en Kudel-
staart laten zien dat er in deze bizarre 
tijd wel degelijk ruimte is om acties 
te houden en deze te willen steunen!

Financiële ondersteuning voor 
verbeteren bedrijventerrein
Regio - De provincie Noord-Holland 
stelt voor 2022 een bedrag van 550.000 
euro beschikbaar voor het verbeteren 
van bedrijventerreinen. Gemeenten en 
ondernemingen kunnen subsidie 
aanvragen. De provincie Noord-
Holland stimuleert al ruim 18 jaar de 
herstructurering van verouderde 
bedrijventerreinen in Noord-Holland. 
In die periode is de kwaliteit van 
honderden hectaren verbeterd. Gede-
puteerde Ilse Zaal: “In 2020 is het volle-
dige subsidiebedrag uitgekeerd. In 
totaal hebben wij 23 aanvragen geho-

noreerd. Bijna alle aanvragen waren 
gericht op het stimuleren van collec-
tieve duurzaamheidsmaatregelen op 
bedrijventerreinen, zoals het realiseren 
van voorzieningen op het gebied van 
energie, grondsto�en en verkeer en 
vervoer die leiden tot een lagere mili-
eubelasting en/of e�ciënter ruimtege-
bruik.” Ook in 2022 is het mogelijk om 
voor het verbeteren van bedrijventer-
reinen �nanciële ondersteuning te 
krijgen. Gemeenten en onderne-
mingen kunnen subsidie aanvragen 
voor het inrichten van een organisatie 

voor beheer van een bedrijventerrein 
en het begeleiden en initiëren van 
duurzame maatregelen. Daarnaast 
kunnen alleen gemeenten subsidie 
aanvragen voor het opstellen van regi-
onale en lokale visies voor bedrijven-
terreinen en kantoorlocaties. Projecten 
waarin veel duurzaamheidsmaatre-
gelen zijn opgenomen maken grote 
kans op een subsidie. Denk aan 
substantiële vermindering van uitstoot 
van CO2 en/of stikstof en maatregelen 
voor hergebruik van afval. Meer infor-
matie over de Uitvoeringsregeling 
Ondersteuning Toekomstbestendige 
Werklocaties 2022 (OTW-regeling) is 
vanaf 6 januari 2022 te vinden op 
www.noord-holland.nl
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COLUMN TRUUS

Aalsmeer - Nog even over dat prachtige Waterfront. Op mijn vraag vorige 
week of er nog meer mensen blij zijn met de nieuwe boulevard, heb ik 
heel wat positieve reacties gehad. Gelukkig zijn veel mensen het met mij 
eens. Het is prachtig geworden en we moeten er vooral massaal van gaan 
genieten. Een van de raadsleden beloofde mij zelfs om aan de wethouder 
te vragen of er nog wat in het geldpotje zit, zodat dat eenzame trappetje 
aan de andere kant van het paviljoen ook een leuning kan krijgen. En dat 
zou natuurlijk helemaal geweldig zijn, want het is bij uitstek de ideale 
plek om te zwemmen. Je hoeft niet over zonnebadende mensen heen te 
stappen en ook niet tot je enkels door de blub; je kunt simpelweg zo 
vanaf de laatste tree gelijk het diepe in. Ideaal. Op onze eerste wandel-
tocht over de boulevard, passeerden we een groepje mensen voor wie 
het zojuist opgeleverde project ook een punt van discussie was. “ik snap 
het niet” hoorde ik een van de mannen zeggen. “Klagen de mensen zo 
over de overlast van Schiphol, maar accepteren ze dit wel.” “Ja natuurlijk 
accepteren we dat”, had ik hem wel toe willen roepen (wat ik niet gedaan 
heb, ik probeer af te leren om mij overal te pas en te onpas mee te 
bemoeien), maar we moeten af van het idee dat het hypocriet zou zijn 
om donaties van het Schipholfonds te accepteren en daarnaast ook te 
blijven klagen over de overlast. Dat is het namelijk helemaal niet. We 
hebben genoeg narigheid van al die vluchten, het lawaai, de �jnstof, de 
ziektes die er door veroorzaakt worden, daar mogen we best voor gecom-
penseerd worden. Voor zover dat mogelijk is. Misschien zien veel mensen 
het slechts als een doekje voor het bloeden, en dat is het waarschijnlijk 
ook, maar er is niks mis met doekjes voor het bloeden. Het is u misschien 
niet ontgaan dat ik in het bestuur van de stichting Voedselbos Kudelstaart 
zit; ook wij hebben een bijdrage aan SLS gevraagd én gekregen. Daar zijn 
we hartstikke blij mee. Er zijn prachtige bomen en struiken van gekocht, 
allemaal dingen om onze directe leefomgeving mee te verfraaien. En dat 
moeten we vooral blijven doen: mooi maken, groen creëren. Daarnaast 
ook blijven ageren tegen de narigheid die Schiphol veroorzaakt, want de 
aanhouder wint. Recente nieuwsberichten laten zien dat we terrein gaan 
winnen. Heel langzaamaan, maar er gloort wat licht aan het einde van de 
tunnel. Ik huldig altijd de slogan die ik ooit op een management cursus 
heb geleerd: “Accepteer nooit dat je het slachto�er van de omstandig-
heden wordt, maar probeer wel een architect van verbeteringen te zijn.” 
En daar zijn we hard mee bezig. 
Reageren? Truus@bente.net

Doekje voor het bloeden

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer - Op 13 december 1951 
gaven Willem Joris Kniep en Jopie 
Veuger, beiden geboren en getogen 
Aalsmeerders, elkaar het jawoord. Ze 
zijn nog steeds samen; zeventig jaar 
getrouwd, een platina huwelijk. Hoe 
bijzonder is dat. Hun kamer in het 
Zorgcentrum is een zee van bloemen 
en cadeaus. Het echtpaar heeft veel 
reacties gehad op de advertentie die 
vorige week in deze krant stond. 
Helaas is er geen bezoek van de 
burgemeester op deze maandag 13 
december. Coronaregels verhinderen 
dat. Terwijl mevrouw Kniep een 
welverdiend dutje doet, het is 
tenslotte een emotionele dag en ze is 
al 96, heb ik een bijzonder interes-
sant gesprek met de 98-jarige brui-
degom. We praten over heel uiteen-
lopende onderwerpen; van vakanties 
en boeken tot het huwelijk en 
geloofsbeleving. Willem Joris Kniep is 
een intelligente, humorvolle man, 
zijn gulle lach schalt tijdens ons 
gesprek menigmaal door de kamer. 

Totaal verschillend
Wat maakte dat hij meer dan zeventig 
jaar geleden verliefd werd op zijn 
Jopie? “Het is grappig dat je het 
vraagt”, zegt hij. “Ik heb me heel vaak 
afgevraagd waarom we voor elkaar 
kozen. Ze had een heel lief gezicht, 
dat heeft me verleid. Ze werkte op 
het postkantoor samen met een 
vriendin en ik was bevriend met de 
broer van die vriendin. Zo hebben we 
elkaar leren kennen. We hebben een 
goed huwelijk, maar zijn totaal 
verschillende mensen. Maar ‘les 
extrêmes se touche’ zeggen de 
Fransen zo mooi. Ik hield van 
wandelen en sport, zij was heel crea-
tief en dol op knutselen. Naar feestjes 
ging ik vaak alleen als zij geen zin had 
om mee te gaan, maar ik was altijd 
blij om weer naar huis te gaan, naar 
de geborgenheid. Jopie was een heel 
goede moeder voor onze kinderen en 
een goede vrouw voor mij. Ik wist dat 
alles altijd weer op zijn pootjes 
terecht kwam.” Willem Joris Kniep was 
wiskundeleraar van beroep en werkte 
op een scholengemeenschap in 

Bloemen en cadeaus voor 70 
jaar getrouwd echtpaar Kniep

Osdorp. Hij is al vroeg met pensioen 
gegaan. “Je kunt het je nu niet meer 
voorstellen, maar er was in die tijd 
een overschot aan leraren en ik werd 
gevraagd om plaats te maken voor 
jongere docenten. Ik heb gebruik 
gemaakt van de toen geldende VUT 
regeling.” Hij werd lid van lokale en 
landelijke wandelclubs en heeft heel 
wat lange afstandspaden afgelegd, 
waaronder het Pieterpad en het 
Deltapad. Samen met zijn vrouw 
verkende hij jarenlang heel Frankrijk, 
dat ze als hun tweede vaderland 
beschouwden. 

Lezen en puzzelen
Mijnheer Kniep is, zoals hij ook zelf 
zegt, gezegend met een goede 
gezondheid en een goed verstand. 
Een van zijn hobby’s is het maken 
van plakboeken van dieren en bij 
voorkeur vogels. Hij lost graag een 
sudoku op en leest veel, momenteel: 
‘Ik ga leven’ van Lale Gül. Zijn inte-
resse gaat uit naar historische 
boeken en hij heeft zich uitvoerig 
verdiept in de koloniale geschiedenis 
van ons land. “Ik heb weinig bewon-
dering voor de rol die Nederland 
heeft gespeeld in Indonesië”, zegt hij. 
Op mijn vraag of hij ‘het Zoutpad’ 
heeft gelezen, een boek dat hem 
moet aanspreken als enthousiast 
wandelaar, antwoord hij bevesti-
gend. “Ik vond het te eenzijdig, 
constant dezelfde problemen: geen 
eten, geen geld, geen onderdak. 
Halverwege het boek dacht ik: nu 
weet ik het wel.” Door een ongeluk-
kige val is zelfstandig wonen niet 
meer mogelijk en sinds januari dit 
jaar woont het echtpaar Kniep in 
Zorgcentrum Aelsmeer. Met veel 
plezier overigens. “De overgang heeft 
geen enkele moeite gekost, de sfeer 
is hier prima.” Een feestje zit er voor 
het platina bruidspaar op het ogen-
blik helaas niet in. Maar dat hopen ze 
in januari goed te maken, samen met 
hun twee kinderen, vijf kleinkinderen 
en zeven achterkleinkinderen. 

Schiphol Rijk - Op de N201 bij 
Schiphol Rijk is zaterdag 11 
december rond 16.30 uur in de 
middag een ongeval gebeurd. Een 
auto en een vrachtwagen zijn met 
elkaar in botsing gekomen. 
Bij het ongeval is de vrachtwagen 
door een hek gereden en in het gras 
tot stilstand gekomen. In de auto is 
na de botsing brand ontstaan, maar 
dit heeft de brandweer snel weten te 

blussen. Politie, brandweer en ambu-
lancedienst kwamen ter plaatse. Ook 
een traumateam werd opgeroepen 
naar de plaats van het ongeval. 
Een inzittende, vermoedelijk de 
bestuurder van de auto, raakte zwaar 
gewond. Het slachto�er is met spoed 
naar een ziekenhuis vervoerd. De 
weg is wegens het ongeval en voor 
onderzoek enkele uren afgesloten 
geweest in beide richtingen. 

Zwaar gewonde na aanrijding 
tussen vrachtwagen en auto

Foto: VLN Nieuws - Laurens Niezen

Aalsmeer - Vrijwilligers van de stich-
ting Geen Drugs-Wel Leven komen 
zaterdag 18 december naar het 
centrum van Aalsmeer om �yers te 
verspreiden over de gezondheidsri-
sico’s van drugs en lachgas. De stich-
ting is al anderhalf jaar in verschil-
lende steden actief aan het �yeren 
om het thema drugsvoorlichting aan 
jongeren hoog op de agenda te 
krijgen.

Dwarslaesie door lachgas 
Vooruitlopend op landelijke wetge-
ving heeft Aalsmeer net als veel 
andere gemeenten lokaal een lach-
gasverbod ingesteld, om de overlast 
van gebruikers in bepaalde wijken 
tegen te gaan. Of dit voldoende is 
om ook daadwerkelijk het gebruik 

van lachgas onder jongeren te 
verminderen, is de vraag. 
Stichting Geen Drugs-Wel Leven is 
bezorgd over de populariteit die het 
middel nog steeds heeft, met alle 
verschrikkelijke gevolgen van dien. 
Te veel jongeren komen door onwe-
tendheid met allerlei lichamelijke 
klachten te zitten. Zo zijn in de afge-
lopen jaren tientallen jongeren met 
een dwarslaesie in een revalidatie-
centrum beland.

Inzetten op preventie
Volgens woordvoerster Gerbrig 
Deinum van de stichting is het hard 
nodig dat er in Nederland meer aan 
preventie wordt gedaan. 
“We moeten in Nederland af van de 
cultuur dat drugs erbij horen. 

Drugsvoorlichters in Aalsmeer

Bestaande voorlichting gaat voorna-
melijk over ‘hoe je drugs veilig kunt 
nemen’. Wij zijn van mening dat daar 
nog een stap voor zit: de keuze om al 
dan niet drugs te gebruiken. Daarom 
pleiten wij voor meer voorlichting 
aan de voorkant.” 

Bewust maken
“Verbieden heeft geen zin”, vindt ook 
Deinum. “Het is belangrijk om 
jongeren bewust te maken wat drugs 
is en dat er meer uitleg komt over 
wat het precies met je lichaam en 
hersenen doet. Lachgas breekt 
bijvoorbeeld vitamine B12 in je 
lichaam af, waardoor je zenuwstelsel 
en ruggenmerg worden aantast. De 
meeste jongeren hebben geen idee 
van de korte of langere termijnef-
fecten op hun gezondheid.” 

Gezondheidsrisico’s
Geen Drugs-Wel Leven is een secu-
liere stichting die gesponsord wordt 
door de Scientology kerk. De stich-
ting zou graag zien dat de politiek 
gaat inzetten op een landelijke voor-
lichtingscampagne over drugs. “We 
hebben gezien dat het aantal rokers 
drastisch is verminderd na alle 
aandacht voor de gezondheidsrisico’s 
van roken. Dat zou met drugs ook 
moeten kunnen”, aldus Deinum. “Het 
gaat om de toekomst van onze 
jongeren.” Kijk voor meer informatie 
of het aanvragen van een lezing op 
www.geendrugswelleven.nl
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De Kwakel - Op de vrijdagmiddag is 
‘Leer-Kom-Ga-Bridgen’ gestart met 
bridgen onder begeleiding (bob). De 
initiatiefnemers verwachten aan alle 
kanten veilig gedrag. Dus bij klachten 
thuis te blijven! Bij deze bridge activi-
teit is het gebruikelijk dat er vragen 
gesteld mogen worden tijdens het 
bieden en het na a�oop over het 

uitspelen. En dat foutjes hersteld 
mogen worden om beter te leren 
bridgen. De stand is van onderge-
schikt belang. Samen gezellig een 
bridgemiddag doorbrengen is het 
ultieme doel. Alle bridgers tellen, is 
het motto. Meedoen kan door aan te 
melden bij leerkomgabridgen@gmail.
com of neem contact op met Hans 

Leer-kom-ga-bridgen op vrijdag 
in dorpshuis de Quakel 

Winst Riet en Jopie 
op Ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er van 13.30 tot 16.30 uur 
voor 55+ers een gezellige kaart-
middag in het Dorpshuis ’t Podium. 
Op donderdag 9 december is het 
klaverjassen gewonnen door Riet 

Aalsmeer – De traditionele Nieuw-
jaarsduik in Scheveningen kan op 1 
januari 2022 weer niet doorgaan. 
Ook de nieuwjaarsplons in het 
Oosterbad zal geen doorgang 
vinden. Onverantwoordelijk vindt 
ook het bestuur van het natuurbad 
aan de Mr. Jac. Takkade. Het aantal 
besmettingen met corona is nog te 
hoog.
Fans van de nieuwjaarsduik kunnen 
– zo lang de voorraad strekt – gratis 
een thuisduik-pakket ontvangen. 
Daarin zit alles voor de perfecte 
’thuisduik’: 2 blikken zeewater, 1 blik 

soep en 2 mutsen om na de koude 
duik in eigen tuin, badkuip of op het 
balkon weer op te warmen. Voor elk 
besteld pakket doneert Unox een 
blik erwtensoep aan de Voedselbank.
Om tijdens deze editie nog meer 
mensen mee te kunnen laten doen, 
heeft Unox twee keer zoveel blikken 
gevuld, liefst 50.000. Bovendien zijn 
de blikken extra lang. Maar, wees er 
snel bij: Op is op. Bestellen kan via 
www.nieuwjaarsduik.nl.
Het bestuur van het Oosterbad kijkt 
uit naar de thuis�lmpjes en foto’s van 
de Oosterbad-’thuisduiken’.

Ook geen nieuwjaarsduik op 
1 januari in het Oosterbad 

Schiphol - Sportspullen, ramen voor 
de nieuwe sleepboot van een scou-
tinggroep en speeltoestellen voor 
schoolpleinen: ruim een week voor 
pakjesavond was het feest bij diverse 
sportclubs, Scouting en scholen in de 
omgeving van Schiphol. Zij 
ontvingen donaties voor hun spor-
tieve initiatieven. Want sport en spel 
verbindt en daar draagt het Schip-
holfonds graag aan bij.

Ballen en spelen
De American footballers van de 
Alphen Eagles krijgen nieuwe ballen. 
En de tafeltennissers in Castricum 
kunnen lekker ballen op hun nieuwe 
wedstrijdtafels. Ook in Haarlem en 
Weesp vliegen de ballen in het rond 
bij Haarlemsche Football Club 
Eendracht Doet Overwinnen en FC 
Weesp. Met de bijdrage van het 
Schipholfonds is er een stuk meer 
mogelijk voor de oudste en jongste 
voetballers. Tennisvereniging 
Leimuiden kan de oude baanverlich-
ting gaan vervangen door ledverlich-
ting zodat de tennisballen ook ’s 
avonds zichtbaar zijn. Jeugdland in 
Hoofddorp is een veilige bouw- 
speel- en ontdekplek voor kinderen 
van 6 tot 15 jaar. Zij kreeg een 
donatie voor een speelhuisje. Bij 

basisschool De Rozenbeek in Velsen 
komt er een behendigheidsparcours 
op het schoolplein. En bij De 
Kinderarcke in Rijnsaterwoude 
kunnen de basisschoolkinderen 
straks spelen op een duizend-veld, 
een balanceerparcours en een 
duikelduo.

Surfskiën en roeien 
Ken je de surfski al? Dit is een lange 
kajak waarmee je op open water op 
golven ‘surft’. Je kan het zelf proberen 
bij Kano op IJburg. Zij kregen een 
donatie voor zo’n surfkajak. Roeiver-
eniging Iris in Lisse kan een nieuwe 
boot aanscha�en die geschikt is voor 
zowel beginnende als oudere leden 
en voor mensen met een beperking. 
De Sloeproeivereniging Haarlem kan 
aan de slag deze winter. Met de 
donatie voor de bouwpakketten die 
zij hebben gekregen kunnen ze zelf 
boten gaan bouwen.

Doe zelf een aanvraag
Kan jouw sportclub, scouting of 
school ook een beetje steun van het 
Schipholfonds gebruiken? Kijk dan 
op schipholfonds.nl of jouw spor-
tieve initiatief in aanmerking komt 
voor een donatie en doe een 
aanvraag!

Schipholfonds helpt sportclubs, 
Scouting en scholen

Amstelland - Wie een mooie 
winterse kerstwandeling voor eerste 
of tweede kerstdag zoekt, of een leuk 
uitje in de kerstvakantie, kan kijken 
op de website Kerstwandeling2021.
nl. Ook in de regio Amsterdam 
Amstelland vindt dit jaar een kerst-
wandeling plaats. Het is een winterse 
wandelroute met een leuke chal-
lenge en puzzeltocht voor het hele 
gezin. Wandelaars kunnen kiezen 
tussen een route van 3 kilometer 
door het Vondelpark en een route 
van 8 kilometer door het Amster-
damse Bos. Wie liever de stad uit gaat 
kan op de website een andere 
wandeling uitzoeken.
Veel georganiseerde wandelingen 
gaat dit jaar niet door. Daarom is de 
Kerstwandeling 2021 corona-proof 
opgezet. De route kan individueel of 
in een klein gezelschap worden 
gelopen, op een moment dat het de 
wandelaars zelf schikt. Zo wordt 
drukte vermeden. Er zijn per regio 
een maximaal aantal tickets beschik-
baar, dus het loont om je tijdig aan te 

melden, zodat je zeker weet dat je 
mee kunt doen. “Neem een rugzakje 
en een mobiele telefoon met 
GPS-app mee. Er zijn onderweg prik-
kelende vragen en leuke opdrachten. 
Voor alle goede inzendingen is er 
een attentie,” aldus de organisatie.
De Kerstwandeling 2021 is een initia-
tief van samenwerkende routema-
kers. Een deel van de opbrengst gaat 
naar noodhulp aan vluchtelingen die 
deze winter in moeilijke omstandig-
heden doorbrengen.

Winterse kerstwandeling met 
leuke opdrachten

Kerstwandeling met prikkelende 
vragen en opdrachten. Foto: Mara Ket

Door Joke van der Zee

Aalsmeer – Ziet u ze ook wel eens 
�etsen? Twee mensen naast elkaar 
op een duo-�ets. Beiden genieten 
van lekker buiten zijn, sportief 
bewegen, een praatje en de route. 
Eén van de twee is vrijwilliger, de 
ander iemand die niet meer zelf-
standig kan �etsen. Ofwel door een 
handicap, aandoening of ziekte, 
ofwel door een hoge leeftijd. Eén van 
de twee maakt kracht en tijd vrij om 
de ander een zo �jn mogelijke rit te 
geven. Maar wat blijkt? Niet alleen de 
‘passagier’ geniet met volle teugen, 
ook de vrijwilliger beleeft een heer-
lijke �etsochtend of middag. Niet in 
het minst door het buiten zijn en 
lekker trappen, maar juist ook omdat 
het zo’n �jn gevoel is om je mede-
mens zo’n opkikker te kunnen geven. 
Gewoon door een �etstochtje. Ze 
slaan dan ook geweldig goed aan: de 
tochtjes met de duo-�etsen. Zo goed 
dat er vrijwilligers te kort zijn. Maar 
ook is de stichting op zoek naar 
mensen die een ‘�etsplan’ kunnen 
opzetten en dat in goede banen 
kunnen leiden. Een coördinator dus.

Uitbreiding ritten
Het is stichting SAM die deze buiten-
activiteiten ontplooit. Het staat voor 
‘Sociale Activiteiten voor de Mede-
mens’. Eind 2019 losgekoppeld van 
het Rode Kruis Aalsmeer richt SAM 

zich op bijvoorbeeld wandelen met 
rolstoelers maar ook het populaire 
�etsen met de duo-�ets. En die loot 
van de stam is tot ‘SAMen �etsen!’ 
gedoopt. Voorzitter van de stichting 
is Jan Kwak. 
Hij vertelt dat ‘SAMen �etsen!’ het 
huidige aanbod van de ritten wil 
uitbreiden. Zijn het nu vooral bewo-
ners van de drie zorgcentra die als 
passagiers meegaan; de zelfstandig 
wonende oudere en �etsliefhebbers 
met een beperking komen ook graag 
in aanmerking. “We krijgen 
aanvragen bijvoorbeeld vanuit de 
wijkzorg en huisartsen. Er is veel 
animo voor. Daarom hebben we 
meer vrijwilligers nodig. Het kost per 
rit een uur of twee. De �etsen zijn 
met elektrische ondersteuning uitge-
rust. De route, het doel gaat altijd in 
overleg. Soms wil de passagier langs 
zijn geboortehuis �etsen of naar 
dorp om ko�e te drinken. Er zijn ook 
mensen die de Poel om willen. De 
vrijwilligers zijn van alle leeftijden. Je 
hoeft geen bepaalde opleiding te 
hebben genoten, gewoon goede zin 
en enthousiasme zijn al genoeg.”  

Bestuursleden nodig
“Belangrijk is wel”, aldus Jan, “dat we 
met het welslagen van dit project 
ook bestuursleden nodig hebben. 
Mensen die de ritten willen coördi-
neren, die de communicatie op de rit 
willen zetten (sociale media, persbe-

richten schrijven, etc) en een 
secretar(esse)is die van regelen 
houdt. Alleen zo kunnen we ‘SAMen 
�etsen’ tot een groot succes maken, 
we doen er zoveel mensen een 
plezier mee.” 
Jan vertelt dat er zulke hartverwar-
mende reacties komen. Zoals die van 
mevrouw De Bok, die mantelzorger is 
van haar thuiswonende echtgenoot: 
“Fantastisch wat jullie doen. Mijn 
man heeft onwijs genoten. Speciaal 
van het ritje Amsterdamse Bos en 
naar Kudelstaart waar hij gewoond 
heeft. Ik was ook blij dat ik die tijd 
dat hij op de �ets zat even helemaal 
voor mezelf had.” Een andere reactie 
kwam van mevrouw Masselink: “Ik 
vind het heel �jn om mee te kunnen 
�etsen. Heerlijk om buiten te zijn. 
Anders kom je er niet uit. Ik heb 
vroeger heel veel ge�etst maar dat 
kan ik niet meer, nu met de duo-�ets 
gaat dat weer prima!”

Informatie 
Belangstellenden kunnen zich 
aanmelden bij Jan Kwak via: 
06-53928043. Of mailen naar info@
stichtingsam.eu. Er wordt ge�etst in 
de periode van maart tot en met 
oktober op doordeweekse dagen. De 
�etsvrijwilligers krijgen eerst een 
korte instructie en voorafgaand een 
intakegesprek.
Op www.stichtingsam.eu is meer te 
lezen over de activiteiten van SAM.

en fie en op de d o fie  i  
dubbel genieten

Selman via 06-54108456. Het liefst 
wordt met volle tafels gespeeld, dus 
vooraf opgeven is echt gewenst. Ook 
als je nog niet kunt bridgen kun je bij 
Leer-Kom-Ga-Bridgen terecht. 
Onlangs is een starterscursus aange-
vangen op de maandagavond in 
Uithoorn. Bridgen is goed voor het 
trainen van het geheugen en voor het 
opbouwen van een nieuw netwerk 
met sociale contacten. Bridgen onder 
begeleiding (bob) is op vrijdag in 
dorpshuis de Quakel in De Kwakel. 

Pothuizen met 5200 punten en 1 mars. 
Coby Bouwmeester eindigde op twee 
met 4966 punten en de derde plaats 
was voor Ria van der Laan met 4945 
punten en 2 marsen. Bij het jokeren 
was de hoogste eer voor Jopie de 
Grauw met 218 punten, gevolgd door 
Trudy Knol met 362 punten. Kaartlief-
hebbers, zowel klaverjassers als joke-

raars, zijn van harte welkom. Zij 
worden uitgenodigd eens te komen 
kijken en een paar proefmiddagen 
mee te spelen. Er zijn dit jaar nog drie 
kaartmiddagen en wel op 16, 23 en 30 
december. Voor inlichtingen kan 
contact opgenomen worden met 
penningmeester Hans van Schuilen-
burg via 06-12699009.
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Aalsmeer - Donderdag 9 december 
heeft de gemeenteraad van Aals-
meer unaniem ingestemd met de 
nieuwe samenwerkingsafspraken 
met Amstelveen. Het is het sluitstuk 
van twee jaar onderhandelen, 
waarbij op verzoek van de raad de 
afspraken herzien zijn. een historisch 
besluit!
Al vele jaren krijgen gemeenten 
steeds meer taken van de overheid. 
Voor kleinere gemeenten met relatief 
weinig ambtenaren kan dit een grote 
belasting ijn. Vandaar dat veel kleine 
gemeentes op ambtelijk gebied 
samenwerking zoeken. Aalsmeer is 
jaren geleden een ambtelijke samen-
werking aangegaan met Amstelveen. 
Echter, er waren consequenties voor 
onder andere de dienstverlening 
voor bewoners en ondernemers van 
Aalsmeer: Zij konden voor veel zaken 
niet langer in het Raadhuis van Aals-
meer terecht, maar moesten naar 
Amstelveen. Ook namen de kosten 
voor de gemeente Aalsmeer steeds 
meer toen.

Geen grip op kosten
De toename van kosten voor gele-
verde diensten waar de raad van 
Aalsmeer geen grip op had, was voor 

alle partijen reden om op 17 oktober 
2019 een spoedvergadering te 
houden om de kwestie te bespreken. 
In deze vergadering heeft de voltal-
lige raad een motie aangenomen. 
Hiermee kreeg het college de 
opdracht om te onderzoeken of de 
samenwerking met Amstelveen 
verbeterd kan worden of wellicht 
beëindigd moest worden. Het 
college heeft deze opdracht voortva-
rend opgepakt. Al snel bleek dat 
inzet op nieuwe afspraken het beste 
was. De gemeenteraad werd op de 
hoogte gehouden door regelmatig 
overleg binnen de Tijdelijke 
Commissie Toekomstige Dienstverle-
ning, de TCTD, ook wel de ‘commissie 
stiekem’ genoemd. Hierin zat namens 
elke fractie een lid. Doordat deze 
commissie vertrouwelijk was, konden 
college en raad vrijuit met elkaar van 
gedachten wisselen.

Loketfuncties weer in Aalsmeer
Na bijna twee jaar onderhandelen 
ligt er een voorstel names de 
colleges van Aalsmeer en Amstel-
veen om de samenwerking te 
vernieuwen voor een periode van vijf 
jaar, waarbij elk jaar een evaluatie-
moment zal zijn.Belangrijke uitkomst 

is dat er in Aalsmeer zelf weer een 
ambtelijke kernorganisatie komt, 
waardoor beter grip en sturing 
mogelijk is. 
Ongeveer 25 Aalsmeerse ambte-
naren komen in het Raadhuis werken 
en daarnaast komen medewerkers 
van Amstelveen in het Raadhuis 
werken aan Aalsmeerse dossiers. 
Voor bewoners en ondernemers is 
bereikt dat alle loketfuncties voor 
dienstverlening vanaf 2022 weer 
gewoon in het Raadhuis van Aals-
meer beschikbaar zijn.

Commissie opgeheven
De gemeenteraad van Aalsmeer is 
blij met het bereikte resultaat van de 
onderhandelingen en heeft tijdens 
de vergadering van 9 december 
unaniem ingestemd met de samen-
werkingsafspraken. Woensdag 15 
december was de besluitvorming 
voor de gemeenteraad van Amstel-
veen, ook aangenomen. Nu kan de 
nieuwe samenwerking o�cieel van 
kracht gaan. In Aalsmeer is gelijk na 
het instemmen tijdens de gemeente-
raadsvergadering de Tijdelijke 
Commissie Toekomstige Dienstverle-
ning opgeheven. Ook met dit besluit 
is unaniem gestemd.

Raad unaniem over nieuwe 
samenwerking met Amstelveen

Aalsmeer - De Burgemeester Kaste-
leinweg is nu weliswaar geheel klaar 
nu ook de busbaan in gebruik 
genomen is, maar er volgt nog een 
�nishing touch. Pas als dit voltooid is 
wordt de weg nog overgedragen aan 
de gemeente. De provincie blijft 
overigens de beheerder van de 
busbaan. De komende periode staan 
er nog verschillende werkzaamheden 
op de planning. Dura Vermeer: 
“Onder andere voor de civiele en de 
infrastructurele werkzaamheden. Alle 
punten die we nog moeten afronden, 
komen op een zogenaamde restpun-
tenlijst. Het kan daarbij gaan om 
bijvoorbeeld het bestraten van de 
voetpaden, het plaatsen van de 
laatste bebording, het netjes maken 
van bermen, waar nodig inzaaien 
met gras en het opruimen van 
achtergelaten vuil. De aankomende 
weken zullen we de meeste rest-
punten oplossen. Maar sommige 
punten, zoals het plaatsen van de 

ANWB-bebording, kunnen we pas 
begin volgend jaar oppakken, omdat 
we te maken hebben met lange 
levertijden.” 
De inwoners van Aalsmeer hebben 
ook nog wel wat restpunten: Het 
�etspad in de 1e J.C. Mensinglaan, 
dat nu overgaat in een voetpad, 
afmaken/aanleggen. Een voetpad 
van de Mensinglaan naar de bushalte 
in de Ophelialaan. De voetgangers 
lopen nu op het �etspad, terwijl er 
naast ruimte is om een (smalle) voet-
gangersstrook te realiseren. En onder 
andere een verwijzing bij de bushalte 
bij de Stommeerkade naar de nieuw, 
aanlegde �etsenstalling aan de 
andere kant van de rotonde bij de 
Oosteinderweg. Het bestaan hiervan 
lijkt vooralsnog onbekend, de �etsen 
worden nu namelijk neergezet bij de 
halte en/of vastgeketend aan de 
brug. Ter overweging om ook deze 
‘ergernissen’ op het lijstje te 
plaatsen...

Nog wat restpunten in planning 
rond Burg. Kasteleinweg

Aalsmeer - Bloemenlust is de voor-
malige bloemenveiling aan de Oost-
einderweg. Het is een Aalsmeers 
monument met grote historische 
waarde. Het pand is tevens belangrijk 
cultureel erfgoed. De gemeente wil 
het gebouw graag behouden en 
heeft daarom Bloemenlust aange-
kocht voor de Aalsmeerse gemeen-
schap en voor toekomstige genera-
ties. Burgemeester Gido Oude Kotte, 
portefeuillehouder gemeentelijk vast-
goed: “Ik ben trots op het besluit van 
de gemeenteraad en onderschrijf die 
volledig. Met de aankoop van Bloe-

menlust behouden we de historische 
waarde van de bloemenveiling op 
deze locatie. Na een ingrijpende 
restauratie kan het dienen als 
markant en centraal gelegen punt in 
Aalsmeer Oost dat sportieve, maat-
schappelijke, culturele functies huis-
vest waar inwoners zich kunnen 
ontplooien. Het is daarmee een 
aanwinst voor Aalsmeer en in het 
bijzonder de kern Aalsmeer Oost.”

Architectuur
De voormalige bloemenveiling, 
hoofdonderdeel van het complex 

Bloemenlust overgedragen aan 
de gemeente Aalsmeer

Bloemenlust, is gebouwd in 1921 naar 
het ontwerp van M. de Klerk (zaal I). In 
1927 is er uitgebreid naar het 
ontwerp van J.F. Staal (pak-zalen) en 
1928 naar het ontwerp van ir. J.J. 
Berghoef(zaal II) in de stijl van de 
Amsterdamse School.

Functies
Het oude veilinggebouw is een beeld-
bepalend pand aan de Oostein-
derweg. Doordat het een pand met 
veel oppervlak is, is een brede invul-
ling mogelijk. Op dit moment is sport 
de belangrijkste invulling, maar ook 
voor culturele, maatschappelijke en 
andere functies biedt deze locatie 
veel mogelijkheden. Daarnaast kan de 
locatie onderdeel gaan uitmaken van 
een van de historische, toeristische en 
groene stepping stones in Aalsmeer.

Kansen
Burgemeester Oude Kotte tot slot: 
“Door de aankoop ontstaat er ook 
ruimte om de ontsluiting van de 
Pontweg te verbeteren en om de krui-
sing waar veel zwaar verkeer over 
gaat aan te pakken. Doordat in de 
afgelopen jaren de gemeente Aals-
meer veel maatschappelijk vastgoed 
heeft afgestoten, biedt deze aankoop 
ook weer ruimte voor initiatieven die 
geen plek kunnen vinden elders in de 
gemeente.” 

Aalsmeer - Het zat erin, verlenging 
van de avondlockdown met nog een 
maand, tot 14 januari. Het aantal 
besmettingen neemt gestaag af en het 
aantal ziekenhuisopnames is eveneens 
dalende, maar nog altijd te hoog om 
ook reguliere zorg te kunnen bieden. 
Bovendien zijn er grote zorgen om de 
nieuwe omikron-variant die besmet-
telijker is en een nieuwe ‘golf’ zou 

kunnen geven. Het Outbreak Manage-
ment Team (OMT) doet onderzoek en 
komt eind deze week met een advies 
en dan kan het zijn dat er zelfs extra 
maatregelen aangekondigd moeten 
worden. Dit vertelden premier Mark 
Rutte en minister Hugo de Jonge afge-
lopen dinsdag 14 december tijdens de 
corona-persconferentie. Het huidige 
pakket blijft dus vooralsnog en 

Coronacijfers in december weer 
iets gedaald in Aalsmeer

besloten is de basisscholen een week 
eerder te sluiten. De corona-cijfers in 
Aalsmeer zijn, net als de landelijke 
trend, afgenomen. Er zijn van 1 tot en 
met 14 december 517 inwoners posi-
tief, 25 minder dan de vorige periode. 
Er is 1 inwoner opgenomen in het 
ziekenhuis (vorige periode nog 5) en er 
zijn gelukkig geen inwoners overleden 
aan het virus (vorige periode 3). Ook in 
de omliggende gemeenten minder 
positief op corona geteste inwoners. In 
Uithoorn 410 (-96), in Amstelveen 
1.009 (-241) en in Haarlemmermeer 

2.036 (-286). Er liggen 7 (gelijk) inwo-
ners uit Uithoorn in het ziekenhuis, uit 
Amstelveen 6 (-1) en uit Haarlemmer-
meer 19 (-1). In Uithoorn is 1 inwoner 
overleden aan het virus, in Amstelveen 
7 inwoners en in Haarlemmermeer 5 
inwoners. De cijfers uit Amstelveen en 
Haarlemmermeer doen vermoeden 
dat de besmettingsgraad in deze 
gemeenten hoger ligt dan in Aalsmeer 
en Uithoorn, echter wordt gekeken 
naar het aantal per 100.000 inwoners 
dan prijkt Aalsmeer op plaats één met 
1.616,1, Uithoorn op twee met 1.357,3, 

op drie Haarlemmermeer met 1.290,3 
en op vier Amstelveen met 1.110,9 per 
100.000. De basismaatregelen voor 
corona blijven hard nodig, dus was 
regelmatig de handen, houd 1,5 meter 
afstand, niet meer dan vier gasten op 
bezoek, blijf bij een verkoudheid thuis, 
ga testen bij klachten en draag een 
mondkapje in openbare gebouwen en 
in winkels. Corona gaat niet meer weg, 
maar elkaar beschermen kan wel. “Ga 
boosteren”, zo zei minister de Jonge 
tot slot. “Doe het voor jezelf en voor 
anderen.”

Aalsmeer - Maandag 13 december is 
een boerenprotest gehouden op 
Schiphol. Op een speciale parkeer-
plaats aan de Kruisweg bij Rozenburg 
verzamelden zich tientallen trac-
toren. Het protest is tegen de krimp 
van de agrarische sector, in verband 
met de groei van Schiphol. Door de 
regio heen trekken steeds groepen 
van 10 tot 20 tractoren, richting de 
luchthaven. Rond het middaguur 
werd de actie bij de luchthaven 

beëindigd, waarna de actievoerders 
in kleine groepen door verschillende 
gemeenten reden. Ook in Aalsmeer 
was een stoet te zien van een zestal 
tractoren. Deze bestuurders waren 
eveneens de weg even kwijt en 
reden, net als heel veel (vracht)
verkeer, door de Ophelialaan en de 
Hortensialaan om vervolgens via de 
Zwarteweg naar de Burgemeester 
Kasteleinweg te rijden richting de 
gemeenten Uithoorn en Amstelveen. 

Boerenprotest ook in Aalsmeer
Foto: VLN Nieuws





Hier voor Amstelland
Zorg en Zekerheid. 
Beter in jouw buurt. 
Wij zijn Zorg en Zekerheid. De regionale zorgverzekeraar die thuis 
is in jouw leefwereld. Vanuit onze Leidse thuisbasis komen we 
op voor de beste zorg bij jou in de buurt en werken we aan onze 
missie: van onze regio het gezondste stukje van Nederland maken. 
In deze krant lees je wat we voor jouw buurt doen. Dat doen we 
niet alleen, maar met verschillende partners en via onze Stichting 
Zorg en Zekerheid. Zo helpen we jou om de gezondste versie van 
jezelf te zijn.

Benieuwd wat Zorg en Zekerheid nog meer doet in jouw buurt? 
Kijk op zorgenzekerheid.nl/hiervoorjou

Stap over naar Zorg en Zekerheid
AMSTELLAND Voor iedereen in Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn of Ouder-Amstel is er 
een speciale zorgverzekering. Eentje die goed is voor jou, jouw buurt en de mensen om 
je heen. Die een vergoeding geeft voor sporten. En waar je voor € 12,75 per maand een 
aanvullende verzekering hebt voor je tandarts en fysiotherapeut. Stap voor 31 december 
over, dan zegt Zorg en Zekerheid je huidige zorgverzekering voor je op. Je regelt het via 
zorgenzekerheid.nl

Groot hart voor 
alle zorgverleners
Dank voor jullie tomeloze inzet. 
Jullie maken het verschil, redden 
levens en zorgen ervoor dat wij als 
maatschappij overeind blijven. Wij 
wensen jullie in 2022 alle goeds en 
vooral veel gezondheid.

Kom je niet rond? Samen kijken we naar de mogelijkheden.
AMSTELLAND Je � nanciën op orde 
hebben helpt om gezond te blijven. 
Kom je niet rond? Neem dan contact 
op met je gemeente of met Participe 
Amstelland. Die bieden snel hulp op 
maat.

Betaal je twee maanden geen zorgpre-
mie? Dan word je automatisch aange-
meld bij je gemeente. Dit heet Vroegsig-

nalering. Iedere gemeente in Nederland 
werkt hieraan mee en kijkt of ze kunnen 
helpen bij het oplossen van je achter-
stand.

Je kunt ook zelf om hulp vragen, bij-
voorbeeld bij Zorg en Zekerheid. We 
kijken dan samen naar de mogelijkhe-
den. Zo kun je bij ons je eigen risico 
en eigen bijdrage in delen betalen. Dit 

heet betaalgemak en regel je in MijnZZ 
(inloggen met je DigID). De incasso 
gebeurt altijd op de laatste werkdag van 
de maand. Spaar je liever voor het eigen 
risico dat nog komen gaat in 2022? 
Ook dat kun je regelen in MijnZZ, door 
te kiezen voor gespreid betalen eigen 
risico. Zo kom je niet voor verrassingen 
te staan.

Zorg en Zekerheid en de gemeente 
Amstelveen en Aalsmeer bieden men-
sen met een kleine portemonnee een 
collectieve zorgverzekering. Ook op deze 
manier werkt Zorg en Zekerheid samen 
aan het voorkomen van schulden.

De voordelen van de gemeentepolis: je 
krijgt korting op je premie van Zorg en 
Zekerheid en ook de gemeente betaalt 
mee. Je krijgt uitgebreide vergoedingen 
voor tandarts, fysiotherapie en brillen. 
De gemeentepolis vraag je aan via je 
gemeente.

Weten wat Zorg en Zekerheid nog meer 
in jouw buurt doet op het gebied van 
� nancieel meedoen, kijk dan op zorgen-
zekerheid.nl/� nancieelmeedoen

Nog een tip: loop eens binnen bij 
het Financieel Café in Aalsmeer, 
Amstelveen, Ouder Amstel (Duiven-
drecht) en Uithoorn. Meer informatie: 
www.participe-amstelland.nu

Medicijnen én hulpmiddelen bij je eigen apotheek 
AALSMEER Gebruik je medicijnen 
en hulpmiddelen, zoals verband-
materialen? Als verzekerde bij Zorg 
en Zekerheid kun je hiervoor terecht 
bij je eigen apotheek. Je krijgt deze 
zorg dus op één vertrouwd adres.  

Zorg en Zekerheid werkt graag samen 
met regionale zorgverleners. Hierdoor 
kunnen we inspelen op de behoefte 
van de inwoners. “Op advies van de 

apothekers kiest Zorg en Zekerheid 
ervoor de levering van medicijnen en 
hulpmiddelen niet van elkaar te schei-
den”, vertelt apotheker Adhien. “Zo 
blijft de zorg lokaal, laagdrempelig en 
toegankelijk.” 

Voor mensen die zorg nodig hebben en 
verzekerd zijn bij Zorg en Zekerheid is 
dit goed nieuws. Zij hoeven voor hun 
medicijnen en hulpmiddelen niet naar 

verschillende zorgverleners. In plaats 
daarvan kunnen zij terecht in hun ver-
trouwde apotheek. 

Deze zorg wordt volledig vergoed 
vanuit je basisverzekering. Wel telt dit 
mee voor het verplichte eigen risico. 
Ook kan er een eigen bijdrage gelden. 
Informeer naar de mogelijkheden bij je 
apotheek.

Verlaag je risico 
om te vallen
AMSTELVEEN Elke 5 minuten belandt 
iemand van 65 jaar of ouder in het 
ziekenhuis na een val. Weer thuis 
kunnen mensen zich minder goed 
redden. De gemeente Amstelveen en 
Zorg en Zekerheid bieden daarom een 
preventieve oplossing op maat.

“In Amstelveen hebben we samen met 
zorgverleners onderzocht waarom 
mensen vallen”, vertelt zorginkoper 
Inge Huernink van Zorg en Zekerheid. 
“Bepaalde medicijnen blijken het valrisi-
co te vergroten terwijl een nieuwe bril of 
betere schoenen het risico juist kunnen 
verkleinen.”

Wat altijd werkt, is bewegen. “Dat kan 
bijvoorbeeld gratis in de beweegtuin 
De Marne, die Zorg en Zekerheid mede 
mogelijk heeft gemaakt”, vertelt Inge. 
“Bewegen is gezond voor lichaam en 
geest én het risico om te vallen wordt 
kleiner. Je staat letterlijk steviger in je 
schoenen en ervaart meer kwaliteit van 
leven.” Zo kunnen mensen langer en 
prettiger thuis blijven wonen.  

Wandelen met 
Zorg en Zekerheid 
AMSTELVEEN Wekelijks wandelen 
met een gids kan sinds kort ook in 
Amstelveen, dankzij Zorg en Zeker-
heid. “Gezond Natuur Wandelen past 
uitstekend bij onze visie”, vertelt Ton 
van Houten, voorzitter van de Raad 
van Bestuur. “Bewegen is gezond voor 
lichaam en geest. Zo voorkom je dat 
mensen medische zorg nodig hebben.”

Zelf wandelt Ton van Houten vrij veel. 
“Ik maak ’s ochtends om een uur of 
zeven mijn eerste rondje, met mijn 
hond. Hem uitlaten voelt zeker niet als 
een verplichting, want wandelen vind 
ik heerlijk. Op kantoor loop ik ook ieder 
kwartier, half uur even en ik haal regel-
matig een frisse neus. Als je eenmaal 
wandelt, kan het bijna verslavend wer-
ken. Lopen is zo veel beter dan zitten. 
Ik raad het iedereen aan.” 

Kijk op zorgenzekerheid.nl/hiervoorjou

je heen. Die een vergoeding geeft voor sporten. En waar je voor € 12,75 per maand een 
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3X3 Unites: beter voor de buurt en de jeugd

AMSTELVEEN In maart is op het basketbalcourt aan de 
Hortensialaan een gloednieuw initiatief van start gegaan: 3X3 
Unites. Maar liefst 12 jongeren zijn de afgelopen maanden 
opgeleid tot 3X3 Leader. Zij zijn nu o�cieel gediplomeerd en 
organiseren basketbalactiviteiten in de buurt. Dit programma in 
Amstelveen is een initiatief van Stichting 3X3 Unites, Stichting 
Zorg en Zekerheid in samenwerking met basketbalvereniging 
MBCA. 

“Bij ons leren jongeren vaardig-
heden waar ze hun leven lang 
plezier van hebben”, vertelt 
oud-profbasketballer Jesper 

Jobse van Stichting 3X3 Unites. 
“Samenwerken, �exibel zijn en 
de leiding durven nemen zijn op 
het speelveld en in het dage-

lijks leven. Daarnaast hebben 
we de jongeren geleerd hoe ze 
impact in hun omgeving kunnen 
maken, door activiteiten in de 
buurt te organiseren. Zo wordt 
Amstelveen nog gezonder.” 

De activiteiten van 3X3 Unites 
in Amstelveen worden moge-
lijk gemaakt door Stichting 
Zorg en Zekerheid. De twee 
vinden elkaar in de wens om 
lokaal impact te maken en de 
buurt beter maken. Zorg en 
Zekerheid is al jaren sponsor 
van topbasketbal. ‘Bewegen 
is gezond en leuk, maar in 
teamverband bewegen is 
nog gezonder’, vertelt ons 
bestuurslid Henk Gerla. ‘Mooie 
bijvangst van het basketbal 
is het groepsgevoel en de 
teamspirit. Wij zijn heel blij dat 
we kunnen samenwerken met 
een partner als 3X3 Unites die 
basketbal op een maatschap-
pelijke manier inzet. Zo maakt 
‘onze’ sport deze groep jonge-
ren, de wijk en uiteindelijk heel 
Amstelveen gezonder.’ 
Meedoen of meer weten? 
Kijk op www.3×3unites.com

en etsen  l c en en genieten
AMSTELVEEN Mensen die niet meer 
zelfstandig kunnen �etsen, gaan 
lekker samen met een vrijwilliger op 
pad. Fietsmaatjes spreidt zich als een 
olievlek uit over heel Nederland, ook 
in de regio Amstelland. Mede mogelijk 
gemaakt door Zorg en Zekerheid.

“Ik geniet van het �etsen in de natuur, 
het gezellige contact met mijn klein-
zoon en ik blijf zo in beweging. Heel 
leuk”, zegt oma Nel. “Tien jaar geleden 
had ik voor het laatste ge�etst. Na een 
auto-ongeluk kon ik mijn been niet 
meer goed bewegen, maar met Joren 
kan ik weer �etsen. Ik merk dat mijn 
voeten door het bewegen minder stijf 
worden en je bent in de frisse buiten-
lucht.”

Landelijk
Zes jaar geleden startte Fietsmaatjes 
in Warmond. Sindsdien heeft het zich 
als een olievlek verspreid over de regio. 

Er zijn inmiddels zeven stichtingen 
actief, zoals in Amstelveen, Alphen aan 
den Rijn, Leiden, Leiderdorp en Kaag 
en Braassem. Ook Zorg en Zekerheid 
steunt de organisatie. Een groot aantal 
duo�etsen is door hen ge�nancierd. 

Even spannend
“Het is heel gezellig, we lachen veel 
onderweg”, lacht oma. Regelmatig rin-
kelt de �etsbel bij een voor- of tegen-
ligger. Joren: “Het was even spannend 
toen ik voor het eerst op pad ging. Je 

neemt de bochten toch iets anders, 
maar we �etsen niet te hard. En het 
sociale aspect is net zo belangrijk als 
het bewegen.” 

Weten wat Zorg en Zekerheid nog 
meer in jouw buurt doet op het 
gebied van sociaal meedoen, kijk op 
zorgenzekerheid.nl/sociaalmeedoen

Bewegen voor mensen met een uitdaging

UITHOORN Mensen ‘met een uitdaging’ laten bewegen, dat is 
de missie van Tamara Kwint. Door haar inmiddels overleden 
zus raakte ze betrokken bij Ons Tweede Thuis. Dankzij 
haar enthousiasme doet een groep bewoners, familieleden, 
medewerkers en vrijwilliger én haar eigen vader mee aan het 
Zorg en Zekerheid Circuit. 

“Mensen met een beper-
king worden snel in hokjes 
geplaatst. Hierdoor bewegen 
ze weinig, terwijl ze dat zelf 
vaak wel heel graag willen.” 
Tamara startte daarom, samen 
met collega Nico Pater, in 
samenwerking met atletiekclub 
AKU in Uithoorn een unieke cli-
nic. Hiermee konden bewoners 
naar een wedstrijd toewerken: 
de ‘Special run’. “Iedereen 
doet mee op zijn of haar eigen 
niveau”, lacht Tamara. 

De eerste keer deden een 
handjevol cliënten en mede-
werkers en een vader mee. 
Inmiddels staat de teller tijdens 
een SpecialRun op zo'n 100 
deelnemers en de groep groeit 
nog steeds. “We organiseren 
nu wekelijkse trainingen bij de 
AKU en ongeveer acht wed-
strijden. De inzet is dat ieder-

een mag meedoen en erbij 
hoort. Het gaat om beweging, 
maar ook om verbinding in de 
regio. Zo komen mensen met 
én zonder een uitdaging uit hun 
sociaal isolement. ” 

Ons Tweede Thuis kreeg 
vorig jaar een duo�ets van de 
Stichting Zorg en Zekerheid. 
Nu kunnen bewoners dus niet 
alleen lopen maar ook �etsen. 
Daarnaast is de groep altijd op 

zoek naar meer beweegmo-
gelijkheden en zijn momenteel 
aan het onderzoeken of er 
ook een wekelijkse bootcamp 
georganiseerd kan worden bij 
de AKU. Houd deze groep dus 
in de gaten!

Weten wat Zorg en Zekerheid 
nog meer in jouw buurt doet op 
het gebied van fysieke �theid, 
kijk op zorgenzekerheid.nl/
fysieke�theid

€300,-
korting
voor jou

Hoge korting op je 
zorgverzekering bij €500,- 
vrijwillig eigen risico. Kom bij ons.

Gezocht: fietsmaatjes
Wil je in jouw gemeente ook aan 
de slag met Fietsmaatjes en zie je 
mogelijkheden voor het oprichten van 
Fietsmaatjes in jouw gemeente? 
Stuur dan een mail naar 
communicatie@zorgenzekerheid.nl 

Hou je van �etsen en wil je deze 
passie delen? Dat komt goed uit, want 
Fietsmaatjes zoekt nog vrijwilligers. 
Ga naar www.�etsmaatjes.nl om je 
– zowel gast als vrijwilliger - aan te 
melden.



AMSTELVEEN Jolanda Peper 
uit Amstelveen had een droom: 
een buurtclub opzetten waar 
iedereen zich welkom voelt. Waar 
je elkaar helpt om gezond en 
gezellig oud te worden. Die droom 
wordt werkelijkheid in meerdere 
Amstelveense wijken, mede dankzij 
Zorg en Zekerheid. 

‘Jolanda woont al jaren heel prettig 
in de Amstelveense wijk Elsrijk. ‘Door 
corona werk ik thuis, maar tot voor kort 
was ik elke dag ergens in Nederland te 
vinden’, vertelt ze. ‘Het leek me zo leuk 
om mensen uit de buurt te leren kennen 
en samen leuke en gezonde dingen te 
doen.’  

Spijkerbroek 
De behoefte van Jolanda groeide nadat 
ze een hartinfarct kreeg. ‘Ik besefte dat 
een gezonde leefstijl iets is waar je het 
beste samen aan kunt werken. Het liefst 
met mensen uit je directe omgeving. 
Een gezonde leefstijl is zoveel belangrij-
ker dan weer in je favoriete spijkerbroek 
passen.’

Toen haar wijk in 2019 een oproep 
deed om gezonde ideeën in te stu-
ren, aarzelde Jolanda geen moment. 
Het wijkbestuur stelde een budget 
en ruimte ter beschikking en Jolanda 
ging van start. ‘We begonnen met een 
klein groepje in Huis Elsrijk. Bij mooi 
weer gaan we naar buiten. Inmiddels 

bestaan we uit ongeveer 15 mensen 
van 55 jaar of ouder.’

Succesformule
In het tweede jaar van Buurtclub 
Leefstijl had Jolanda een paar keer 
contact met zorginkoper Erik Kramer 
van Zorg en Zekerheid. ‘Erik weet 

veel over Positieve Gezondheid. Hij 
wist mij steeds in de juiste richting 
te sturen. Bracht me in contact met 
zorgverleners waar Zorg en Zekerheid 
mee samenwerkt. Hij spoorde me ook 
aan Buurtclub Leefstijl in andere wijken 
op te zetten en te professionaliseren. 
Daarvoor heb ik een aanvraag bij de 
Stichting Zorg en Zekerheid gedaan en 
die is gehonoreerd!’

Anders
Het aanbod van activiteiten in Buurtclub 
Leefstijl is gevarieerd en heeft een link 
met Positieve Gezondheid. ‘De ene keer 
vertelt iemand over gezonde en lekkere 
voeding of een ander leefstijlonder-
werp. De andere keer gaan we samen 
koken, ontspannen en omgaan met 
stress, door anders te leren ademhalen. 
Zo brengen we de theorie meteen in 
de praktijk. En houden we een gezonde 
verandering ook eerder thuis vol.’

Meedoen?
Buurtclub Leefstijl is actief in Amstel-
veen. Wil je meedoen? Stuur dan een 
e-mail naar: info@buurtclubleefstijl.nl. 

Bij Buurtclub Leefstijl word je gezond en gezellig oud

Rug- of knieklachten? Dan hoef 
je niet meer naar het ziekenhuis
AMSTELLAND Rugpijn of knieklachten? Sommige huisartsen 
verwijzen je in één beweging door naar het ziekenhuis. Voor 
een röntgenfoto of een afspraak met een orthopeed. Daarna 
krijg je een injectie, medicijnen of een operatieve ingreep. 
In de regio Amstelland doen ze het anders. 

Huisartsen, apothekers en 
fysiotherapeuten hebben, in 
overleg met Zorg en Zeker-
heid, een nieuwe aanpak 
ontwikkeld. Het resultaat: je 
krijgt betere zorg dicht bij huis, 
hebt zelf een rol in de behan-
deling en het ziekenhuis is vaak 
niet nodig. Extra goed nieuws, 
zeker in deze coronatijd.

Naast de behandeling op maat 
hebben patiënten zelf een 
nadrukkelijke rol in de nieuwe 
aanpak. Hierbij wordt niet 
alleen naar de klacht gekeken 
maar vooral naar de patiënt: 

hoe staat hij of zij in het 
leven? Vanuit deze positieve 
gezondheidsgedachte zal het 
advies vaak zijn om, naast de 
behandeling, meer te gaan 
bewegen. 

Niet alleen voor Zorg en 
Zekerheid-verzekerden
Het zorgprogramma Orthope-
die is, na de succesvolle proef 
in gezondheidscentrum De 
Marne en Bankras, is binnen-
kort in de gehele regio Amstel-
land beschikbaar. En niet alleen 
voor mensen die bij Zorg en 
Zekerheid zijn verzekerd. 

Bel of mail ons als je zorg nodig hebt
AALSMEER Het team Zorg-
advies en Bemiddeling van 
Zorg en Zekerheid neemt 
ook nu de tijd voor je. Onze 
zorgadviseurs luisteren, 
beantwoorden je zorgvragen 
en kijken of je ergens anders 
sneller zorg kunt krijgen. “Wij 
zoeken graag uit wat er voor 
jou mogelijk is.” 

De coronapandemie is nog niet 
voorbij. Steeds vaker wordt de 
zorg in de ziekenhuizen uitge-
steld. Ook is er steeds minder 
personeel en moet er veel zorg 
worden ingehaald.

Zelfstandige behandelcentra 
(ZBC’s) kunnen voor sommige 
mensen een alternatief zijn, 
zeggen de zorgadviseurs. 
“Vorig jaar hebben we 68% van 
onze verzekerden, die naar het 
ziekenhuis moesten, kunnen 
bemiddelen naar een ZBC.”

Een ZBC heeft een aantal voor- 
en nadelen. “Zij voeren alleen 

bepaalde behandelingen en 
operatieve ingrepen uit”, leg-
gen de zorgadviseurs uit. “Het 
gaat dan bijvoorbeeld om een 
knie- of heupoperatie. En niet 
elke verzekerde kan er terecht. 
Mensen moeten gezond zijn en 
geen overgewicht of bepaalde 
medicatie gebruiken.”

Vorig jaar wist het team Zorg-
advies en Bemiddeling 27.400 
dagen te besparen. Dat is 58 
dagen per verzekerde. 

Heb jij zorg nodig of heb je 
een zorgvraag? “Bel of mail ons 
dan via 071-5825828 of
zorgadvies@zorgenzekerheid.nl.”

Ben je somber? Praat erover, het helpt echt!   

AMSTELVEEN Gezondheidscentrum Duizendblad zette in 2018 
samen met praktijkondersteuners, apothekers, maatschappelijk 
werkers en wijkcoaches het project ´#ikhebjenodig’ op. Zorg en 
Zekerheid zorgde vanaf het begin voor de �nanciering. 

Het doel: bewoners en hun 
naasten helpen depressie-
klachten te herkennen en te 
stimuleren om eerder hulp te 
zoeken. Door erover te pra-
ten en hulp te zoeken, kun je 
voorkomen dat klachten steeds 
erger worden. Handige tools 
en tips op www.ikhebjenodig.
nl helpen je daarbij.

Welzijn op Recept
Het projectteam van ‘#ikheb-
jenodig’ zocht ook de samen-
werking met de gemeente 
Amstelveen en Participe. Zo 
werd een mooie verbinding 
gelegd met Welzijn op Recept. 
Hierbij verwijst de zorgverlener 
mensen door naar het socia-
le domein. Daarna volgt een 
advies om bijvoorbeeld meer 
te bewegen of actief te worden 
in de buurt. Want ook dat helpt 
om je gezonder te voelen.

Weten wat Zorg en Zekerheid nog meer in jouw buurt doet op het gebied 
van mentale 	theid, kijk op zorgenzekerheid.nl/mentale	theid

Gebruik de tandartsvergoeding 
die je partner niet nodig heeft. 
Kom bij ons.

Tandarts-
vergoeding
delen

Scan de QR-code of kijk op 
zorgenzekerheid.nl/delen

Gebruik de tandartsvergoeding 
die je partner niet nodig heeft. 
Kom bij ons.

Tandarts-
vergoeding
delen

Scan de QR-code of kijk op 
zorgenzekerheid.nl/delen

€300,-
korting
voor jou

Hoge korting op je 
zorgverzekering bij €500,- 
vrijwillig eigen risico. Kom bij ons.





26 inderegio.nl • 16 december 2021ZAKEN

Schiphol - Luchthaven Schiphol 
heeft bekend gemaakt wat er in 2022 
aan baanonderhoud en werkzaam-
heden op het programma staat. Het 
meest omvangrijk is het groot onder-
houd aan de Aalsmeerbaan, waar-
door deze baan van april tot en met 
juli niet beschikbaar is voor vliegver-
keer. Regelmatig voert Schiphol 
onderhoud en andere werkzaam-
heden uit om de zes start- en 
landingsbanen en de taxibanen op 
de luchthaven veilig en in goede 
conditie te houden. Tijdens deze 
werkzaamheden kunnen er vaak 
geen vliegtuigen landen of starten 
op de betre�ende baan. Doordat dan 
andere banen ingezet worden, heeft 
dit gevolgen voor het baangebruik 
en het vliegverkeer. Hierdoor kunnen 
buren meer of minder vliegtuigen 
verwachten.

Baanonderhoud 
Naast groot onderhoud aan de Aals-
meerbaan van 4 april tot medio juli is 
van 18 tot 24 april de Buitenveldert-
baan wegens werkzaamheden 
gesloten. Van 16 mei tot 29 mei is de 
Kaagbaan alleen beschikbaar als 
verkorte startbaan. Van 27 juni tot 3 
juli zijn de Buitenveldertbaan en 
Aalsmeerbaan niet inzetbaar. Van 5 
tot 18 september wordt onderhoud 
gepleegd aan de Buitenveldertbaan, 
van 26 september tot 2 oktober aan 
de Zwanenburgbaan, van 10 tot 16 
oktober aan de Polderbaan, van 31 
oktober tot 6 november aan de Kaag-
baan en van 14 tot 20 november aan 
de Schiphol-Oostbaan. Verder is van 
3 tot 9 oktober de Polderbaan alleen 
overdag inzetbaar. De data kunnen 
overigens nog wijzigen door onvoor-
ziene omstandigheden.

Planning baanonderhoud en 
werkzaamheden Schiphol

Baanonderhoud aan de Kaagbaan. Foto: Schiphol

Regio - De provincie Noord-Holland 
stelt geld beschikbaar om de aantrek-
kelijkheid van winkelgebieden te 
verbeteren. Ondernemers kunnen de 
subsidie gebruiken om bijvoorbeeld 
leegstand terug te dringen, duurzame 
maatregelen te realiseren of een 
gezamenlijke webshop op te zetten. 
Aantrekkelijke winkelgebieden zijn 
ontzettend belangrijk voor de 
economie en de leefbaarheid in 
steden en dorpen. Gedeputeerde 
Economie Ilse Zaal: “De laatste jaren 
zien we steeds vaker winkelpanden 
leeg staan en dit neemt toe door de 
toename van het online winkelen en 
de gevolgen van de coronacrisis. Er is 
extra inzet nodig om ervoor te zorgen 
dat mensen de winkelgebieden 
blijven bezoeken en dat ondernemers 
zich er willen vestigen. De provincie 
heeft al een aantal jaren een subsidie-
regeling voor het verbeteren van 

winkelgebieden en daar is veel 
gebruik van gemaakt, maar er is nog 
geld beschikbaar. Ik roep onderne-
mers op om deze subsidie niet te 
laten liggen. De regeling voor 2022 is 
zelfs uitgebreid, zo is het ook mogelijk 
om een bijdrage te krijgen voor het 
opzetten van een digitaal platform of 
gezamenlijke webshop voor een 
winkelgebied. Hiermee sluiten wij aan 
op alle initiatieven die zijn ontstaan 
op het gebied van digitalisering.”

Vraag subsidie aan
In totaal is er voor 2022 een bedrag 
van 425.000 euro beschikbaar. 
Aanvragen kunnen vanaf 6 januari 
2022 worden ingediend. Het is ook 
nog mogelijk om gebruik te maken 
van de regeling 2021. Deze loopt tot 
30 december 2021. Kijk voor alle 
informatie op: www.noord-holland.nl/
loket/subsidies

Subsidie voor ondernemers die 
winkelgebied willen verbeteren

Aalsmeer - Na instemming met de 
beoogde investering voor de door-
ontwikkeling van Aalsmeer-Oost 
door de Raad van Commissarissen en 
Ledenraad van Royal FloraHolland 
heeft alle benodigde besluitvorming 
plaatsgevonden. Het project gaat nu 
de fase in van de uitwerking naar een 
de�nitief ontwerp. “Met de uitbrei-
ding van Aalsmeer-Oost wil Royal 
FloraHolland het sierteeltcluster, de 
fysieke marktplaats én de coöperatie 
verder versterken. We spelen 
hiermee in op de groeibehoeften van 
onze klanten”, vertelt Coen 

Meijeraan, manager Real Estate en 
Facility Management bij Royal Flora-
Holland. De doorontwikkeling op 
Aalsmeer-Oost omvat in totaal zo’n 
135.000 vierkante meter extra vloer-
oppervlak. Dit betekent twintig 
procent ruimtegroei voor kwekers en 
kopers in Aalsmeer. De hoogwaar-
dige bedrijfsruimten bieden een 
goede werkomgeving voor de 
gebruikers en worden gebouwd van 
duurzame bouwmaterialen. Er 
komen 1.250 autoparkeerplaatsen, 
170 docks en 60 parkeerplaatsen 
voor vrachtwagens. Het duurzame 

Groen licht Royal FloraHolland  
ontwikkeling Aalsmeer-Oost

gebouw, aangesloten op de product-
straat, is toekomstbestendig met een 
vrije hoogte van 12 meter en een 
vloerbelasting van 5.000 kilogram 
per vierkante meter.
Het ontwikkelgebied Aalsmeer-Oost 
is een zichtlocatie langs de N201 aan 
de entree van Aalsmeer en biedt sier-
teeltondernemers de kans verder te 
groeien en hun eigen identiteit te 
versterken. De aanleg van de Sier-
teeltstraat en de Ongestoorde Logis-
tieke Verbinding zorgen voor een 
snelle verbinding richting A4, A9 en 
Schiphol.

Voortgang
Nu alle noodzakelijke besluitvorming 
heeft plaatsgevonden, kan het plan 
nu verder doorontwikkeld worden. 
Voor begin volgend jaar staat het 
uitwerken van het schetsontwerp 
naar een de�nitief ontwerp en het 
doorlopen van het gemeentelijke 
vergunningentraject voor ruimtelijke 
ordening op de agenda. In de eerste 
helft van 2022 volgt meer info voor 
potentieel geïnteresseerden.
Inmiddels is al wel de eerste paal 
geslagen van het nieuwe 
bedrijfspand van Marginpar en het 
eerste deel van de productstraat. 
Ook is gestart met de aanleg van de 
Sierteeltstraat en de Ongestoorde 
Logistieke Verbinding.

Online foute kersttruien bingo 
met café Op de Hoek
Kudelstaart - Op vrijdag 24 
december organiseert café Op de 
Hoek de foute kersttruien bingo 2.0. 
Deelnemers kunnen kiezen uit een 
vijftal pakketten: Een bingotas met 
drie speciaal bieren en hapjes, een 
bingotas met een �es rode of witte 
wijn en hapjes, een bingotas met 
bingokaart voor 17,50 euro, een 
kinderbingotas met drinken en wat 
lekkers inclusief een bingokaart voor 
9,50 euro of een losse bingokaart à 5 

euro. De bingo vindt online plaats. 
Om 20.00 uur kan er ingelogd 
worden via Zoom en om 20.30 uur 
start vervolgens de bingo. Het wordt, 
aldus Op de Hoek, een gezellige 
avond met hapjes, kerstmuziek en 
foute truien. Deelnemen? Aanmelden 
kan tot dinsdag 21 december via 
info@cafeopdehoek.nl. Pakketten 
kunnen op de dag van de bingo, 
vrijdag 24 december, opgehaald 
worden tussen 17.00 en 18.00 uur.

Door Truus Oudendijk

Kudelstaart - Op vrijdag 10 
december is Voedselbos Kudelstaart 
‘de Smikkeltuin’ o�cieel geopend. 
Wethouder Wilma Alink plantte voor 
die gelegenheid een notenboom: de 
Juglans Regia. Dat deed ze samen 
met kinderburgemeester Anne van 
Duijn en Denley Kraan, de bedenker 
van de naam ‘de Smikkeltuin’. 
Om het terrein al enig aanzien te 
geven, had het bestuur het plan 
opgevat om al wat bomen en 
struiken neer te zetten, zodat de 

wethouder en haar gevolg niet op 
een kaal stuk grond ontvangen zou 
hoeven worden. Maar de aanhou-
dende regen gooide roet in het eten 
en de geplande bomenplantdag 
moest verschoven worden. Pas drie 
dagen voor de o�ciële opening 
konden vrijwilligers samen met 
enkele bestuursleden aan de slag om 
‘de Smikkeltuin’ al een beetje 
bosachtig aanzien te geven. Struiken 
en bomen werden geplant en de 
loper uitgelegd in de vorm van een 
pad houtsnippers met wilgenmotief. 
Het werd 10 december een gedenk-

Voedselbos ‘de Smikkeltuin’ 
officieel geopend

Foto’s: www.kicksfotos.nl

waardige middag, met verassend 
veel belangstellenden, waaronder 
sponsors, vrijwilligers, dorpsgenoten 
en leerlingen van de basisschool. 
Wethouder Wilma kon samen met 
Anne en Denley op droge voeten de 
schop in de grond zetten. Er was 
warme wijn, warme chocolademelk 
en warme worst om de kou buiten te 
houden en met elkaar te vieren dat 
het Voedselbos een feit is en vorm 
begint te krijgen. Er werden geani-
meerde gesprekken met elkaar 
gevoerd en er werd samen gefanta-
seerd over de toekomst: wat nog 
meer planten en wanneer kan de 
eerste oogst verwacht worden? Het 
bestuur van het Voedselbos is heel 
blij met haar sponsors, waaronder 
SLS, LTO Noord, de Meerlanden, 
Notaris Labordus, de Rabobank en 
Groei en Bloei. Bijzonder trots is het 
bestuur op alle vrijwilligers, die de 
mouwen oprolden en vol enthousi-
asme aan de slag gingen. 

‘Happy Stone’
Bezoekers vertrokken met een ‘Happy 
Stone’ om ergens in Kudelstaart te 
verliezen en op die manier de voed-
selbosgedachte te verspreiden. Een 
kleine selectie heeft het bestuur inge-
leverd in het gemeentehuis, want het 
voedselbos wil ook graag meedingen 
naar een van die acht prijzen van 888 
euro. Er lagen alleen bij lange na nog 
geen 888 ‘Gelukkige Steentjes’ 
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Aalsmeer - De kerstviering is dit jaar 
voor veel scholen anders dan 
normaal. Ouders mogen niet 
aanwezig en klassen mogen niet 
gemengd worden. Doordat er veel 
klassen en kinderen in quarantaine 
zitten, lijkt samen kerst vieren verder 
weg dan ooit. Een gezamenlijk initia-
tief van schooltheater.be en kinder-
theater.nl maakt dat kerst toch een 
groot feest zal worden. Onder de 
noemer ‘De grootste online kerst-
show van België en Nederland’ 

brengen drie artiesten een serie van 
live-voorstellingen in het klaslokaal 
en in de huiskamer. Daardoor 
kunnen zowel kinderen die thuis 
zitten, als de leerlingen in de klas 
meegenieten van het kerstfeest. De 
voorstelling is voor iedereen van 4 
tot 12 jaar. Zowel op vrijdag 17 en 
donderdag 23 december zal elk uur 
een interactieve voorstelling live 
gestreamd worden. In de line-up van 
de dagen zitten shows voor de 
onderbouw en bovenbouw. Zo zal Jo 

Grootse online kerstshow voor 
leerlingen van basisscholen

Poppentheater door buikspreekster 
Lydia Zwart. Muzikale show door Tijl Damen.

De Rijck op donderdag 17 december 
met zijn show ‘Schaapjes tellen’ 
optreden voor de onderbouw en 
voor de bovenbouw met ‘Magie van 
Kerst’. Ook Tijl Damen heeft meer-
dere shows op deze dag voor de 
onder- en de bovenbouw. Op 23 
december brengt Tijl Damen een 
spetterende muzikale show, afgewis-
seld door buikspreekster Lydia Zwart 
en haar poppentheater. Het idee van 
de grootste online kerstshow is 
opgezet vanuit de drijfveer om elk 
kind te betrekken bij kerst. Om het 
voor docenten makkelijk te maken is 
er elk schooluur een voorstelling, 
zodat scholen makkelijk een voor-
stelling in hun eigen programma 
kunnen invoegen. Zo kunnen de 
shows ook bekeken worden tijdens 
de lunch. Op een veilige manier, in 
de eigen klasbubbel of zelfs thuis, 
plezier hebben van het samenzijn. 
Samen het eerste kwartaal afsluiten 
met een feest. Dit kerstfeest wordt in 
de intieme klassfeer beleeft en tege-
lijk met duizenden kinderen 
gedeeld. In deze bijzondere tijd 
wordt er toch samen een gezellige 
en spetterende kerst van gemaakt! 
Inschrijving kan via: 
www.kindertheater.nl de-grootste-online-
kerstshow-van-nl-be

Aalsmeer - Na het succes van vorig 
jaar is er ook dit jaar een gezellige 
lichtjeswandeling bij kinderboerderij 
Boerenvreugd. Rondom de boerderij 
ligt een mooi wandelpad. De vrijwil-

ligers van Boerenvreugd hebben kers-
titems op het boerderijterrein 
geplaatst die vanaf het wandelpad 
goed te zien zijn. Alle items zijn 
verlicht en de wandeling is dan ook 

Weer lichtjeswandeling rond 
kinderboerderij Boerenvreugd

‘Vinkie vliegt ver’ 
in Poppentheater
Amstelland - De voorstelling ‘Een 
klein, bang vogeltje’ is op zondag 19 
december te zien in het Amstel-
veense Poppentheater. Vinkie is bang. 
Bang om te vallen. Bang voor de kat 
onderaan de boom. Bang om uitgela-
chen te worden. Maar vooral bang 
voor De Grote Trek. Help Vinkie mee 

Aalsmeer - De Hermannen komen 
naar Aalsmeer en staan op de 
planken bij De Oude Veiling met de 
voorstelling Hermannosaurus Rex. 
Dit is een hilarische toneelvoorstel-
ling voor basisschoolkinderen van 
groep 1 tot en met 8. Het Cultuur-
punt Aalsmeer heeft dit leuke thea-
terduo weten te strikken voor de 
kerstvakantie. De broertjes Herman 
en Herman hebben dé oplossing 
voor al het afval in de wereld: de 
recyclemachine. Je gooit je troep 
erin, en de machine maakt er prach-
tige nieuwe spullen van: een leeg 
eierdoosje, drie bananenschillen en 
een oude paperclip, en voilà, een 
nieuw skateboard! Maar wat als de 
machine stuk gaat? Wat moeten we 
dan met ons afval? Moeten we het 
zelf gaan hergebruiken? 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 herge-
bruiken!” Deze knotsgekke voorstel-

ling door de makers van cabaret-
groep Oeloek, gaat over duurzaam-
heid, creativiteit en het betere 
knutselwerk. Via een doldwaze acht-
baan 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 zondag 9 januari 
van 14.30 tot 15.45 uur in de theater-
zaal van De Oude Veiling in de Markt-
straat. De entreeprijs bedraagt 3 euro 
per persoon, aan de deur te voldoen. 
Aanmelden kan per mail: inschrij-
vingen@cultuurpuntaalsmeer.nl

‘Hermannosaurus Rex’ tijdens 
kerstvakantie voor kinderen

Foto’s: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - Zaterdag 11 december 
stond op het hoofdveld bij FC Aals-
meer de kampioenswedstrijd van de 
MO15-2 tegen Roda ’23 MO15-2 op 
het programma. De Aalsmeerse 
dames zijn nog ongeslagen in de 
competitie en bij winst zou het 
kampioenschap binnen zijn. Helaas 
mocht er geen publiek aanwezig zijn 
bij deze wedstrijd, maar de twee 
meidenteams hadden wel een leuke 
actie bedacht voorafgaand aan de 
wedstrijd, waardoor er een leuke 
sfeer voor de wedstrijd aanwezig 
was. Om 10.15 uur werd de wedstrijd 
door scheidsrechter Peter Springint-
veld in gang gezet en gingen de 
Aalsmeerse ladies gelijk in de aanval. 
Waren het zenuwen of wat anders? In 
het begin lukte het allemaal niet zo 
en de Roda ’23 defensie kon makke-
lijk stand houden. Maar na 20 
minuten werd dan toch de ban 
gebroken en scoorde Milou haar 
eerste doelpunt. Hierna was Aals-
meer niet meer te stoppen en met 
mooi aanvallend voetbal werd het 
voor de rust nog 3-0. Na de pauze 
een zelfde spelbeeld, de MO15-2 van 
Aalsmeer viel hartstochtelijk aan en 
Roda probeerde dat tegen te houden 
en af en toe ook aan een aanval te 
denken.  Het verschil was echter te 

groot en de Aalsmeerders lieten een 
aantal mooie aanvalspatronen zien, 
doelpunten konden dan ook niet 
uitblijven. De een was nog mooier 
dan de ander. Bij het eindsignaal van 
de foutloos �uitende Peter Springint-
veld ging FC Aalsmeer met een 10-0 
score verdiend als winnaar van het 
veld. 
Het kampioenschap was binnen en 
dat moest gevierd worden. De cham-
pagne �essen werden ontkurkt, er 
waren bloemen voor alle speelsters 
en begeleiding er was voor iedereen 
een kampioensmedaille voor in de 
prijzenkast van de speelsters. Nadat 
ze allemaal gedoucht waren, was er 
in de kantine nog een feestje met 
patat en wat te drinken erbij.  Moe 
maar voldaan ging een ieder daarna 
blij naar huis.

Klasse hoger
Op naar de voorjaarscompetitie, 
waarin het team van Sandra, Lorena 
en Bernard in een klasse hoger gaat 
voetballen nu. In de 2e klasse zullen 
de meiden nu hun krachten gaan 
meten met betere tegenstanders, en 
ook waarschijnlijk andere kampi-
oenen van andere 3e klasssen die 
ook een trede hoger gaan spelen 
vanaf eind januari. 

Voetbal: FC Aalsmeer MO15-2 
kampioen najaarscompetitie

om dapper te worden? Met humor, 
interactie en oog voor de belevings-
wereld van de kinderen weet theater 
Kwadraat onderwerpen die van 
belang zijn aan het licht te brengen. 
Vinkie Vliegt Ver (2+) is zondag 19 
december twee keer te zien. Om 
10.30 uur is uitverkocht, maar er zijn 
nog kaarten voor de voorstelling om 
14.30 uur. Kaartjes kosten 9 euro per 
stuk en kunnen gereserveerd worden 
via www.amstelveenspoppentheater.

het leukste als het donker is. De route 
kan van 11 december tot en met 26 
december gelopen worden. De 
wandeling start bij het pad naast de 
hoofdingang van de boerderij aan de 
Beethovenlaan 118.

Letters zoeken
De route is met kleine kinderen goed 
te lopen. Voor de kinderen zit er nog 
een extraatje aan de wandeling. Bij 
ieder kerstitem staat een letter. De 
letters samen vormen een woord. De 
wandelkaartjes waarop de oplossing 
kan worden genoteerd kunnen vanaf 
de facebookpagina van Boerenvreugd 
of vanaf www.boerenvreugd.nl thuis 
worden uitgeprint. Er zijn ook wandel-
kaartjes verkrijgbaar in de boerderij-
winkel. De winkel is open van dinsdag 
tot en met vrijdag van 13.30 tot 16.30 
uur en op zaterdag en zondag van 
10.00 tot 16.30 uur. De kinderen 
kunnen hun oplossing aan het einde 
van de route in de brievenbus van de 
kinderboerderij doen. Ze maken dan 
kans op een leuk prijsje. Er zijn geen 
kosten verbonden aan de wandeling, 
maar een donatie via de QR code 
wordt zeer op prijs gesteld. De QR 
code is terug te vinden op de wandel-
kaart. Vergeet niet van huis een pen 
en een zaklantaarn mee te nemen!

Richtlijnen RIVM
Uiteraard wordt iedereen geacht zich 
aan de RIVM richtlijnen in verband 
met het coronavirus te houden. Op 
drukke momenten wordt het publiek 
geadviseerd later terug te komen en 
de route op en ander rustiger tijdstip 
te lopen.
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Aalsmeer - Op vrijdag 10 december 
heeft burgemeester Gido Oude Kotte 
de eerste paal geslagen van het 
krachthonk bij sporthal de Bloemhof, 
de thuisbasis van handvereniging 
Greenpark Aalsmeer. Hij deed dat 
onder toeziend oog van de voorzitter 
van de handbalvereniging Mike van 
der Laarse en bouwheer van de ESA 
Jaap van der Baan. Onder de kleine 
groep toeschouwers waren enkele 
bestuursleden van de handbalvereni-
ging en sponsors aanwezig. 

Jac. Stammespark
De verplaatsing en nieuwbouw van 
het krachthonk en de kleedkamers is 
noodzakelijk om een nieuwe 
toegang te creëren tot sporthal de 
Bloemhof en het toekomstige Jac. 
Stammespark. Het verplaatsen van 
het krachthonk en kleedkamers is 
een eerste stap in de ontwikkeling 
van het nieuwe park.

Landskampioen handbal
“Aalsmeer ademt handbal. Voor de 

Eerste paal voor krachthonk bij 
sporthal de Bloemhof

landskampioen is het van groot 
belang dat de faciliteiten het 
topsport niveau van de vereniging 
ondersteunt. Daar hoort een goed 
uitgeruste sportaccommodatie bij 
met trainingsvoorzieningen 
waarmee alles op alles gezet kan 
worden om de kampioenstitel vast te 
houden”, aldus een trotse burge-
meester Gido Oude Kotte.

Prachtige ontwikkelingen
Voorzitter van de handbalvereniging 
Greenpark Aalsmeer Mike van de 
Laarse vult aan: “Het is een mooie 
dag. Het is de start van veel prachtige 
ontwikkelingen die in en rondom de 
Bloemhof gebouwd gaan worden. 
Naast het nieuwe krachthonk en de 
kleedkamers komt er ook nog een 
nieuwe sportvloer in hal 2. Ook de 
plannen voor kleine tijdelijke appar-
tementen voor handbaltalenten en 
jonge woningzoekende uit Aalsmeer 
krijgen steeds meer vorm. 
Naast mijzelf zijn ook alle vrijwilligers 
die betrokken zijn bij de handbalver-
eniging erg blij dat de uitbreidings-
werkzaamheden zijn gestart en met 
de steun van en samenwerking met 
de gemeente Aalsmeer, Stichting 
Leefomgeving Schiphol en Exploi-
tatie Sporthallen Aalsmeer (ESA).”

De Kwakel - Altijd al willen softballen? 
Nieuwsgierig of softbal iets voor jou is? 
Vanaf begin januari beginnen de zaal-
trainingen weer bij Thamen en dat is 
een mooie gelegenheid voor meisjes 
vanaf twaalf jaar en oudere (jonge)
dames om kennis te maken met 
softbal. Softbal kan je al spelen vanaf 
jonge leeftijd, maar is ook op later leef-
tijd prima te leren. Thamen heeft op 
diverse niveaus, met of zonder erva-

ring, mogelijkheden voor nieuwe 
(jonge)dames. Vanaf januari wordt 
gestart met een speciale trainings-
groep voor meisjes in de leeftijd 12 tot 
en met 16 jaar. Alle team trainingen 
vinden, afhankelijk van de dan 
geldende maatregelen, in diverse 
gymzalen in Uithoorn plaats en een 
iedereen is van harte welkom om 
geheel vrijblijvend vier keer mee te 
trainen. Ben je een meisje jonger dan 

Kennis maken met softbal en 
honkbal bij HSV Thamen

Regio - De dagen zijn weer kort en 
donker. Ook staan de feestdagen voor 
de deur. Inbrekers pro�teren hier 
graag van. Om te zorgen dat mensen 
geen slachto�er worden van wonin-
ginbraak, geeft het Politiekeurmerk 
Veilig Wonen (PKVW) deze maand in 
een aftelkalender elke dag een tip om 
inbraak te voorkomen. Ook bekende 
Nederlanders komen in de kalender 
aan het woord.   Uit de jaarlijkse Risi-
comonitor Woninginbraken van het 
Verbond van Verzekeraars blijkt dat 
de jaarwisseling veruit het populairst 
is onder inbrekers. Het aantal inbraak-
claims dat tijdens oud en nieuw 
binnenkomt, ligt 90% hoger dan op 

een gemiddelde dag. Het aantal 
inbraakclaims in de maand december 
is veruit het hoogst van het hele jaar, 
met een gemiddelde van ruim 7.000 
claims. Het verbond geeft in de aftel-
kalender ook een tip om inbraak 
tegen te gaan.  “Ook zo’n zin in de 
gezellige decembermaand? Wij ook! 
En om ervoor te zorgen dat de festivi-
teiten niet verstoord worden door 
ongenode gasten, hebben wij heel 
veel anti-inbraaktips”, zegt Susanne 
Schat, adviseur van het Centrum voor 
Criminaliteitspreventie en Veiligheid 
(het CCV) op het gebied van wonin-
ginbraken. De eerste tip is gegeven 
door de directeur van het CCV, Patrick 

Tips tegen woninginbraken 

Aalsmeer - Op 12 december is de 
nieuwe busbaan HOVASZ (Hoog-
waardig Openbaar Vervoer Aalsmeer 
Schiphol-Zuid) tussen Aalsmeer en 
Schiphol-Zuid o�cieel in gebruik 
genomen. Met de ingebruikname 
van de busbaan is het project 
HOVASZ waar ook de herinrichting 
van de N196 in Haarlemmermeer, de 
Burgemeester Kasteleinweg in Aals-
meer en de Koningin Maximalaan in 
Uithoorn bij horen, zo goed als 
afgerond.

Tot Schiphol-Zuid
De nieuwe 4,6 kilometer lange 
busbaan is een van de schakels in het 
regionale HOV-netwerk. HOV staat 
voor frequent, comfortabel en 
betrouwbaar busvervoer en is een 
aantrekkelijk alternatief voor de auto. 
De vrijliggende busbaan loopt van 
de kruising met de Fokkerweg 
(gemeente Haarlemmermeer) tot aan 
de kruising met de Poelweg 
(gemeente Uithoorn). In Aalsmeer 
loopt de busbaan langs twee nieuw 
aangelegde haltes en langs het 
nieuwe busstation. Het busstation 
voorziet in oplaadpalen voor de elek-
trische R-net bussen die vanaf 12 
december over het nieuwe tracé 
rijden. Qua busbanen is Aalsmeer er 
wellicht op vooruit gegaan, wat 
bestemmingen betreft komt Aals-
meer er bekaaid af. Kon voorheen het 
centrum van Schiphol (met bus- en 
treinverbindingen) rechtstreeks 
bereikt worden, nu stopt Connexxion 
de verbinding bij Schiphol-Zuid en 
van hieruit gaat slechts acht keer per 
dag een bus naar Schiphol-Centrum. 
Een hele vreemde beslissing van 
Connexxion. Aalsmeer wil minder 
vliegbewegingen dus wordt het 
moeilijk gemaakt voor inwoners om 
de luchthaven te bereiken!? Een 
enorme misser, waar al veel 
protesten over geuit zijn, waaronder: 

“Zestig jaar hebben ze nagedacht 
over de nieuwe Hovasz, maar een 
direct lijntje van Aalsmeer naar 
Schiphol zijn ze voor het gemak 
vergeten?!” Hopelijk gaat Connexxion 
in deze de dienstregeling aanpassen, 
want er zijn veel inwoners die werken 
bij bedrijven op luchthaven Schiphol 
en die afhankelijk zijn van het open-
baar vervoer!

Rotondes
Tegelijkertijd met de aanleg van de 
busbaan is de naast gelegen weg 
opnieuw ingericht als een twee-
baansweg voor lokaal bestemmings-
verkeer. Op het HOVASZ-traject zijn 
zijn rotondes aangelegd. Bij 5 
rotondes rijdt de bus recht door over 
de rotonde heen. Zo rijdt de bus 
minder bochten en is de busrit niet 
alleen sneller maar ook comforta-
beler voor reizigers. Alleen op de 
rotonde bij de Zwarteweg rijdt de 
bus met het verkeer mee.

Fietssnelpad
Voor �etsers is er in Aalsmeer, parallel 
aan de Burgemeester Kasteleinweg, 
1,6 kilometer ontbrekend �ets-
snelpad aangelegd en is het �etspad 
over een lengte van ruim 2 kilometer 
verbreed. Ook zijn er een �etsonder-
doorgang bij de Aalsmeerderbrug en 
een �etstunnel bij het kruispunt met 
de Legmeerdijk aangelegd, zodat 
�etsers veilig en sneller de weg 
kunnen oversteken.

Nieuwe verkeerssituatie
Voor veel weggebruikers is de 
nieuwe busbaan en de herinrichting 
van de Burgemeester Kasteleinweg 
wennen. Om het verkeer de eerste 
tijd goed bekend te laten maken met 
de nieuwe verkeerssituatie zijn 
daarom op meerdere locaties tijdelijk 
verkeersmaatregelen genomen, zoals 
extra bebording en belijning. 

Hovasz in gebruik: Geen ‘lijntje’ 
van Aalsmeer naar Schiphol! 

Regio - Eigenaren van monumenten 
kunnen een subsidie aanvragen om 
onderzoek te doen naar het duurzaam 
benutten van hun pand. De provincie 
Noord-Holland stimuleert onderzoek 
naar mogelijkheden voor duurzaam 
hergebruik van monumenten die hun 
functie hebben verloren of dreigen te 
verliezen. Een onderzoek helpt de 
eigenaar als hij het pand wil exploi-
teren zonder dat de monumentale 
waarde verloren gaat. De regeling 
stimuleert eigenaren om in een vroeg 

stadium meerdere varianten voor 
herbestemming en verduurzaming te 
verkennen. In 2021 was het ook 
mogelijk om een aanvraag doen. Zo 
werden haalbaarheidsonderzoeken 
gedaan voor herbestemming van een 
brugwachtershuisje in Den Helder en 
het Hervormd Weeshuis in Medem-
blik, en energiescans gemaakt en 
verduurzaming onderzocht van de 
Nutszaal in Enkhuizen en meerdere 
kerken. Aanvragen kunnen uiterlijk op 
31 december om 17.00 uur worden 

Subsidie voor onderzoek naar 
verduurzaming monumenten

ingediend. In totaal is er 150.000 euro 
beschikbaar. De provincie wil dat de 
verduurzaming van vastgoed niet stil 
valt door de coronacrisis. Daarom 
heeft de provincie een economisch 
herstel- en duurzaamheidsfonds van 
100 miljoen euro in het leven 
geroepen. Geld uit het fonds wordt 
onder andere besteed aan verduur-
zamen van maatschappelijk vastgoed. 
Daaronder vallen ook culturele instel-
lingen die gevestigd zijn in monu-
menten. Deze subsidie voor onder-
zoek naar duurzaam hergebruik 
monumenten is een aanvulling op de 
maatregelen die verder worden 
genomen vanuit het herstelfonds.

van den Brink: “Tijdens de feestdagen 
wordt er veel ingebroken. De Veilig 
Wonen Scan geeft snel een beeld van 
hoe inbraakveilig jouw woning is en 
tips die je direct kunt toepassen. Je 
vindt de scan op www.veiligwonen-
scan.nl. Doe hem nu, neem maatre-
gelen en heb �jne feestdagen!” In de 
aftelkalender voor een inbraakvrije 
feestmaand staan verder tips van 
onder andere Anniko van Santen 
(presentatrice van het tv-programma 
Opsporing Verzocht), Sinterklaas, 
Sybren van der Velden (landelijk 
projectleider Woninginbraak en 
Heling bij de Nationale Politie) en 
Vereniging Eigen Huis. Elke dag een 
tip bekijken? Ga naar www.politie-
keurmerk.nl/inbraakvrije-feestmaand

Schiphol: 246 banen voor mensen 
met afstand tot arbeidsmarkt
Schiphol - Sinds de ondertekening van Banenplan Schiphol in januari 
2020 zijn 246 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag 
gegaan op de luchthaven. Het Banenplan is een samenwerking tussen 
Werkgevers Servicepunt Groot-Amsterdam (WSP), de gemeente 
Amsterdam, Luchtvaart Community Schiphol (LCS) en Schiphol. “We zijn 
blij dat zoveel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een passende 
werkplek vinden op onze luchthaven. Ondanks de uitdagingen en impact 
van de coronacrisis, blijft Schiphol een plek van divers werk voor mensen 
met verschillende talenten en opleidingsniveaus. Iedereen die kan en wil 
werken, verdient een kans op Schiphol. Daar blijven we ons voor 
inzetten”, aldus Esmé Valk, directeur Human Resources bij Royal Schiphol 
Group.

In januari 2020 ondertekenden Royal Schiphol Group, WSP, gemeente 
Amsterdam en LCS het Banenplan, met als doel om in 3 jaar tijd 750 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek te bieden op 
Schiphol. Vanwege de impact van de coronacrisis op de arbeidsmarkt in 
de reissector bleek deze doelstelling niet meer haalbaar.

Inclusieve luchthaven
Francien David, directeur Luchtvaart Community Schiphol: “Ondanks de 
turbulente periode van de afgelopen tijd, is onze ambitie om een inclu-
sieve luchthaven te zijn onveranderd gebleven. Tot op heden hebben 246 
mensen uit deze doelgroep een werkplek gevonden op Schiphol. Hiervan 
is een groot deel werkzaam in de transport en logistiek. De grootste 
groep instromers zijn jongeren en mensen vanuit de WW of Bijstand. Het 
Banenplan Schiphol is onderdeel van het initiatief Luchtvaart Inclusief. 
Ruim 50 werkgevers op Schiphol zetten zich in om duurzame arbeids-
plaatsen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Waaronder bijvoorbeeld vijftigplussers, statushouders, arbeidsbeperkten 
en mensen die langdurig een uitkering hebben.”

12 jaar? Geef je dan ook op. Voor deze 
leeftijdsgroep heeft Thamen U12 
(honkbal met in beide teams meisjes) 
en beeball (U10) met een team dat 
bestaat uit meisjes en jongens. Natuur-
lijk zijn er ook vele mogelijkheden bij 
Thamen voor jongens en heren. Honk- 
en softbalvereniging Thamen bestaat 
in 2022 zestig jaar en heeft 17 teams 
die vanaf begin april tot half oktober in 
competitieverband uitkomen. Voor 
meer informatie kan contact opge-
nomen worden door een e-mail te 
sturen naar info@thamen.info of bel/
whatsapp met 06-16072728. 
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Hoofddorp - Op zaterdag 18 
december begint om 14.00 uur de 
voorstelling ‘De wolf en de zeven 
geitjes’ door Gijs van Rhijn, Japke 
Hartog en Ronald Jonker in 
schouwburg De Meerse. ‘De wolf 
en de zeven geitjes’ vertelt het 
sprookje over een moedergeit die 
haar kinderen waarschuwt de deur 
voor niemand open te doen, omdat 
de boze wolf in het bos loopt. Maar 
de wolf haalt allerlei trucs uit de 
kast om toch bij de geitjes te 

komen. Lukt het de geitjes om de 
wolf buiten de deur te houden? In 
deze vrolijke familievoorstelling 
gaat voor kinderen gecompo-
neerde klassieke muziek (van onder 
andere Beethoven en Debussy) 
hand in hand met door het trio 
nieuw geschreven kinderliedjes. 
Geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar.

Mad Science Theaterfeest
Op woensdag 29 december om 
14.00 uur presenteert De Meerse 

‘De wolf en de zeven geitjes’ 
voor kinderen in De Meerse

Bovenkerk - De tijdelijke kerstwinkel 
van de Vrienden van de Urbanuskerk 
wordt voor honderd procent gerund 
door vrijwilligers en heeft meer dan 
honderd verschillende kerststukken 
vanaf vijf euro. De bijzondere kerst-
stukken worden gemaakt door vrijwil-
ligers en bloembinders met spullen die 
geschonken zijn door bedrijven en 
particulieren. Elke vrijwilliger heeft zijn 
eigen stijl, dus het assortiment is echt 
uniek te noemen. Ook bijzonder is dat 
zelf de ondergrond voor de kerst-
stukken aangeleverd mag worden en er 
in overleg met een bloembinder een 
kerststuk naar eigen wens en smaak 
wordt gemaakt. Nieuw en uniek is een 
kerkje op schaal nagemaakt en met licht 

in de toren. Met een beperkte oplage en 
eventueel opgemaakt als kerststuk. In 
het weekenden van 18 en 19 december 
is er op zaterdag en zondag van 12.00 
tot 17.00 uur livemuziek en zang en 
worden erwtensoep, chocomel en glüh-
wein te koop aangeboden. Met verschil-
lende werkshops wordt het een feest 
om in het overdekte tuincentrum rond 
te lopen. Het tuincentrum aan de 
Handweg 121 in Amstelveen Bovenkerk 
is geopend van 10.00 tot 17.00 uur, op 
zondag vanaf 11.00 uur. De Stichting 
Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus-
kerk heten bezoekers (kopers) van harte 
welkom. De opbrengst van de kerstver-
koop komt ten goede aan het reno-
veren van de Urbanuskerk.

Kerstwinkel voor Urbanuskerk

Regio - Vanwege de toenemende 
druk in de ziekenhuizen is Amstelring 
gestart met de voorbereiding van 
een aparte Covid-afdeling. Daar 
wordt de Amstelring Transferafdeling 
geschikt voor gemaakt. Het gaat om 
10 bedden voor met corona besmette 
cliënten, waarvoor geen plek is in het 
ziekenhuis, en die ook niet naar huis 
kunnen omdat zij speci�eke zorg, 
behandeling en ondersteuning nodig 
hebben. Op de Transferafdeling van 
Amstelring liggen doorgaans kwets-
bare ouderen waarvan de behande-
ling in het ziekenhuis is afgerond. Zij 
kunnen (nog) niet naar huis of 
wachten op een revalidatieplek of 
een plek in een verpleeghuis. Van de 
24 beschikbare bedden, worden nu 
10 bedden gereserveerd voor speci-
�eke Covid zorg. Gekozen is voor de 
Transferafdeling van Amstelring 
omdat daar al goede faciliteiten zijn 
en er korte lijnen zijn met de medisch 
specialisten van het ziekenhuis. De 
bedoeling is dat de Covid-afdeling op 

10 december 2021 operationeel is 
met - bij voorkeur - zorgmedewerkers 
van andere Amstelring locaties. “We 
voelen een maatschappelijke verant-
woordelijkheid om de acute zorg te 
ontlasten en ons steentje bij te 
dragen”, licht Jeroen de Dijcker, 
projectleider van Amstelring, toe. 
“Werken op een Covid-afdeling 
vraagt veel van onze medewerkers, 
want het gaat om een heel andere 
manier van zorgverlenen. Medewer-
kers werken continu in bescher-
mende kleding. De patiënten zijn 
vaak aanmerkelijk jonger en de zorg 
is zwaarder en onvoorspelbaar. Dat 
laatste vergt ook een andere �exibili-
teit in de planning.” Jeroen voegt nog 
toe: “We doen er alles aan om snel 
operationeel te zijn. Natuurlijk hoop 
ik dat het uiteindelijk niet nodig zal 
zijn om de Covid-afdeling in gebruik 
te nemen. Maar ik ben nu al trots op 
ons team, dat in staat is om deze 
afdeling in korte tijd in te richten en 
volledig gebruiksklaar te maken.”

Covid-afdeling bij Amstelring

Regio - Het snel stijgende aantal 
coronabesmettingen is voor het 
Rode Kruis aanleiding om de hulp-
verlening weer fors op te schalen. 
Om aan alle verwachte hulpvragen te 
kunnen voldoen zijn nog zeker 150 
extra vrijwilligers nodig in de regio 
Noord-Holland. ‘Zie je het Rode Kruis, 
dan zie je hulp’, is het credo van het 
Rode Kruis. En niet voor niks, in de 
coronahulpverlening ondersteunt 
het Rode Kruis de GGD-en bij het 
testen en vaccineren, ontlasten vrij-
willigers de ambulancezorg door 
mensen te vervoeren die niet zelf-
standig kunnen reizen maar waar 
ambulance niet nodig is en worden 
verzorg- en verpleeghuizen 
geholpen zodat de zorg aan kwets-
bare ouderen door kan gaan. Nu is 
een wervingscampagne gestart voor 
nieuwe vrijwilligers waarmee het 
Rode Kruis zich voorbereidt op stij-
gende (nood)hulp aanvragen. “De 
prognoses die we hebben gemaakt 
voor december zijn nu al realiteit, 
waar we twee weken geleden nog 40 
ritten per week hadden zitten we 
deze week al op de 99 aanvragen”, 
aldus Machiel Pouw, coördinator 
Hulpverlening van Rode Kruis in 
Kennemerland. Ook in de Zaanstreek 
en Noord-Holland Noord zijn er door 
ziekte onder personeel extra handen 
nodig. “De kracht van het Rode Kruis 
is dat onze vrijwilligers het mogelijk 
maken dat zorgprofessionals zich 

kunnen richten op hun verzorgende 
en verpleegkundige taken. Onze vrij-
willigers zetten zich vaak in als gast-
heer en gastvrouw waardoor bewo-
ners óók de broodnodige aandacht 
kunnen krijgen. Wij zorgen hiermee 
voor zorgcontinuïteit.” Bianca 
Lakeman, coördinator Hulpverlening 
in de Zaanstreek en Noord-Holland 
Noord: “In eerdere coronagolven was 
sprake van een volledige lockdown, 
veel bedrijven moesten noodge-
dwongen hun deuren sluiten. Hier-
door zaten heel veel mensen thuis en 
meldden veel van hen zich als vrijwil-
liger, beschikbaar om zich een aantal 
uur per week in te zetten als corona-
hulpverlener. Nu zijn veel mensen 
weer aan het werk en wordt het 
lastiger om de roosters te vullen.”
 Met de nieuwe wervingsactie hoopt 
het Rode Kruis in Noord-Holland 
rond de 150 nieuwe vrijwilligers te 
vinden die kunnen ondersteunen in 
zorginstellingen, kunnen helpen bij 
begeleid vervoer maar ook vanuit 
huis alle hulpacties kunnen plannen 
en coördineren. 
Mensen die willen helpen kunnen 
zich aanmelden via de website www.
rodekruis.nl. Machiel Pouw: “We 
hebben veel mensen nodig, dus we 
roepen ook nadrukkelijk werkgevers 
op om hun medewerkers in staat te 
stellen om tijdens werkuren een 
aantal uren vrijwilligers werk te 
doen.” 

Rode Kruis zoekt vrijwilligers 

Amstelland - Sinds begin december is 
een expositie met foto’s gemaakt door 
jonge mensen met dementie te zien in 
Villa Randwijck. Wethouder Op diverse 
dagbestedingen voor jonge mensen 
met dementie in Amstelveen, Aals-
meer en Hoofddorp is vorig maand 
een cursus fotogra�e gestart, onder 

leiding van een professionele foto-
graaf. Dementie wordt gezien als een 
ouderdomsziekte. Toch is ongeveer 
10% van de mensen met dementie 
jonger dan 65 jaar. Dementie op jonge 
leeftijd is ingrijpend, voor zowel de 
persoon met dementie als voor de 
directe omgeving. In Amstelveen, 

Expositie foto’s gemaakt door 
jonge mensen met dementie

Amstelland - Op 24 november heeft 
zorgorganisatie Amstelring een 
eigen corona testlocatie voor haar 
medewerkers in gebruik genomen. 
Zo kunnen medewerkers dichtbij 
hun werk en op ieder moment van 
de dag getest worden. Deze eerste 
testlocatie is ingericht bij woonzorg-
centrum Groenelaan in Amstelveen. 
In de komende weken komen er nog 
twee testlocaties bij, in andere woon-
zorgcentra van Amstelring.
“Snel kunnen testen is noodzakelijk 
om nieuwe uitbraken in onze woon-
zorgcentra, verpleeghuizen en bij 
mensen thuis te voorkomen. En om 
alle medewerkers gezond aan het 
werk te houden. Want we hebben 
iedereen hard nodig in de zorg, 
behandeling, begeleiding en onder-

steuning”, aldus Trudy Roek, project-
leider bij Amstelring.

Lange wachttijd onwerkbaar
“Bij de GGD’en is het nu zo druk, dat 
medewerkers met aan corona-gerela-
teerde klachten soms wel twee dagen 
moeten wachten voordat ze getest 
kunnen worden. Met alle gevolgen 
van dien. Daarom biedt Amstelring nu 
zelf de mogelijkheid van een o�ciële 
PCR-test aan.” Amstelring heeft testap-
paratuur aangeschaft. De uitslag is 
binnen 15 minuten bekend. Als de test 
negatief is, dan kunnen medewerkers 
naar hun werk. Als de test positief is, 
dan krijgt de medewerker een brief 
mee met instructies. Dat betekent in 
ieder geval: naar huis en in quaran-
taine. De apparatuur, de ondersteu-

Eigen corona testlocatie voor 
medewerkers Amstelring

Regio - De provincie Noord-Holland 
trekt 2 miljoen euro uit om kleine 
maatschappelijke vastgoedeige-
naren, zoals culturele instellingen, 
dorps- en buurthuizen en sportac-
commodaties, te helpen hun 
gebouwen te verduurzamen. Met het 
geld kunnen ze bijvoorbeeld isolatie-
materiaal of zonnepanelen kopen.
Gedeputeerde Staten stellen hier-
voor een subsidieregeling op, die 
naar verwachting begin volgend jaar 
in werking treedt. Het geld dat 
Noord-Holland hiervoor uittrekt 
wordt beschikbaar gesteld vanuit het 

Economisch Herstel- en Duurzaam-
heidsfonds van de provincie en vult 
de eerder toegezegde proceskosten 
van eveneens 2 miljoen euro vanuit 
het Rijk aan.

Uitdaging
Voor veel kleine eigenaren is 
verduurzaming van hun gebouwen 
een uitdaging. Simpelweg omdat het 
ontbreekt aan kennis en mensen. Het 
gaat daarbij om culturele instel-
lingen, dorps- en buurthuizen, sport-
bedrijven en gemeenten tot 25.000 
inwoners. De bureaus De Groene 

2 Miljoen voor verduurzamen 
maatschappelijk vastgoed

Aalsmeer en Hoofddorp bestaan sinds 
2017 dagbestedingen die speci�ek 
zijn ingericht voor jonge mensen met 
dementie (JMD). In deze dagbeste-
dingen wordt de nadruk gelegd op de 
vaardigheden die mensen met 
dementie nog wel hebben. Ook wordt 
gebruik gemaakt van hun fysieke 
�theid om allerlei activiteiten te 
ondernemen. De cursus fotogra�e 
sloot daar op aan: zowel de creatieve 
als praktische kant van het nemen van 
foto’s wordt onderwezen. Bovendien 
was aan de cursus een doel 
verbonden: meer bekendheid over 
JMD, erkenning dat er een speci�eke 
behoefte is aan activiteiten en uitbrei-
ding van de dagbesteding voor deze 
groep. Een ‘reizende’ expositie van de 
foto’s helpt dit kenbaar te maken. Villa 
Randwijck aan de Catharina van 
Clevepark 10 in Amstelveen is de 
eerste locatie waar de foto’s geëxpo-
seerd worden. 

ning en de training van de hoofdge-
bruikers is verzorgd door StreekLab. 
Deze organisatie regelt ook de regis-
tratie van de uitslag bij de GGD.

Handen uit de mouwen
“Bij Amstelring heerst er een ‘we 
steken de handen uit de mouwen’ 
cultuur”, licht Trudy Roek het initiatief 
toe. “Twee weken geleden kregen we 
signalen over de lange wachttijden en 
nu starten we al. In eerste instantie bij 
onze woonzorglocatie Groenelaan, 
met twee testapparaten, die worden 
bemensd door eigen medewerkers. 
Daarmee kunnen we snel meerdere 
mensen testen. Binnenkort gaan we 
het PCR-testen ook mogelijk maken 
bij nog twee andere locaties van 
Amstelring. We willen het laagdrem-
pelig en toegankelijk houden, zodat 
onze medewerkers zich niet alleen 
snel kunnen laten testen, maar ook 
snel de uitslag hebben.”

Grachten, Dorpswerk Noord-Holland/
EnergiekeRegio en Royal Hasko-
ningDHV helpen in opdracht van de 
provincie kleine maatschappelijke 
vastgoedeigenaren hun panden te 
verduurzamen. De bureaus helpen 
bij een eerste energiescan, het 
benoemen van maatregelen tot het 
zoeken naar �nancieringsmogelijk-
heden en ondersteuning bij de 
uitvoering. Het Rijk heeft voor heel 
Nederland in totaal ook 24 miljoen 
beschikbaar gesteld. Voor dit bedrag 
kunnen ruim 2.000 kleine vastgoed-
eigenaren geholpen worden met 
advies en begeleiding. Alle provin-
cies maken gebruik van de bijdrage 
en bepalen zelf hoe ze het ontzor-
gingsprogramma opzetten.

het grote Mad Science Theaterfeest 
voor kinderen van 5 tot 12 jaar. Zijn 
de professoren van Mad Science nu 
helemaal gek geworden? Het ziet 
er wel naar uit. Tijdens deze ener-
gieke kindervoorstelling trakteert 
Mad Science op het leukste en 
meest spectaculaire uit de wereld 
van de wetenschap. De professor 
moet een groot feest organiseren 
maar zijn lijstje gaat in rook op. 
Samen met de assistent en de 
professor helpen de kinderen 
zoeken naar de formule om het 
coolste feest te geven! Of dat alle-
maal lukt en of het een knalfeest 
gaat worden? 
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Aalsmeer – De Heren 1 handballers 
van Greenpark Aalsmeer hebben 
afgelopen weekend goede zaken 
gedaan. In Zwartemeer werd 
zaterdag 11 december met 22-25 
gewonnen van Hurry Up en omdat 
Kembit Lions verloor in en van 
Volendam met 29-28 is Aalsmeer een 
plekje gestegen in de BeNe League 
competitie. Aan kop gaat nog altijd 
Achilles Bocholt met 24 punten, maar 
Greenpark bezet plaats twee met 22 
punten. Kembit Lions volgt op plek 
drie met 21 punten, maar heeft nog 
wel een wedstrijd in te halen. Door 
de winst op Lions is ook Volendam 
hoger opgeklommen in de lijst en 
staat op vier met 17 punten. 
Koploper Achilles Bocholt wist ook 
afgelopen zaterdag weer te winnen. 

Thuis werd Quintus ruim verslagen: 
39-23.

Uitblinkers
In het Drentse Zwartemeer waren 
Greenpark Aalsmeer en Hurry Up aan 
elkaar gewaagd. Aalsmeer wist, mede 
dankzij uitstekend keeperswerk van 
René de Knegt, steeds enkele punten 
voor te blijven. De rust gingen de 
teams in met 11-14 voor Greenpark. 
Ook in de tweede helft bleef Aals-
meer scherp en liet zich niet meer 
passeren. Uitblinkers waren Vaidas 
Trainavicius, Donny Vink en de nog 
jonge Destin van Dijk.

Nog één wedstrijd
De laatste wedstrijd voor de vakantie-
stop speelt Greenpark Aalsmeer 

Winst Greenpark handballers, 
nu op twee in BeNe League

aanstaande zaterdag 18 december 
thuis in De Bloemhof. Tegenstander is 
Sporting Pelt. Aanvang is 19.00 uur 
en de wedstrijd is te volgen via 
livestream. Overigens is het nog niet 
geheel zeker of Sporting Pelt naar 
Aalsmeer komt. Het team heeft al 
twee wedstrijden af moeten zeggen 
vanwege coronabesmettingen bij 
enkele spelers. De BeNe League 
wordt na zaterdag in 2022 weer 
voortgezet. Voor Greenpark Aalsmeer 
is de eerste wedstrijd op zaterdag 29 
januari, uit tegen Volendam.

Verlies Heren 2
In de Eerste Divisie moest Heren 2 
van Greenpark afgelopen zaterdag 11 
december haar meerdere erkennen in 
Heren 1 van Feyenoord Handbal. Het 
was in Rotterdam wel een spannende 
wedstrijd met een ruststand van 
18-12 en uiteindelijk verlies voor Aals-
meer met zes punten verschil: 33-27.

Aalsmeer – De Old Stars van FC Aals-
meer zien er beter uit dan ooit. De 
voetballende 60-plussers hebben 
een metamorfose ondergaan dankzij 
een �itsend nieuw tenue. Met dank 
aan Dick Kuin, onder meer bekend 
als architect, zanger/gitarist van de 
Hobo String Band en nu ook als 
kledingsponsor. “We zijn niet de 
jongsten meer, maar we willen er 
nog steeds graag goed uitzien”, zegt 
Dick Kuin. De onverzettelijke verde-
diger van weleer, nog altijd nauwe-
lijks te passeren, regelde prachtige 
shirts, broekjes en kousen. Met op 
het ‘hemd’ de logo’s van FC Aalsmeer 
en de Hobo String Band. Het tenue 
wijkt af van de o�ciële clubkleuren. 
“Het is alles ineen: ons thuis-, uit- en 
trainingstenue. Bovendien kleden de 
verticale banen af”, zegt hij met een 
knipoog. Kuin is één van de enthou-
siaste ‘oudjes’ die elke woensdag om 
10.00 uur op het complex van FC 

Aalsmeer aan de Beethovenlaan in 
ongedwongen sfeer een balletje 
trappen. 

‘Oud talent’ welkom
Walking football heet dat: niet 
rennen, geen hoge ballen, geen 
lichamelijk contact, geen keepers, zes 
tegen zes op een klein veld met 
kleine doeltjes. Alleen het plezier is 
ongekend groot. De ‘wandelende tak 
van voetbal’ is bij FC Aalsmeer een 
aantal jaren geleden op poten gezet 
door gerenommeerde oud-spelers 
als Bram Landzaat en Ben van den 
Ham. Fred Ottenhof, ook geen onbe-
kende ster uit het verleden, vormt 
met hen het ‘technische hart’ van de 
‘Old Stars’.  Voormalig top-keeper Jan 
Prevoo verzorgt de warming-up.
De groep spelers, van wie sommigen 
na een ‘pauze’ van 40 jaar opnieuw 
‘debuteerden’, groeit gestaag maar 
kan nog wel wat ‘oud talent’ 

Old Stars van FCA in het nieuw

De Old Stars van FC Aalsmeer, van links naar rechts: Anton Bouter, Cees van der Zwart, Fred Ottenhof, Cees Clemens, Dick Kuin, 
Gerrit van Leeuwen, Bob Pieksma, Jan Prevoo, Wim Linthout, Jan van Leeuwen, Jan Muilwijk, Leo Eveleens en Henk van der Sluis. 
Op de foto ontbreken Bram Landzaat en Ben van den Ham. Foto: André Mosselman

Kudelstaart - Zaterdag 11 december 
was de derby tussen RKDES JO13-2JM 
uit Kudelstaart en KDO sv JO13-1 uit 
De Kwakel. Wekenlang hebben ze 
ernaar toe geleefd. De uitslagen van 
de andere clubs werden de afgelopen 
wedstrijden nauwlettend in de gaten 
gehouden. De trainers-coaches 
Vincent en Wouter van RKDES 
hebben de mannen en dame op 
scherp gezet. “We kunnen kampioen 
worden als we winnen!” Sommige 
ouders zien al een huldiging in het 
dorpshuis en ‘platte kar rondje dorp’ 
in gedachten voorbijkomen. Voor een 
aantal jongens is de wedstrijd extra 
spannend, want ze spelen ook nog 
eens tegen hun klasgenoten. In 
verband met de huidige coronamaat-
regelen mag er helaas geen publiek 
komen kijken. De teams stellen zich 
op en scheidsrechter Peter blaast 
exact om 11.00 uur op zijn �uit, ze 
zijn los!  De eerste minuten lijken wel 
in slow motion voorbij te gaan. Na 15 
minuten komen de jongens van 
RKDES op 0-1 achterstand. Wat nu? 
Dit was niet voorspeld! Trainer 
Vincent stuurt direct een bericht naar 
de ouders. “Oepsie”, is de eerste 
reactie. Maar gelukkig weet Daan 
zeven minuten later na een schitte-
rende voorzet van Yoeri de stand op 
gelijke hoogte te brengen (1-1). Om 
11.35 uur klinkt het rustsignaal. Er 
worden wat aanpassingen gedaan in 

de opstelling en dat werpt in de 
tweede helft zijn vruchten af. Finn K 
geeft een assist aan Daan en ‘boem’, 
het is 2-1. Het zit er in, RKDES kan 
winnen! Finn K weet uit een halve 
omhaal het net bijna nog een keer te 
raken. “Wat een schot”, zou zijn vader 
gezegd hebben. Romy staat te verde-
digen als een tijgerin. Finn N weet de 
moeilijkste ballen tegen te houden. 
En dan: 3-1. Gijs geeft een strakke bal 
aan Dani en raak. Scheidsrechter 
Peter blaast op zijn �uit. Het is 
gedaan. Het dak gaat eraf, want door 
deze overwinning is de JO13-2 van 
RKDES najaarskampioen! Na a�oop in 
de kleedkamer is het groot feest. De 
toppers worden getrakteerd op het 
kampioenspatatje en wat te drinken. 
Wat een schitterende afsluiting van 
het seizoen!

JO13-2 van RKDES na klinkende 
overwinning najaarskampioen

Kudelstaart - Zaterdag was een 
belangrijke dag, want de boys van 
RKDES JO15-1 (zaterdag) konden 
najaarskampioen worden. Uit tegen 
de Legmeervogels die op papier 
halverwege de ranglijst stond met 
gemiddelde uitslagen. Stipt om 12.30 
uur trappen de mannen af en scoort 
Luuk al binnen 6 minuten het eerste 
doelpunt via een mooie assist van 
Koen. “In de pocket”, wordt er al heel 
enthousiast geroepen vanaf de zijlijn 
door een van de coaches maar het 
blijkt niet helemaal vanzelf te gaan. 
Renzo heeft een prachtig schot maar 
de bal knalt keihard tegen de lat. Ook 
Jip weet later de lat feilloos te 
vinden. De teams zijn best aan elkaar 
gewaagd en hoewel RKDES zeker 
meer in balbezit is lukt het niet om 
dit om te zetten in een riante voor-
sprong. Met een magere 0-1 duiken 
de voetballers de kleedkamer in voor 
de rust. 
De tweede helft begint zoals ze de 
eerste helft werd afgesloten: aan 
elkaar gewaagd maar rommelig en 
veel balverlies aan beide kanten. 
Het veld wordt klein gemaakt waar-
door het erg druk is in de kleine 
ruimtes. De passes richting de 
spitsen worden vaak makkelijk 

onderschept door de Uithoornse 
verdedigers die het vervolgens 
proberen met een snelle omschake-
ling. Gelukkig staan de verdedigers 
van RKDES ook niet te slapen en is 
Kudelstaart weer snel in balbezit. 
Weinig echte kansen, dus de span-
ning is best voelbaar: 1-0 voor is 
genoeg voor het kampioenschap 
maar een gelijkspel of zelfs verlies 
ligt op de loer. Blijdschap alom als 
Luuk tien minuutjes voor tijd de 
stand op 0-2 zet. En vier minuten 
later scoort Jip via een voorzet van 
Renzo: 0-3. Nu kan er echt gesproken 
worden van ‘in the pocket’. Het spel 
wordt weer hervat. Legmeervogels 
blijft strijden ook al lijkt een gelijk-
spel ver weg. Toch is er een licht-
puntje voor de tegenstander, want in 
het gerommel achterin ziet de 
scheids een overtreding in de 16 
meter. Er is langs de lijn en ook in het 
veld wat twijfel, maar met deze stand 
en de tikkende klok is er geen reden 
tot protest. Legmeervogels scoort 
hun doelpunt (1-3) en drie minuten 
later �uit de scheids af. Wat een heer-
lijke overwinning en met grote 
vreugd wordt het najaarskampioen-
schap gevierd. Gefeliciteerd mannen 
en coaches! 

RKDES JO15-1 najaarskampioen!

gebruiken. Plezier en sociale 
contacten staan voorop. 
Walking football is een gezonde, 
speelse manier om te bewegen en 
tot op late leeftijd samen te genieten 
van het voetbal. De kosten zijn mini-
maal. Wie in zijn jonge jaren altijd 
met plezier heeft gevoetbald, kan nu 
op oudere leeftijd bij FC Aalsmeer 
zonder competitie-stress ervaren of 
walking football iets voor hem is. Je 
hoeft er geen ster voor te zijn 
geweest. 
Kom vrijblijvend langs op woensdag-
ochtend. Om te kijken, de sfeer te 
proeven (op het veld en in de kleed-
kamer), of meteen mee te doen. Na 
a�oop staat de ko�e klaar. Vanzelf-
sprekend worden alle corona-regels 
in acht genomen.
Voor nadere informatie kan contact 
opgenomen worden met Ben van 
den Ham: 06-47645415, Fred 
Ottenhof: 06-36188461 of Bram 
Landzaat: 06-22682448 en 
0297-321837.

Kudelstaart - Dat inzet en discipline 
beloond wordt hebben twee jonge 
dames van HBV Target waargemaakt. 
Op zaterdag 11 december hebben 
Michelle van Dam en Lieke Mur van 
zich doen spreken in de regionale 
handboogcompetitie, met name in 
Noord Holland. Deze afsluitende 
competitiewedstrijd werd geschoten 
in Santpoort bij handboogvereniging 
VZOS en er moesten dertig pijlen 
geschoten worden op een afstand 
van 18 meter. Deze laatste wedstrijd 

was in principe nog een formaliteit, 
kijkende naar de resultaten van de 
vorige wedstrijden. Maar dan moet je 
het toch nog maar even doen! 
Michelle en Lieke blaakten van zelf-
vertrouwen en wisten de volle buit 
binnen te halen. Beiden haalden ze 
het goud en lieten hun medeschut-
ters op grote afstand. Michelle in de 
klasse dames junior recurve en Lieke 
in de klasse dames cadetten recurve. 
Trainer Marco Jongkind is apetrots 
op zijn pupillen en weet de prestaties 

Girl power bij HBV Target: Goud 
voor Michelle en Lieke

op waarde te schatten, zeker met een 
lastig corona jaar in het achterhoofd. 
Meer weten over handboogschieten? 
Kijk dan op www.hbvtarget.nl  
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Uithoorn - Op zaterdag 27 november 
werden er roei-indoor-kampioen-
schappen georganiseerd voor junior 
roeiers georganiseerd. Dat zijn roei-
wedstrijden op roeimachines. Normaal 
wordt deze wedstrijd aan het eind van 
het jaar door een roeivereniging in 
Den Haag georganiseerd, maar 
vanwege de corona perikelen werd er 
bij veel roeiverenigingen in Nederland 
zelf geroeid en de tijden werden door-
gegeven aan de roeivereniging in Den 

Haag. Er waren in totaal zo’n 160 deel-
nemers, ingedeeld in diverse catego-
rieën, naar geslacht en naar leeftijd, 
ingedeeld. Van Roeivereniging Michiel 
de Ruyter waren er zes deelnemers. 
Wesley Huäng deed mee in de cate-
gorie jongens 16-17 jaar en is twin-
tigste geworden in een veld van 23 
deelnemers. In de categorie 14-15 jaar 
is Julian Croes vierde geworden in een 
veld van 25 deelnemers. Olaf Hoger-
werf is in dezelfde categorie vijftiende 

Prima prestaties jeugd MdR bij 
roei-indoorkampioenschappen

Sanne Burggraaf en Iris Croes gaan samen roeien.

Uithoorn - Vorig jaar kon het loopeve-
nement ‘Uithoorns Mooiste’ in verband 
met de lockdown niet doorgaan. Dit 
jaar zijn er ook beperkingen door 
corona, maar met enige aanpassingen 
kan Uithoorns Mooiste op 30 januari 
2022 weer doorgaan. Het wordt de 37e 
editie. Uithoorns Mooiste is ook dit jaar 
weer een onderdeel van het Zorg en 
Zekerheid Circuit. De start en �nish 
vinden onveranderd plaats op sport-
park de Randhoorn en de deelnemers 
mogen weer gebruik maken van de 
kantine en kleedkamers van de 
Legmeervogels.

Speciale aanpassingen
Bij het toegangshek naar het sport-

park worden deelnemers en mensen 
die bij de organisatie betrokken zijn 
gecontroleerd op QR-code of geldig 
testbewijs. Met de huidige maatre-
gelen zijn toeschouwers niet toege-
staan op het sportpark. De kantine 
van Legmeervogels is een door-
stroomlocatie voor deelnemers om 
hun startnummer met chip op te 
halen. Indien nodig worden buiten 
tenten neergezet om de doorstro-
ming en afhalen van de startnummers 
zo soepel mogelijk te laten verlopen. 

Programma
De businessloop gaat dit keer niet 
door, omdat het niet mogelijk is om 
de deelnemende teams verantwoord 

Loopevenement ‘Uithoorns 
Mooiste’ komt er weer aan

Regio - De provincie Noord-Holland 
stelt 75.000 euro beschikbaar voor 
sportclubs die willen werken aan een 
club waar iedereen zich thuis voelt 
en met plezier kan sporten en 
bewegen. Het geld van de provincie 
maakt het voor de Noord-Hollandse 
sportclubs mogelijk kosteloos 
gebruik te maken van verschillende 
services uit het Nationaal Sportak-
koord. Het gaat om ondersteunende 
activiteiten zoals scholingen, work-
shops, inspiratiesessies en begelei-
dingstrajecten, die helpen bij het 
creëren van een inclusieve, veilige en 
positieve sportclub. Aanvragen kan 
vanaf 15 december via de lokale 
verenigingsondersteuner.
Gedeputeerde Zita Pels: “Sporten is 
voor iedereen belangrijk, en om dat 
met plezier te kunnen doen moet je 
je wel thuis voelen bij de club waar je 
lid van bent. Ongeacht gender, kleur 
of achtergrond. Soms gebeurt uitslui-
ting of discriminatie onbewust, soms 
bewust. Clubs die hiermee aan de 

slag willen, kunnen dat met behulp 
van een pallet aan services uit het 
Sportakkoord doen. Inclusieve sport-
clubs dragen bij aan een inclusieve 
gemeenschap, inclusieve gemeente 
en dus ook inclusieve provincie. Daar 
streven wij als Noord-Holland naar!”

Een service aanvragen
Sportclubs die graag gebruik willen 
maken van het servicebudget, 
kunnen contact opnemen met hun 
lokale verenigingsondersteuner. 
Samen kijken zij welke behoeftes en 
doelen de club precies heeft, en 
welke services binnen de sportak-
koord-thema’s ‘Inclusief sporten en 
bewegen’ of ‘Positieve sportcultuur’ 
daar het beste bij aansluiten. De 
verenigingsondersteuner dient de 
serviceaanvraag in. Sportclubs die 
nog geen contact met de lokale 
verenigingsondersteuner hebben of 
meer willen weten over de proce-
dure, kunnen contact opnemen via: 
www.clubbase.nl/noord-holland

Provincie helpt sportclubs met 
positieve sportcultuur

en met voldoende afstand op te 
vangen in het clubhuis van UWTC. 
Bedrijven en instellingen zijn uiter-
aard welkom om met een team aan 
een van de afstanden deel te nemen.
De gezinsloop over 1 kilometer gaat 
op 30 januari eveneens niet door, 
maar wordt wel op een later tijdstip 
gehouden, als toeschouwers weer bij 
de start/�nish aanwezig mogen zijn 
en ouders of bekenden met een van 
de jongere kinderen kunnen 
meelopen. Wel door gaat de speciale 
G-run. Deze start als eerste, om 10.30 
uur op 30 januari. Om 11.00 uur 
worden vervolgens de deelnemers 
aan de 5 kilometer ‘weggeschoten’. 
Het parcours van de 5 kilometer is 
aangepast in verband met verande-
ringen in de verkeerssituatie. Het 
parcours van de 10 kilometer en 10 
Engelse Mijlen is onveranderd en zal 
weer langs de mooiste stukjes in 
Uithoorn en De Kwakel gaan, zoals 
de Amstel, Vrouwenakker en het 
Zijdelmeer. Beiden starten om 11.05 
uur.

Voorinschrijven
Inschrijven op de dag van de loop is 
mogelijk, maar om grote opeenho-
ping van mensen te voorkomen 
wordt de deelnemers gevraagd om 
zich van te voren in te schrijven.
Dat is nu al mogelijk via www.
inschrijven.nl. Meer informatie op 
www.uithoornsmooiste.nl of op 
www.zorgenzekerheidcircuit.nl.

geworden. Sanne Burggraaf deed mee 
in de categorie 14-15 jaar en is achtste 
geworden in een veld van 15 deelne-
mers. Iris Croes heeft een top prestatie 
verricht, want zij is in haar categorie 
tweede geworden in een veld 21 deel-
nemers. Zij kreeg afgelopen zaterdag 
een zilveren medaille uitgereikt. 
Sabrina Roets deed als jongste deel-
neemster mee in de jongste cate-
gorie. Zij is in september begonnen 
met roeien en haar roeitechniek 
wordt steeds beter. Tot slot: De junior 
leden van Michiel de Ruyter zijn vaak 
aanwezig bij trainingen en dat 
vertaalt zich meteen in goede tot 
uitstekende prestaties bij jeugdergo-
meter wedstrijden. Ook bij 
wedstrijden op het water wordt er 
goed gepresteerd door junior leden 
van Michiel de Ruyter. Zo is begin 
november bij de Korte Vliet 
wedstrijden door een combinatie 
ploeg van RV Alphen en Michiel de 
Ruyter een tweede plek gehaald. Ze 
hebben zelfs een boot ingelopen.  De 
deelnemers aan deze wedstrijd waren 
Sanne Burggraaf, Isabelle Croes en 
Danya Tellekamp. Belangstelling voor 
roeien of kanoën? Kijk dan op de 
website www.MDR.nu.

Regio - De provincie Noord-Holland 
zet in op het aanleren van verkeers-
veilig gedrag aan kwetsbare doel-
groepen. Uit onderzoek blijkt dat 
schoolgaande kinderen en senioren 
op de �ets een relatief groot risico 
lopen in het verkeer. Organisaties die 
verkeerseducatie op scholen 
aanbieden, of gemeenten die willen 
investeren in �etsveiligheid bij 
ouderen, kunnen vanaf 3 januari 
subsidie aanvragen bij de provincie.
Volgens landelijke cijfers wordt het 
steeds onveiliger op de weg. Ook in 

Noord-Holland neemt het aantal 
verkeersslachto�ers toe. Een manier 
om de wegen veiliger te maken, is 
om weggebruikers te stimuleren zich 
veiliger te gedragen. Twee doel-
groepen lopen een groter risico dan 
andere groepen: de schoolgaande 
kinderen en senioren op de �ets.

Verkeerseducatie
Uit onderzoek van de Stichting 
Wetenschappelijk Onderzoek 
Verkeersveiligheid (SWOV) is 
gebleken dat verkeerseducatie en 

Provincie stimuleert aanleren 
van verkeersveilig gedrag

Amstelland - Bezoekers van het 
Odensehuis in Amstelveen namen 
gedurende meer dan twee maanden 
in Platform C deel aan creatieve 
workshops met als thema Mijn Thuis. 
Het werk dat tijdens die atelierdagen 
is ontstaan wordt nu samen met 
werk van de begeleidende kunste-
naars gepresenteerd in de hal van 
Platform C. 
Een jaar geleden werd naar een idee 
van Platform C een creatief atelier 
met beeldende kunst voor Odense-
huis-bezoekers een dag lang in de 
praktijk getoetst. Die dag was zo 
succesvol dat Platform C, Participe en 
Odensehuis Amstelveen besloten tot 
een vervolg.  Van 5 oktober tot en 
met 10 december namen bezoekers 
van het Odensehuis deel aan de crea-
tieve workshops in het atelier in Plat-
form C. Het thema Mijn Thuis werd 
actief uitgewerkt, waarbij het werk 
van kunstenaar Stephanie Rhode en 
muziekdocent Irma Bouwmeester de 
inspiratiebron vormde. In een 
vertrouwde sfeer en in aanwezigheid 
van hun begeleiders kregen herin-
neringen letterlijk vorm. De expositie 
Mijn Thuis werd vanwege de corona-
maatregelen in besloten kring 
geopend en is van tot 23 december 
voor publiek toegankelijk in de hal 
van Platform C. 
Mijn Thuis is een samenwerkingspro-

ject van Platform C en Participe 
Amstelland en kan door �nanciële 
steun van het Lang Leve Kunst Fonds 
gratis worden aangeboden aan 
Odensehuis-bezoekers. De organi-
satie van Mijn Thuis ligt in handen 
van Platform C. Aanreiker van het 
concept en projectleider is Jephta 
Hermelink. De betrokken kunste-
naars zijn Stephanie Rhode (beel-
dende kunst), Charlotte Brand-van 
Loon (fotogra�e) en Irma Bouw-
meester (muziek).

Participe en het Odensehuis
De landelijke organisatie Participe 
streeft ernaar om iedereen in de 
samenleving tot zijn recht te laten 
komen en mee te laten doen op basis 
van gelijkwaardigheid en aanwezige 
talenten. Eén van de vele faciliteiten 
die Participe hiervoor aanbiedt, is het 
Odensehuis – een plek voor mensen 
met (beginnende) dementie en hun 
naasten. Participe Amstelland is de 
organisatie voor welzijn en maat-
schappelijk werk in Aalsmeer, 
Amstelveen, Ouder-Amstel en 
Uithoorn. 
De expositie Mijn Thuis is tot 23 
december is in de hal van Platform C 
aan Stadsplein 99 in Amstelveen en 
te bezoeken door publiek van 
maandag tot en met vrijdag tussen 
11.00 en 17.00 uur. 

Expositie in Platform C van 
bezoekers Odensehuis

-voorlichting tot verkeersveiliger 
gedrag leiden. Een voorbeeld 
hiervan is het geven van een gastles 
op een school, waar bijvoorbeeld aan 
kinderen wordt geleerd dat je je 
mobieltje niet moet gebruiken op de 
�ets omdat je dan afgeleid bent van 
het verkeer. De provincie stelt ruim 
1,6 miljoen euro subsidie beschik-
baar in 2022. Organisaties die 
verkeerseducatie op scholen 
aanbieden, kunnen vanaf maandag 3 
januari tot en met donderdag 17 
februari subsidie aanvragen voor 
projecten. De subsidieregeling voor 
verkeerseducatie heet ‘Uitvoeringsre-
geling subsidie Verkeerseducatie 
Scholieren Noord-Holland 2022 en is 

te vinden op www.noord-holland.nl/
Loket/Subsidies

Doortrappen
Fietsen is gezond, ook als je al wat 
ouder bent. Maar oudere �etsers zijn 
ook kwetsbaar. Het programma ‘Door-
trappen’ helpt om ouderen bewust te 
maken van hun �etsgedrag, de risico’s 
in het verkeer en mogelijk bescher-
mingsmiddelen. Daardoor kunnen ze 
langer �t en veilig �etsen. De onder-
steuning aan ouderen kan variëren 
van het geven van tips bij het 
aanscha�en van een �ets, tot het 
aanbieden van �etsles. Elke gemeente 
kan kiezen voor zijn eigen aanpak die 
aansluit op de bestaande lokale 

netwerken voor ouderen. De 
provincie stelt 110.000 euro beschik-
baar aan subsidie in 2022. Een nieuw 
deelnemende gemeente kan maxi-
maal 10.000 euro subsidie ontvangen. 
Een gemeente die al eerder Doortrap-
activiteiten heeft ontwikkeld met de 
subsidie van de provincie, krijgt 5.000 
euro. Reden van dit verschil: nieuwe 
gemeentes moet een netwerk 
opbouwen en personeel opleiden als 
bijvoorbeeld �etscoach/trainer. De 
subsidieregeling ‘Doortrappen Noord-
Holland 2022’ staat op www.noord-
holland.nl/loket/subsidies Meer infor-
matie over het landelijke programma 
‘Doortrappen’ is te vinden op https://
doortrappen.nl





Regio - Toen in het begin van 2020 de 
coronapandemie voet aan de grond 
zette in Nederland had niemand van 
Muziekvereniging VIOS gedacht dat 
ze half maart met zijn allen stil 
zouden komen te zitten. Voor alle 
leden van de vereniging was het na 
de jaarlijkse algemene ledenvergade-
ring dan ook een triest moment om 
voor onbepaalde tijd de deuren van 
het clubgebouw achter zich dicht te 
trekken. Niet vermoedend dat wij een 
maandenlange lockdown tegemoet 
gingen. Maar toch was er op een 
gegeven moment weer licht aan de 
horizon voor de leden van de vereni-
ging. Mondjesmaat mocht er steeds 
meer open en uiteindelijk mocht ook 
de culturele sector weer op gaan 
starten. De borrels na a�oop waren 
nog even niet aan de orde maar 
gelukkig kon eenieder weer doen 
waar hij/zij zo veel plezier en voldoe-
ning uit haalde, namelijk muziek 
maken. De eerste repetities waren 
dan ook redelijk onrustig maar plezier 
was er voor tien. Gelukkig zijn de 
tijden nu iets anders. Ondanks dat de 
repetities momenteel geen doorgang 
kunnen vinden, is er voor de leden 
van de vereniging gelukkig wel de 
mogelijkheid om op te treden. Zo 
heeft onlangs de Muziekpietenbende 
een aantal mooie optredens mogen 
verzorgen en vele kinderharten 
mogen vullen met plezier. 

Sinterklaas
Na de verjaardag van de goedhei-
ligman is het inmiddels al tijd om na 
te denken over de Kerst. Door de 
huidige maatregelen is het voor de 
grote WinterWonderBand helaas niet 
mogelijk, want waar moet je een 

grote band kwijt? Nu is er twee jaar 
geleden het WinterWonderBand 
Ensemble ontstaan. Dit ensemble 
bestaat uit een trompettist, 
saxofonist(e), bassist, trombonist en 
twee slagwerkers. De muzikanten die 
hieraan meedoen wilden graag wat 
extra dagen op stap om hetgeen te 
doen wat zij o zo graag doen, name-
lijk lachen en muziek maken. Afge-
lopen zaterdag waren zij op pad om 
in Amstelveen de uitgifte van Kerst-
pakketten op te leuken met een 
vrolijke noot. En komende zaterdag 
zijn ze alweer in de buurt te bewon-
deren. Het WWB Ensemble treedt dan 
op in het winkelcentrum in Ter Aar. 
Hier zullen zij te zien zijn tussen 12:00 
en 16:00 uur en zullen ook hier een 
vrolijke noot laten klinken om 
iedereen in de Kerstsferen te krijgen. 
Lijkt het u nu leuk om te komen kijken, 
schroom dan niet, we zien u graag 
verschijnen. Heeft u na het zien en 
horen van deze muzikanten de krie-
bels gekregen om het muziek maken 
(weer) op te pakken, kunt u altijd op 
onze website kijken voor meer infor-
matie (www.vios-mijdrecht.nl). 
Als de regels het weer toestaan zien 
wij u ook graag een keer verschijnen 
bij een van onze repetities. De blazers 
van Show- & Marchingband VIOS 
repeteren iedere maandag, de mallets 
op woensdag en de slagwerkers elke 
donderdag. “Dweilorkest Dorst” in 
Corona tijd nog ‘Springlevend’ Ook 
voor het dweilorkest sloeg de corona 
pandemie sloeg toe begin 2020 zij 
nog blijven repeteren, maar dit werd 
ook stil gelegd door de regering. Hele 
discussies werden landelijk gevoerd 
over het verspreiden van aerosolen 
via blaasinstrumenten. Het gevolg... 3 

½ maand on hold.  Daarna... Dan 
praten we over half juni, mochten ze 
weer gaan repeteren, maar optreden 
was uit den boze, tenminste binnen. 
Buiten mochten ze op gepaste 
afstand nog iets doen. Ze bezochten 
de verzorgingshuizen in De Ronde 
Venen en speelden voor onze grote 
fan Thijler in Huize Ursula in Nieuw-
veen. Maar waar gaan we nu voor 
repeteren? Binnen optredens mogen 
niet plaatsvinden, festivals zijn 
verboden, kortom er bleef niets over 
om voor te repeteren en ook het 
perspectief bleef uit. Iedere week 
weer op dezelfde liedjes repeteren 
word je ook niet vrolijk van. Dus eerst 
dan maar op vakantie en daarna zien 
we wel weer. 

Nieuwe band
A�jn, na de vakantie was er eigenlijk 
niet veel veranderd. Toen kwam er 
iemand op het idee om een Charles 
Dickens band op te starten zodat we 
iets hadden om voor te repeteren. 
Nieuwe muziek en ook weer iets om 
naar toe te werken. Dit werd bij de 
leden in de week gelegd en eigenlijk 
zag het gros van de leden dit wel 
zitten. Kerstmuziek is natuurlijk wel 
heel iets anders als een dweilorkest, 
de mensen gaan immers niet in polo-
naise door de straat op “I‘m dreaming 
of a white Christmas” Een groot aantal 
Dorst muzikanten komt echter al uit 
de traditionelere fanfare en harmonie 
wereld en zijn dus wel bekend met dit 
soort muziek, daarbij komt dat de 
wintermaanden toch altijd al een stille 
periode voor een dweilorkest is. 

Dickens kleding
Toen ging de trein in versnelling, 
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want in september iets bedenken dat 
je in december moet gaan uitvoeren 
is een behoorlijke uitdaging, maar je 
merkte ook dat het meteen een boost 
gaf in het orkest. Na 10 maanden 
eigenlijk niks gedaan te hebben 
hadden ze weer een uitdaging. Een 
kledingcommissie ging op zoektocht 
naar Dickens kleding, marktplaats 
werd afgestruind, kostuum winkels 
bezocht. Alleen alles moest wel 
binnen een bescheiden budget 
blijven. 

Kerstmuziek
Dan de muziek nog. Gelukkig heeft 
VIOS in het verleden al eens een 
kerstmannen orkest gehad en daar 
was alle muziek nog digitaal van 
aanwezig. Daarnaast werden er nog 
wat nummers aangekocht en ze 
konden van start. Dus 2 weken na het 
plan begonnen we aan de kerstmu-
ziek... Dat was nog een hele klus en 
ook apart om bij 25 graden en zweet 
op het voorhoofd kerstmuziek in te 
studeren. Na weken van repeteren, 
hier een petje scoren, daar een hoge 
hoed vandaan halen, een oude jas 
van marktplaats, een hoelahoep rok, 
een leuk Saartjes Mutsje... de “Dorst 
Charles Dickens” band krijgt vorm. 

Optreden
En nu nog optreden, gelukkig is de 
instructeur ook de eigenaar en impre-
sario van MACentertainment. Jaarlijks 
zet hij 100 Pietenbandjes en kerst-
bandjes weg, dus hem lief aange-
keken en ja hoor, hij heeft voor Aals-
meer en Voorburg. En toen sloeg het 
noodlot toe, Nederland gaat half 
december in totale lockdown. Alles 
voor niets en weer zitten ze thuis, wat 

een domper en wat waren ze terneer-
geslagen. Alle energie en de lol van 
het voorbereiden in één klap 
weggevaagd. 

Een jaar verder, 2021 
Wederom hebben ze de kerstmuziek 
opgepakt. Iets later in oktober. 
En warempel het zat er nog best 
aardig in, toch niet voor niets 
geweest in 2020. Ze zijn er wederom 
helemaal klaar voor. De kleding uit de 
kast gehaald en Aalsmeer is vastge-
legd voor 18 december. Zaterdag 11 
december gaan ze naar WC Castellum 
in Houten. En nu maar hopen dat ze 
mogen. 

Dorst iets voor u? 
Enthousiast geworden? Iets willen 
weten over Charles Dickens of Dweil-
orkest Dorst, altijd al leuke eigen-
tijdse muziek willen spelen? 
Of... en nog belangrijker in deze 
tijden, gezelligheid? Kom dan eens 
kijken op de woensdagavond, maar 
eerst zijn we helaas nog even in de 
lockdown. Optreden mag, alleen 
repeteren niet helaas. 
Maar toch al zien of kennismaken, 
zaterdag 18 december zijn ze te zien 
in de Zijdstraat te Aalsmeer.








