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De leden van de gemeenteraad en het college vergaderen in corona-opstelling in de burgerzaal. Foto: www.kicksfotos.nl

Gemeenteraad wil onderzoek naar
voor- en nadelen van vliegverkeer
Aalsmeer - De gemeenteraad heeft opnieuw een aantal stappen gezet in
voldoende te beschermen, terwijl de
de strategie van de gemeente voor beperking van vlieghinder. In de
Wereld Gezondheidsorganisatie
raadsvergadering van 10 december riep een unanieme raad
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op een maatschappelijke kosten-baten analyse te laten uitvoeren van
doen. Op basis daarvan heeft de
het vliegverkeer van Schiphol. Dit soort onderzoek brengt de effecten
stichting besloten het over een
van beleid in kaart en wordt ook door de Rijksoverheid gebruikt.
andere boeg te gooien en is het voornemen een rechtszaak tegen de Staat
Geluidshinder en gezondheid
Eerste en Tweede Kamer niet om de
aan te spannen. De stichting denkt
De gemeenteraad blijft op zoek naar
uitkomsten van de maatschappelijke
dat daar ongeveer 150.000 euro voor
mogelijkheden om het weerbarstige
voor- en nadelen van het vliegverkeer nodig is. Inmiddels is er al een crowddossier van vlieghinder te adresseren
heen kunnen.
fundingsactie gestart. De stichting
bij het Rijk. Een maatschappelijke
wil graag steun van de gemeente om
kosten-baten analyse brengt de
Steun aan de Stichting RBV
het benodigde bedrag op te halen.
effecten van het vliegverkeer van en
De gemeenteraad sprak in de raadsnaar Schiphol op het gebied van
vergadering eveneens eensgezind
Bestuurlijke route
onder andere milieu, gezondheid,
steun uit voor het werk van de StichDe gemeenteraad wees het verzoek
klimaat en leefomgeving samen in
ting Recht op Bescherming tegen
van de stichting om ook een finanéén rapport. Het bijzondere van een
Vlieghinder (RBV). Nu de Luchtvaartciële bijdrage te leveren af met als
dergelijk onderzoek is dat ook
nota opnieuw groei van het aantal
argument dat de gemeente altijd de
aspecten van waarde die niet direct
vluchten laat zien, hebben de diverse
bestuurlijke route dient te bewaneen prijskaartje hebben, zoals
bewonersgroeperingen in Aalsmeer
delen en overheden elkaar niet met
geluidshinder, gezondheid en het
en Kudelstaart zich verenigd in deze
rechtszaken dienen te bestrijden.
gevoel van onveiligheid, in geld
stichting. De bewonersgroepen
De raadsbehandeling en de drie
worden gewaardeerd. Het onderzoek
pleiten al jaren voor maatregelen
moties die bij het agendapunt zijn
dient aan de richtlijnen van het
tegen de hinder, echter zonder resulingediend kunnen gezien/gelezen
Centraal Planbureau en het Planbutaat. In de Luchtvaartnota staan geen
worden via het videoverslag van de
reau voor de Leefomgeving te
normen om de gezondheid van
raadsvergadering van 10 december
voldoen, zodat de minister en de
omwonenden en het milieu
op www.aalsmeer.nl.

Krant verschijnt 2x een dag eerder
Aalsmeer - In verband met de Kerstdagen en Oud en Nieuw verschijnen de twee laatste kranten in 2020 van de
Nieuwe Meerbode niet vertrouwd op donderdag, maar ‘rolt’ de Aalsmeer editie op de woensdagen 23 en 30
december al de brievenbus in. Vanwege het feit dat de kranten een dag eerder verschijnen, worden de aanleverdata
van teksten en advertenties ook vervroegd. Teksten aanleveren voor de kerstkrant kan tot maandag 21 december
12.00 uur en voor de eindejaarskrant geldt maandag 28 december, eveneens 12.00 uur. Verhalen kunnen
gestuurd worden naar redactieaalsmeer@meerbode.nl. Advertenties kunnen voor beide edities tot dinsdag 10.00
uur gestuurd worden naar aanlever@meerbode.nl of verkoopaalsmeer@meerbode.nl.

Voor meer informatie:
Tel. 0251-674433
info@verspreidnet.nl
www.verspreidnet.nl

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
info@hartelust.nl • www.hartelust.nl

HARTELUST

Miele specialist

Eigen technische dienst

Fijne Kerst en
gezond 2021!

www.antennagroep.nl
www.antennagroep.nl

Op zoek naar een écht leuke baan?
Bij Van Zaal Transport kan het!
Info: www.vzt.nl/vacatures
Tel. 0297-513086 • 06-82428915

Ophelialaan 116 | 1431 HM Aalsmeer | 0297 - 32 58 37
info@wittebolwijn.nl | www.wittebolwijn.nl
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KERKDIENSTEN
VERSCHIJNT DONDERDAG

ZONDAG 20 DECEMBER

AALSMEER, KUDELSTAART,
AALSMEERDERBRUG,
RIJSENHOUT
Advertenties, redactie en
centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Openingstijden
ma. t/m wo. van 08.30-17.00 uur
donderdag van 8.30-16.00 uur
Aanleveren van advertentie
Woensdag voor 12.00 uur
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Brigitte Wels
Tel. 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 15.00 uur
redactieaalsmeer@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Jacqueline Kristelijn
Tel. 0297-341900
Tel. 06-37418988
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
Onderdeel van
Regio Media Groep B.V.
133e jaargang
Oplage: 17.600
Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient
ondertekend te zijn en voorzien van
naam, adres, 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 geproduceerd advertentie-, foto-, en/of
tekstmateriaal niet beschikbaar wordt
gesteld aan derden. Dus ook niet per
e-mail, fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op www.
meerbode.nl/privacy
Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt
op FSC-Mix papier van verantwoorde
herkomst.
WWW.MEERBODE.NL

Kerst Drive In bij de Oosterkerk
Aalsmeer – De Oosterkerk viert Kerst
dit corona-jaar op een bijzondere
manier. Zowel in de Kerstnacht als op
Kerstmorgen kunnen liefhebbers
meedoen met Kerstvieringen vanuit
de auto. Het parkeerterrein aan de
Oosteinderweg 269 wordt ingericht

Doopsgezinde Gemeente steunt
noodfonds Kinderhulp Afrika
Aalsmeer - De Doopsgezinde
Gemeente Aalsmeer heeft besloten
in deze adventtijd met de adventcollecten het noodfonds van St.
Kinderhulp Afrika te ondersteunen.
Deze Aalsmeerse charitatieve organisatie ziet om naar de meest kwetsbare kinderen in Oeganda, de weeskinderen. Zij biedt deze kinderen een
veilige omgeving en voorziet ze van
kwalitatief goed onderwijs, zodat zij
een kansrijke toekomst tegemoet
gaan in de maatschappij. Maar nu is
alles anders. Sinds maart zijn de
scholen dicht, de kinderen zijn terug
naar hun voogd. Ze verblijven bij een
oma, oom, tante of zelfs een grote
broer of zus. De coronapandemie
heeft de situatie voor deze gezinnen,
die het vaak toch al niet makkelijk
hadden, verergerd. Want in Oeganda
betekent geen werk geen inkomsten,
wat leidt tot honger. Voor de organisatie betekende dit dat ze drastische
maatregelen moest nemen. Ze gaf
voedselhulp aan de gezinnen die
hongerlijden. Het personeel en
onderwijzers in Oeganda (totaal
bijna 100 mensen) leverden allemaal
dertig procent salaris in. Verder
werden alle vaste kosten tot een
minimum beperkt. Onder normale
omstandigheden wordt zestig
procent van de kosten door inkom-

Statiegeld-actie voor nieuwe
leien voor de Dorpskerk
Door Janna van Zon
Aalsmeer – Een ludiek en genereus
gebaar maakt de supermarkt die op
de kleintjes let. Gedurende de maand
januari is het mogelijk om bij AH
Praamplein de statiegeld bonnetjes
te doneren aan de Dorpskerk. En hoe
meer er wordt gedoneerd des te
fijner dat is, want dit monument is
toch een vertrouwde sfeervolle blikvanger in Aalsmeer.
Dit jaar geen oliebollen
“Wij hebben een goede relatie met
dit filiaal. Al jaren verkopen wij op 30
en 31 december oliebollen en appelbeignets in de hal. Helaas is dit
verkooppunt vanwege de corona
maatregelen niet meer beschikbaar.

als een Drive In. Via een groot buitenscherm kan iedereen het kerstverhaal
volgen en de prachtige kerstliederen
horen en meezingen. Aanmelden
voor de Kerst Drive In is wel een
vereiste en kan via
www.hervormdaalsmeer.nl

Juist nu de leien van het dak van de
kerk vervangen moeten worden
hadden wij de opbrengst van zo’n
7.500 euro juist zo hard nodig.
Gelukkig werd er met ons meegedacht en kregen wij de aanbieding
van de statiegeld-bonnetjes en dit
aanbod hebben wij met veel vreugde
aanvaard.” Aldus Hilda van den Berg
die via de Nieuwe Meerbode zo veel
mogelijk inwoners wil zien te
bereiken om in dit geval geen
steentje maar een ‘leitje’ bij te dragen.
Broos en breekbaar
Leien gaan zo’n 70 tot 80 jaar mee.
Dan worden de leien door verwering
broos en breekbaar. Op diverse
plaatsen zijn de leien stuk, gescheurd
of uitgezakt. Wanneer een kapotte lei

sten vanuit Oeganda betaald. Door
de coronacrisis is dit allemaal weggevallen. Sinds april dit jaar maakt de
stichting elke maand 4.000 euro
extra over naar Oeganda en dit zal
voorlopig nodig blijven. Om alle
kosten te kunnen betalen is er een
noodfonds opgericht. Met de
opbrengst van de advent-collecten
ondersteunt de Doopsgezinden
Gemeente Aalsmeer deze stichting.
Tevens heeft de DGA een aanvraag
ingediend bij Stichting Ontwikkelings Samenwerking Aalsmeer (OSA)
om de gegeven donaties te verdubbelen. Helpt u mee met uw ondersteuning aan Kinderhulp Afrika zodat
zij de kinderen daar kunnen blijven
helpen? U kunt uw gift overmaken
naar NL47 RABO 0300 1219 62 t.n.v.
Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer
o.v.v. advent-collecte.

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Oosterkerk, Oosteinderweg 269.
Zondag 16u. Dienst. Voorganger:
Steven Parmentier. Bezoek
aanmelden via
www.cama-aalsmeer.nl.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag 10u. Dienst.
Chr. Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag
Diensten om 10u. met ds. C. van
Atten en 16.30u. met dhr. A. Vos.
Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 751, Rijsenhout. Zondag
dienst om 10u. Voorganger ds.
J.A.C. Weij.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u.
Online-dienst via youtube
(dgaalsmeer.nl). Voorganger ds.
Yko van der Goot, 4e advent.
Collecte: St. Kinderhulp Afrika
Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag
diensten om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Aalsmeer
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.
Zondag 10u. Online dienst via
http://pgaalsmeer.nl/kerkdienstgemist/. Voorganger: ds. G.
Frederikse, 4e advent.
Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag
10u. Dienst met ds. G.H. de
Ruiter, 4e advent. Organist: Peter
Burger. Aanmelden via hervormdaalsmeer.nl. Om 16.30u.
Kinderkerstfeest.
Oosterkerk, Oosteinderweg 269.
Zondag om 10u. Dienst met ds.
M.J. Zandbergen. Organist:
Joshua Prins. Aanmelden:
www.hervormdaalsmeer.nl.
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Zondag 10.30u. Familiekerstfeest
via livestream. Info: www.leg.nl.
RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.
Zaterdag 17u. Woordcommunieviering in Kloosterhof o.l.v. B.
Dullens. In Karmelkerk: Zaterdag
om 19u. WGV m.m.v. De Mirakeltjes en zondag 9.30u. Eucharistieviering. Om 14u. Poolse dienst
met Andrzej. Maximaal 30 kerkplaatsen. Reserveren voor

vieringen via www.rkkerkaalsmeer.nl. Reserveren Poolse
dienst verloopt via de Poolse
Parochie.
Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag
Geen dienst.
Roemeens-orthodoxe Parochie
- Zaterdag en zondag 9u. Utrenia
en 10.30u. Heilige Liturgie. Voorganger: Father Ion.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat.
Zondag 10u. Dienst met mw.
Berensen. Dienst online te
volgen via www.kerkdienstgemist.nl.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. Dienst via https://
sow-kudelstaart.nl. Voorganger:
pastor A.M. Creemer-Allart. Ook
op later tijdstip terug te kijken.
RK St. Jan Geboorte
Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg.
Zondag 11u. Viering m.m.v.
cantorgroep. Maximaal 30 kerkplaatsen. Vooraf reserveren via
sjangeboortesecretariaat@live.nl
of bel 0297-324735.
Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maandag
in gebouw Irene, Kanaalstraat,
Centrum. Eerstvolgende op 4
januari met ds. Steve van
Deventer.
Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag in
om de twee weken in Ontmoetingsruimte Ons Tweede Thuis,
Jasmijnstraat 33. Eerstvolgende
op 5 januari met Peter Slagter
over ‘Het Bijbelboek
Openbaring’.
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten
verzorgen voor Radio Aalsmeer
wekelijks uitzendingen. Dinsdag
van 20 tot 24u. Kabel 99.0 en
ether 105.9.
In diverse kerken worden weer
diensten gehouden waarbij
publiek aanwezig mag zijn.
Vooraf aanmelden is wel een
vereiste en er gelden diverse
RIVM-regels, onder andere is het
dragen van een mondkapje
verplicht. Kijk voor meer info op
de websites van de kerken.

Kinderhulp Afrika steunt kinderen in
Oeganda. Foto: Ben Koorengevel

niet op tijd wordt opgemerkt, kan er
op termijn grote schade ontstaan in
het dakbeschot of kap constructie.
door verrotting of zwam (een grote
vrees).
Arbeidsintensief
Het leggen van een leien dag is zeer
arbeidsintensief. Het aanbrengen is
een bijzonder ambachtelijk handwerk. Het dak van de Dorpskerk is
circa 480 vierkante meter. Dat betekent dat er 14.500 dakleien nodig zijn
en 43.500 kopernagels! Gelijktijdig
worden ook de zinken goten
vervangen en divers loodwerk. De
planning is om in het voorjaar van
2021 de eerste fase uit te voeren De
tweede fase volgt in 2023. Dit heeft
te maken met de beschikbaar
gestelde subsidie.
Wordt de 7.500 euro ook nu gehaald?
“Gelukkig komen wij in aanmerking

voor een gedeeltelijke subsidie
omdat het om een monumentaal
pand gaat. Wij ontvangen een bedrag
van 15.000 euro betaald door de
Rijksdienst Cultureel Erfgoed. En dat
betekent dat er een sober en doelmatig onderhoud ten behoeve van
de instandhouding kan worden
uitgevoerd.” Het mag duidelijk zijn
dat dit bedrag niet toereikend is om
het behoud van de toren weer voor
tachtig jaar veilig te stellen. “Wij zijn
realistisch genoeg om te bedenken
dat het heel moeilijk zal zijn om de
7.500 euro van voorgaande jaren te
halen. Gezien de Coronatijd en alle
digitale vormen van boodschappen
doen. Maar, wij verwachten wel dat
5.000 euro moet lukken daar zouden
wij ook heel blij mee zijn”, laat Hilda
weten. Dus wacht even met het
wegbrengen van alle lege statiegeld
flessen en begin het jaar 2021 goed
met het inleveren van de bonnen en

doneer dit bedrag aan de Dorpskerk.
Als u dan de komende jaren omhoog
kijkt en u ziet de toren weer in zijn
volle glorie prijken, dan is het toch
mooi om te bedenken: hier zit ook
een stukje van mij bij. Vindt u het
handiger om een donatie over te
maken? Stort u dan uw bijdrage op
NL 08 RABO 0300 142161 t.n.v. Kerkvoogdij Hervormde Gemeente
Aalsmeer
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Officiële Mededelingen
GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575, fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale tel.nr: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
AANGEPASTE DIENSTVERLENING
I.V.M. HET CORONAVIRUS COVID19
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een
afspraak maken op telefoonnummer 0297-387575. Dit doen
wij om het bezoek aan het raadhuis zo veel mogelijk te
spreiden zodat wij u nu en in de komende periode goed van
dienst kunnen zijn.Regel dringende zaken zoveel mogelijk
digitaal. Als dat om wat voor reden niet kan, overleg dan 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 tijdelijk 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 telefoonnummer 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
Vanaf dinsdag 24 maart worden maximaal vier klanten tegelijkertijd toegelaten op de milieustraat. Meerlanden vraagt
mensen alleen met volle vrachten te komen, rekening te
houden met extra wachttijden en de instructies van hun medewerkers op te volgen. Medewerkers zullen bezoekers attenderen voldoende afstand te houden. Voor alle informatie
over de dienstverlening van Meerlanden, kunt u terecht op:
www.meerlanden.nl/coronavirus.
SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen
naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar:
servicelijn@aalsmeer.nl .
CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het
weekend via het hoofdnummer: 0297-381777.
SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen:
tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl
WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze
wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen 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 bestuurssecretariaat. 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 portefeuilleverdeling 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 commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De
inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds
ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker
bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297387584/387660 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt
op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer
worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.
nl, onderdeel van www.overheid.nl.
- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie
over bekendmakingen per email.
- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor
Android-smartphones via Google Play.
- De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog
op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omgevingsvergunningen 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 worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting. Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe
adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om
de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel
het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt
dit v.a. 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan
heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep
te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan
men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen
zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.
BEWAAR OUDE KLEDING THUIS
Omdat er door het coronavirus wereldwijd geen afzet is, moet
al het ingezamelde textiel door de verwerker worden opgeslagen. Deze opslagruimte is niet oneindig en de kwaliteit van het
textiel wordt slechter als het opgeslagen wordt. Daarom doet
de gemeente Aalsmeer een beroep op u:
- Bewaar uw kleding voorlopig thuis;
- Leg geen zakken naast een overvolle container;
- Gooi geen textiel bij het restafval.
Hartelijk dank voor uw medewerking en begrip.
SOCIAAL LOKET AALSMEER OPEN OP AFSPRAAK
De balie van het Sociaal Loket Aalsmeer is, op afspraak, weer
geopend. Bij het Sociaal loket kunt u terecht met vragen over
wonen, welzijn, zorg, inkomensondersteuning, schuldhulpverlening 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 welzijnen vrijwilligersorganisaties in Aalsmeer. De afgelopen maanden
kon u wegens de coronamaatregelen alleen telefonisch bij het
loket terecht. Nu kunt u ook weer een afspraak maken voor een
één op één gesprek. Neemt u telefonisch contact met ons op
voor het maken van een afspraak, via (0297) 387575. Het is mogelijk om een afspraak te maken binnen de volgende tijden:
Maan-/dins-/donder-/vrijdag
Woensdag

08.30-12.00 uur
13.00-16.30 uur

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar
zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken.
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten
de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij
te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer
staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.
Geslachtsnaam
Bogdan
Liu
Yin

Voorletters
A.V.
S.
Z.

GeboorteDatum
datum beschikking
25-02-1988
29-07-1990
17-04-1990

11-12-2020
09-12-2020
09-12-2020

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

Aalsmeer een werelddorp
van bloemen en water.
Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met

#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s.

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

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.
aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een
elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor
meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het gemeentehuis.
GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN
ROND DE FEESTDAGEN
LET OP: door de feestdagen kan de levertijd
van reisdocumenten en rijbewijzen langer zijn.
Klant Contact Centrum: 8.30-16.00 uur
Receptie: 8.30 – 14.00 uur
Balies: 9.00-14.00 uur (alleen op afspraak)
1e en 2e kerstdag
Het gemeentehuis is op
vrijdag 25 december 2020 gesloten.
Op 24 en 31 december zijn wij
telefonisch bereikbaar tot 16.00 uur.
1 januari 2021
Op vrijdag 1 januari is het raadhuis gesloten.
GEMEENTE AALSMEER  VASTGESTELDE
STRUCTUURVISIE ‘TUSSEN DE LINTEN’
Op 4 december 2020 heeft de gemeenteraad van Aalsmeer de
structuurvisie ‘Tussen de Linten’ vastgesteld. Met ingang van
17 december 2020 zal de vastgestelde structuurvisie voor een
ieder raadpleegbaar zijn.
Plangebied
Het gebied van de structuurvisie wordt begrensd door de Hoge
Dijk, de Aalsmeerderweg in het zuiden en het plangebied
Schinkeldijkje in het oosten. Het Greenpark-deel van dit gebied
(tussen N201 en Machineweg) valt niet binnen het gebied, omdat dit al onderdeel uitmaakt van een andere structuurvisie.
Wat is het doel van de Structuurvisie ‘Tussen de Linten’
Grote delen van het glasareaal in de regio Aalsmeer zijn niet
meer toekomstbestendig. Ook voor het gebied Tussen de
Linten geldt, dat de toekomst van de hier aanwezige tuinbouw onder druk staat. Het gebied is door de ligging in het
verlengde van de Aalsmeerbaan (aan de overzijde van de
Ringvaart) zwaar milieubelast. Hierdoor staat de leefbaarheid
onder druk. Dit is de reden dat een structuurvisie voor dit gebied is gemaakt in samenspraak met bewoners en bedrijven
in dit gebied.
De structuurvisie vormt een toetsingskader voor ruimtelijke
initiatieven. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in drie
deelgebieden:
a het meest westelijk gebied waar tuinbouw, kleinschalige
arbeidsextensieve bedrijvigheid en duurzame energievoorziening mogelijk is;
b het gebied begrens door Aalsmeerderweg, Hoge Dijk, Machineweg en Kerkweg. In dit gebied zijn behalve tuinbouw
passende kleinschalige bedrijven mogelijk, duurzame
energie en kleinschalige woningbouw onder voorwaarden
van geluidsadaptief bouwen.
c Het gebied begrens door Aalsmeerderweg, Kerkweg,
Hoge Dijk en plangebied Schinkeldijkje. In dit gebed is
kleinschalige woningbouwontwikkeling mogelijk.
De visie wordt daarnaast gebruikt als basis om fondsen te werven voor de transformatiekosten die niet door initiatiefnemers
en gemeente gedragen kunnen worden.
Waar vindt u informatie?
De structuurvisie wordt vanaf 17 december beschikbaar gesteld. De vastgestelde structuurvisie vindt u op de volgende
manieren:
- de landelijke voorziening van www.ruimtelijkeplannen.nl
door te zoeken op identificatiecode:
NL.IMRO.0358.SvTussenDeLinten-VG01
- de gemeentelijke voorziening, rechtstreeks via
http://0358.ropubliceer.nl, identificatiecode:
NL.IMRO.0358.SvTussenDeLinten-VG01 of
- via de website van Aalsmeer https://www.aalsmeer.nl/
wonen-leven/publicatie/bestemmingsplannen-en-structuurvisies
Ter inzagelegging
Gedurende maatregelen omtrent COVID-19 worden stukken
niet ter inzage gelegd in het gemeentehuis van Aalsmeer.
Mocht u echt niet in de gelegenheid zijn de stukken online in
te zien, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen via
(020) 540 4911.
Bezwaar en beroep
Wettelijk is bepaald dat het besluit tot vaststelling van een
structuurvisie niet vatbaar is voor bezwaar en beroep.
GEMEENTE AALSMEER  VASTGESTELDE
STRUCTUURVISIE ‘BOVENLANDEN OOSTEINDERWEG’
Z2017/017209
Op 4 december 2020 heeft de gemeenteraad van Aalsmeer
de structuurvisie ‘Bovenlanden Oosteinderweg’ vastgesteld.
Vanaf 17 december 2020 is de vastgestelde structuurvisie voor
eenieder raadpleegbaar.
Plangebied
Het gebied van de structuurvisie wordt begrensd door de
Oude Spoordijk in het zuidwesten, de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder in het noordwesten, de Meester Jac. Takkade in het noordoosten en de Hogedijk in het zuidoosten.

Wat is het doel van de Structuurvisie
‘Bovenlanden Oosteinderweg’
Grote delen van het glasareaal in de regio Aalsmeer zijn niet
meer toekomstbestendig. Ook voor het gebied de Bovenlanden Oosteinderweg geldt dat de toekomst van de hier aanwezige trekheestercultuur onder druk staat. Tegelijkertijd zijn
transformaties in het gebied lastig door beperkingen vanuit
Schiphol (LIB contouren). Het gebied is door de ligging in het
verlengde van de Aalsmeerbaan (aan de overzijde van de
Ringvaart) zwaar milieubelast. Hierdoor staat de leefbaarheid
onder druk. Dit is de reden dat een structuurvisie voor dit gebied is opgesteld in samenspraak met bewoners en bedrijven
in dit gebied.
De structuurvisie vormt een toetsingskader voor ruimtelijke
initiatieven. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in vier
zones:
d het lint;
e een ontwikkelzone achter het lint, waar passende bedrijven zich kunnen ontwikkelen;
f een groen/recreatieve zone achter de ontwikkelzone;
g een groen-/recreatieve zone langs de Ringvaart.
De visie wordt ook gebruikt als basis om fondsen te werven
voor de transformatiekosten die niet door initiatiefnemers en
gemeente gedragen kunnen worden.
Waar vindt u informatie?
De vastgestelde structuurvisie vindt u vanaf 17 december op:
• de landelijke voorziening van www.ruimtelijkeplannen.nl
door te zoeken op identificatiecode: NL.IMRO.0358.SvOosteinderweg-VG01
• de gemeentelijke voorziening, rechtstreeks via http://0358.
ropubliceer.nl, identificatiecode: NL.IMRO.0358.SvOosteinderweg-VG01
• de website van Aalsmeer https://www.aalsmeer.nl/wonenleven/publicatie/bestemmingsplannen-en-structuurvisies
Ter inzagelegging
Vanwege de maatregelen omtrent COVID-19 worden stukken
niet ter inzage gelegd in het raadhuis van Aalsmeer. Mocht
u niet in de gelegenheid zijn de stukken online in te zien,
dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen via (020)5404911.
Bezwaar en beroep
Wettelijk is bepaald dat het besluit tot vaststelling van een
structuurvisie niet vatbaar is voor bezwaar en beroep.
DOE JE MEE AAN DE KLANKBORDGROEP
‘AALSMEER AARDGASVRIJ?’
Zoals alle gemeenten in Nederland, is gemeente Aalsmeer bezig met het maken van een plan om de gemeente aardgasvrij
te krijgen. We kijken voor de Warmtevisie Aalsmeer naar buurten die tot 2030 van het aardgas af kunnen en naar buurten
die pas later aan de beurt zijn. Ook onderzoekt een adviesbureau voor ons wat de meeste geschikte en betaalbare warmtetechniek is voor de verschillende buurten. Natuurlijk kan de
gemeente dat niet alleen. Jouw mening, zorgen, vragen en
ideeën zijn daarbij belangrijk. We willen daarom graag van je
horen. Dat kan binnenkort via een enquête en we organiseren
ook dorpsgesprekken.
Vervolg op volgende blz.
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een
wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze
rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen
die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u
de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt
indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en
Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.3012.00 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 bestuursorgaan.
** 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 Handhaving, 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 medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over
bouwen en vergunningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene 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 ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt
ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente 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.
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17 december 2020

Officiële Mededelingen
Daarnaast zijn we bezig met het oprichten van een klankbordgroep van Aalsmeerse bewoners en bedrijven. We zoeken
mensen die hier aan mee willen doen; liefst jong en oud, zodat
we een goede afspiegeling hebben van onze gemeente. Ben
je geïnteresseerd? Meld je dan aan via energietransitie@aalsmeer.nl. De gemeente stelt je deelname erg op prijs!
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis.
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze,
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Mercuriusstraat 48, 1431 XD, (Z20-087177), het aanbrengen van een stalen ligger aan de achterzijde van de woning
- Karperstraat 42, 1432 PA, (Z20-087175), het maken van een
uitbouw aan de kapperszaak op de begane grond waardoor erboven een dakterras ontstaat
- Vlinderweg 47, 1432 MZ, (Z20-087168), het bouwen van
een tuinhuis in de achtertuin
- Giekstraat 1, 1433 SH, (Z20-087103), het plaatsen van een
dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning
- Witteweg 32, 1431 GZ, (Z20-087097), het afwijken van het
bestemmingsplan t.b.v. het vestigen van een sportschool
- Herenweg 47, 1433 GV, (Z20-087037), het slopen van een
woning
- Waterhoenstraat sectie C nr. 7380, (Z20-086411), het bouwen van 24 smartwoningen
- Kudelstaartseweg 22, 1431 GA, (Z20-086370), het verwijderen van steigers en plaatsen van nieuwe steigers
- Dreef 7A, 1431 WC, (Z20-086209), het bouwen van een
bijgebouw en het verplaatsen en aanvullen van het bestaande hekwerk
- Burgemeester Brouwerweg t.h.v. kad. perceel B nr 6071 en
Oosteinderweg t.h.v. kad. perceel B nr. 4938, (Z20-086101),
het kappen van 3 bomen i.v.m. dijkverbetering Hogedijk

-

Uiterweg 348, 1431 AX, (Z20-086089), het plaatsen van een
puincontainer van 2 januari tot en met 2 april 2021
Uiterweg 21, 1431 AA, (Z20-085462), het renoveren van
de buitenzijde van de woning waarbij de kozijnen worden
vervangen/aangepast
Midscheepsstraat 1, 1433 ST, (Z20-085411), het plaatsen
van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, 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:
- Aalsmeerderweg 154, 1432 CV, (Z20-065742), het uitbreiden van de woning aan de achterzijde en het maken van
een terras. Verzonden: 14 december 2020
- Vlinderweg 224, 1432 MX, (Z20-071215), het vergroten van
de bestaande dakopbouw. Verzonden: 08 december 2020
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN,
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 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:
- Oosteinderweg 540, 542 en 544 (voorheen achter nrs. 552556) , (Z20-061394), het bouwen van een agrarische loods.
Verzonden: 11 december 2020
- Uiterweg 32, 1431 AN, (Z20-064190), het plaatsen van een
serre aan het Tuinhuis van de Historische Tuin. Verzonden:
11 december 2020
- Kudelstaartseweg 148b (kad. perceel D nr. 4176), 1433 GN,
(Z20-080370), het wijzigen van het perceel t.b.v. de bouw
van een woning. Verzonden: 11 december 2020
- Gloxiniastraat 12, 1431 VE, (Z20-072678), het kappen van
twee zieke bomen ( Plataan) in de achtertuin. Verzonden:
11 december 2020
- Spoorlaan naast Ophelialaan 155, (Z20-074109), het plaatsen van een koelwagen naast de slagerij van 14 tot en met
28 december 2020. Verzonden: 10 december 2020
- Uiterweg 265 en 180, 1431 AH, (Z20-037580), het dempen

(nr. 265) en compenseren (nr. 180) van water. Verzonden:
08 december 2020
MELDINGEN AKKOORD
- Legmeerdijk 271a, 1431 GA (Z20-086362), het slopen van
steigers. Toelichting: langs oever Kudelstaartseweg t.h.v.
huisnummer 22
- Herenweg 47, 1433 GV (Z20-086964), het slopen van een
woonhuis
- Kudelstaartseweg 92, 1433 GL (Z20-087489), het slopen
van een woonhuis, bedrijfshal & loods
EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.
COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl
GELUIDHINDER ONTHEFFING***
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening de volgende ontheffing is aangevraagd.
- In het kader van het vlinderen van een vloer in de periode
6 tot 9 januari 2021, op het perceel Oosteinderweg tegenover 545.
Dit verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
gedurende 6 weken, tijdens de openingstijden, ter inzage op
het gemeentehuis bij de afdeling Veiligheid en Handhaving.
Als u tevens een mondelinge toelichting wenst, dient u eerst
een afspraak te maken met een medewerker van de afdeling.
Afspraken kunnen worden gemaakt op dinsdagen en donderdagen tussen 8.30-12.00 uur. Een afspraak maken kan via tel.
0297-387575. Een ieder kan met betrekking tot deze verzoeken, binnen zes weken, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen bij het betreffende bestuursorgaan. Hoe u dat
moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van
deze advertentie.

GELUIDHINDER ONTHEFFING***
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 8:3 van het Bouwbesluit 2012 de volgende ontheffing is aangevraagd.
- In het kader van werkzaamheden Project Waterfront Aalsmeer van 7 december 2020 tot 1 mei 2021, op het perceel
Stommeerweg en Kudelstaartseweg.
Dit verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
gedurende 6 weken, tijdens de openingstijden, ter inzage op
het gemeentehuis bij de afdeling Veiligheid en Handhaving.
Als u tevens een mondelinge toelichting wenst, dient u eerst
een afspraak te maken met een medewerker van de afdeling.
Afspraken kunnen worden gemaakt op dinsdagen en donderdagen tussen 8.30-12.00 uur. Een afspraak maken kan via tel.
0297-387575. Een ieder kan met betrekking tot deze verzoeken, binnen zes weken, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen bij het betreffende bestuursorgaan. Hoe u dat
moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van
deze advertentie.
TER INZAGE
t/m 17-12-20

t/m 18-12-20
t/m 21-01-21

t/m 28-01-21

t/m 28-01-21

Verlening omgevingsvergunning Stationsweg 17 Aalsmeer inclusief het besluit hogere grenswaarden geluid met de daarbij behorende stukken
Actieplan geluid 2013-2018 met de daarbij
behorende stukken
Ontwerpbestemmingsplan Uiterweg 116a Marinapark (Z16- 011546), waaronder de aanmeldnotitie m.e.r. en het concept beeldkwaliteitplan (die als bijlagen bij de toelichting van
het bestemmingsplan zijn opgenomen)
Aanvraag geluidhinderontheffting: in het
kader van het vlinderen van een vloer in de
periode 6 tot 9 januari 2021, op het perceel
Oosteinderweg tegenover 545
Aanvraag geluidhinderontheffing: in het kader van werkzaamheden Project Waterfront
Aalsmeer van 7 december 2020 tot 1 mei
2021, op het perceel Stommeerweg en Kudelstaartseweg.
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Kerstpakketten en bloemen
voor 350 ouderen in Aalsmeer
Door Miranda Breur
Aalsmeer – Dit jaar zou voor de
vijfde keer de kerstlunch voor
ouderen worden georganiseerd,
maar zoals bij zoveel evenementen
ging dit door corona niet door.
Zussen Ineke en Wil Loogman wilden
met hun stichting Ouderen Aalsmeer
toch iets leuks op touw zetten en
kwamen op het idee om kerstpakketten rond te laten bezorgen. In
plaats van honderdvijftig mensen blij
te maken met een lunch werden het
er dit jaar tweehonderd meer die een
verrassing kregen. In the Beach zijn
alle pakketten, met dank aan Ruud
Vismans en heel veel lokale sponsoren die een mooi product beschikbaar hadden gesteld, met zorg inge-

pakt. Achtentwintig vrijwilligers
hebben samengewerkt om dit gerealiseerd te krijgen en op donderdag
10 en vrijdag 11 december werden
de pakketten door dezelfde medewerkers rondgebracht. In het pakket
zaten onder meer versproducten als
leverworst, bonbons en cake, maar
ook koekjes, kerstverlichting, chocolade, zoutjes en ragout met ragoutbakjes. Wat ook niet ontbrak en waar
de ouderen altijd van smullen was
een fles advocaat met een bus slagroom. Tevens werd een boeket
gerbera’s overhandigd alsmede een
leuke kerstdecoratie. In het pakket
zat verder een boekje met een voorwoord van burgemeester Guido
Oude Kotte, een verhaal, een gedicht,
puzzels, en een kerstwens van de
gezusters Loogman, die dit toch alle-

maal weer hadden bewerkstelligd.
De reacties achteraf waren lovend.
Een kleine greep: “Geweldig in deze
moeilijke tijden, heel bemoedigend.
Dank u wel. Goede feestdagen en
hopelijk een beter 2021”, “Wat een
verrassing gisteren! Zo iets heb ik in
geen jaren ontvangen, ondanks de
viering van mijn geboortedag, net
voor de Kerst. Een dubbele verrassing dus eigenlijk en met zo veel
toewijding samengesteld”, “Hartelijk
dank voor deze heerlijke en leuke
verrassing voor wat er werd bezorgd
via jullie stichting , heel leuk en
lekker wat ik in de doos tegenkwam,
de gerbera’s staan mooi in de vaas en
ook daar geniet ik van. Gezonde en
gezellige feestdagen en coronavrij
2021 toegewenst”, “Heel veel dank
aan alle lieve vrijwilligers die er heel
veel tijd aan besteden. Ik vind het
een prachtig initiatief van de Stichting Ouderen Aalsmeer. Voor jullie
hele fijne kerstdagen!” en de laatste

SAM trakteert thuiswonende
ouderen op doosje chocolade

Achter de mondkapjes: Jan Kwak,
voorzitter stichting SAM, en Tanja
Eichholz, vrijwilligersmanager bij
Zorgcentrum Aelsmeer.

Aalsmeer - Stichting SAM, twee jaar
geleden voortgekomen uit het Rode
Kruis Aalsmeer, organiseert sociale
activiteiten voor de medemens. Door
de coronacrisis kwam daar dit jaar
niet veel van terecht en bleef het
beperkt tot een paar weken rolstoelwandelen en rolstoelfietsen plus een
kaartenactie van de Jongerenafdeling. “Het wandel- en fietsseizoen was
begin maart net begonnen, maar
moest door de lockdown meteen al
stoppen”, aldus Jan Kwak, voorzitter
van Stichting SAM. “Toen er door de
overheid weer groen licht gegeven

werd kreeg Stichting SAM van de
ESA/Gemeente te horen dat er
schermen op de duofietsen gemonteerd moesten worden om besmetting van vrijwilligers en passagiers te
voorkomen”, vervolgt hij. “En omdat
veel instanties en organisaties die
peperdure schermen, van 430 euro
per stuk, moesten aanschaffen was
de levertijd nogal lang en ‘verloren’
we weken in mei en juni om de
fietsen te gebruiken. Beetje vreemd is
het wel dat andere organisaties
zonder die dure schermen wel rond
konden rijden”, aldus Kwak.

Ans Leliveld, één van de achtentwintig vrijwilligers, verrast mevrouw de Boer..

via Facebook Ouderen-Aalsmeer van
een dochter: “Deze actie zorgt voor
blijheid in een tijd die voor vele niet
fijn is en zeker niet voor de ouderen.
Dank.” Een zeer geslaagde actie dus.
Ans Leliveld, een van de achtentwintig vrijwilligers, trakteerde

mevrouw de Boer op een kerstpakket. De dame was verbouwereerd
en kwam nadien nog even naar
buiten om extra te bedanken. Wat
was ze blij. Ondergetekende mocht
dit jaar ook weer een bijdrage
leveren. Geven is fijn!

“Heel blij waren de vrijwilligers, en
gasten en passagiers dat er vanaf
begin juli weer gewandeld en gefietst
kon worden. Maar eind september
was het, mede door het slechte weer,
alweer gedaan en kwam het er niet
meer van.” Tot op heden worden veel
van de activiteiten van Stichting SAM
georganiseerd voor bewoners van de
Zorgcentra, omdat het lastig is de
thuiswonende ouderen te bereiken.
De wet op de privacy staat niet toe
dat de Gemeente of andere instanties
de adressen van die groep mensen
verstrekken. Om juist die doelgroep,
thuiswonende ouderen in Aalsmeer
en Kudelstaart, een hart onder de
riem te steken en een kerstgroet over
te brengen, heeft het bestuur van

Stichting SAM er dit jaar voor
gekozen om deze mensen te
verrassen met een traktatie en wel in
de vorm van een doosje kerstchocolade. Een dezer dagen worden ze
uitgereikt aan de deelnemers van
Tafeltje Dekje, aan de deelnemers van
de dagopvang in gebouw Irene, aan
de deelnemers van de activiteiten in
het Wijkcentrum Kudelstaart en aan
de thuiswonende deelnemers van de
maaltijden in Het Kloosterhof. Stichting SAM laat hiermee zien dat ze er
is voor de ouderen en mensen met
een beperking en zodra het weer kan
zullen de activiteiten met plezier
weer worden opgepakt. Meer informatie over de Stichting op www.
stichtingsam.eu
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door de Stichting Oud Aalsmeer, de
Historische Tuin Aalsmeer en door de
plaatselijke afdeling van de KMTP”,
licht adjunct-directeur Constantijn
Hoffscholte van het museum toe.

Op afstand geflankeerd door (van links naar rechts) Constantijn Hoffscholte, Leo
Bertoen (Historische Tuin), Mariska en Hermen de Graaf, Wim van Vliet (KMTP) en
Dirk Jongkind (Oud Aalsmeer) toont burgemeester Gido Oude Kotte van Aalsmeer
het naambordje ‘A.P. Csizikplantsoen’.

Expositie leidt tot vernoeming
Aalsmeerse arrangeur Csizik
Aalsmeer - Het pleidooi om A.P. Csizik,
in de vorige eeuw een toonaangevende arrangeur in Aalsmeer, te
vernoemen is goed ontvangen door
het college van burgemeester en
wethouders. Dat bleek vorige week
tijdens het werkbezoek van burgemeester Gido Oude Kotte aan het
Flower Art Museum tegenover de
watertoren. Aanleiding was de
tentoonstelling ‘Zeg het met bloemen,
een impressie van de Csizik-collectie’.
Hierin wordt een unieke verzameling
historische affiches van bloemententoonstellingen en -promotie getoond.

Grote betekenis
Burgemeester Oude Kotte nam
symbolisch alvast het naambordje
‘A.P. Csizikplantsoen – Aalsmeers
bloemenarrangeur van 1928 tot
1971’ in ontvangst. “Tijdens de voorbereiding van de tentoonstelling
hebben we als Flower Art Museum
een beeld gekregen van de enorm
belangrijke rol die ir. A.P. Csizik
speelde bij de ontwikkeling van de
Aalsmeerse én internationale sierteelt. Daardoor ontstond het idee om
hem voor te dragen voor een vernoeming. Ons initiatief is ondersteund

Eigen verhaal
“Csizik was onder meer hoofdarrangeur van Aalsmeerse bloemen- en
plantententoonstellingen, leverde
een grote bijdrage aan Nederlandse
inzendingen bij internationale
tentoonstellingen en maakte zich
verdienstelijk als publicist en botanicus”, aldus bestuurslid Mariska de
Graaf. Zij catalogiseerde samen met
Hermen de Graaf de 170 affiches,
waarvan nu vijftig topexemplaren te
zien zijn. De collectie is aan het
Flower Art Museum geschonken
door Bloemenbureau Holland. “De
kleurrijke affiches waren in de vorige
eeuw heel bijzonder om bloemen en
planten te promoten. En elke affiche
heeft een eigen verhaal”, weet
Hermen de Graaf. Samen met
Mariska gaf hij drie goedbezochte
presentaties over de collectie. Als het
weer mogelijk is worden nog meer
presentaties ingepland.
Tentoonstelling verlengd
Door de lockdown is het Flower Art
Museum voorlopig gesloten. Naar
verwachting mogen de deuren vanaf
20 januari weer open. De tentoonstelling met de Csizik-collectie wordt
verlengd en is dan nog tot en met 31
januari te bezoeken. Meer informatie:
www.flowerartmuseum.nl.

‘Sem op Zaterdag’
Nu de harde lockdown een gegeven
is, is het des te belangrijker om ook
verlichting de huiskamer binnen te
brengen. Sem van Hest gaat met
‘Sem op Zaterdag’ trachten muzikale
verlichting te brengen, met uiteraard
de Kerstgedachte als uitgangspunt.
Te beluisteren tussen 10.00 en 12.00
uur.
‘DownTown Radio’
Het leukste onderdeel van het maan-

delijkse programma ‘DownTown
Radio’ is toch altijd wel de gast of de
gasten in de radiostudio. Helaas kan
dit nu niet, maar omdat het een
programma is voor en door mensen
met een verstandelijke beperking,
gaat er geskypet worden met een
aantal. Zij mogen de kerstgroetjes
doen aan hun familie, vrienden,
collega’s en noem maar op en een
mooi of vrolijk (kerst) nummer
aanvragen. Luister zaterdag 19
december mee vanaf 13.00 uur.
‘Door de Mangel’ in januari
Maandag 14 december was de fotograferende operatieassistent Cynthia
Frankvoort de 306e gast in de ‘Door
de Mangel’. Na later bleek was zij ook
de laatste gast van 2020, want door
de nieuwe coronamaatregelen kan
de talkshow geen gasten meer
ontvangen in de studio. De geboren
Amstelveense woont in Kudelstaart
en omschreef zichzelf als een spontane, gezellige perfectionist. Zoals
iedere gast, is ook Cynthia op zoek
gegaan naar een opvolger. Zij vond
er zelfs twee. Jamie Lopez en Joyce
Overvliet. Helaas is nu nog niet
bekend wanneer deze uitzending zal
plaatsvinden. In geval na 15 januari.

Crash Museum tijdelijk gesloten
Aalsmeerderbrug - Conform de op
13 december door de regering uitgevaardigde regels sluit het Crash Luchtoorlog en Verzetsmuseum ’40-’45 haar
deuren tot en met 20 januari 2020.
Naar verwachting gaat het museum in
het Fort bij Aalsmeer weer open op 23
januari. De sluiting heeft tot gevolg
dat de op 19 december geprogram-

meerde activiteiten niet kunnen doorgaan. De drie lezingen over de Fokker
fabriek in Amsterdam-Noord zullen zo
snel als mogelijk opnieuw worden in
gepland, naast een mooie reeks
andere activiteiten. De presentatie van
het boek ‘Fokker vliegtuigen in Nederlandse dienst in de meidagen van
1940’ gaat op een alternatieve manier

DONDERDAG 17 DECEMBER

* Ouderensoos 55+ in Dorpshuis
Kudelstaart, van 13.30 tot
16.30u.
* Kerstwandeling door Kudelstaart. Start vanaf het Dorpshuis.
Tot 6 januari. Georganiseerd
door Kudelstaartse kerken.
ZATERDAG 19 DECEMBER

* Collecte in natura bij Doopsgezinde Gemeente, Zijdstraat 55
voor Jeannette Noelhuis van 10
tot 16.30u.
* Coronoproof autopuzzeltocht
langs kwekers in Aalsmeer en De
Kwakel van 11 tot 14u.
* Kerstloop door Centrum, langs
etalages. Georganiseerd door
kerken in Aalsmeer. Tot en met
28 december. Dagelijks 10 tot
21u.
* Joppe Eindejaarsquiz via facebook vanaf 20.30u.

19 EN 20 DECEMBER

* Gezellige kerstwandeling rond
Boerenvreugd, Hornmeerpark
met ‘speurtocht’ voor kinderen.
Kinderboerderij gesloten!
MAANDAG 21 DECEMBER:

* Straatje Sportief in Kudelstaart.
Bewegen voor eigen deur/op
balkon. Vanaf 10u.
WOENSDAG 23 DECEMBER:

* Klaverjassen met De Geluksvogels in Dorpshuis Kudelstaart
vanaf 19u.
DONDERDAG 24 DECEMBER:

* Kerst Drive In tijdens Kerstnacht
en Kerstmorgen bij Oosterkerk,
Oosteinderweg 269. Aanmelden
via hervormdaalsmeer.nl
* Foute Kersttruien bingo via
Zoom vanuit café Op de Hoek
Kudelstaart. Start 20.30u.

STAGE
MUSIC SHOP

Dé vioolspecialist

De winkel is
gesloten,
maar ‘OPEN’
voor bestellingen,
afhalen, reparaties
en onderhoud.
Bel 06-10035173
of mail naar
info@stagemusic.nl

Kerstgroeten, terugblikken en
lichtpuntjes op Radio Aalsmeer
Aalsmeer - De coronamaatregelen
hebben ook gevolgen voor een
aantal programma’s van Radio Aalsmeer waar normaal gesproken
gasten bij aanwezig zijn. In de radiostudio zijn maximaal twee personen
toegestaan en daarom zullen
sommige programma’s niet live
uitzenden, maar herhalingen
inplannen, zoals ‘Door de Mangel’ en
‘Echt Esther’. Bij een aantal programma’s wordt skype ingezet als medium
om interviews te houden, zoals bij de
‘Young Ones’ en ‘DownTown Radio’.
Maar de lokale radio- en tv-zender
zal zoveel mogelijk programma’s
blijven uitzenden, zij het mogelijk in
iets andere vorm.

AGENDA

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

‘Takje van hoop’ bij het Beeldeneiland

‘DownTown Radio’ met kerstgroetjes
van onder andere Jesse Blom.

‘Young Ones’
De laatste Young Ones voor dit jaar
sluiten Jonas en Stevan af met een
korte terugblik op 2020. Was het
naast de coronaperikelen een
speciaal jaar voor de presentatoren?
Wat waren hun hoogte- en dieptepunten? Ze skypen met Maud
Noordam van Unity die dit jaar
ineens een bekende Nederlander is
geworden door het Junior Songfestival. En er is een interview met de
15-jarige Viggo Smit, die als DJ Virato
de muzikale wereld aan het
veroveren is.
Radio Aalsmeer is te beluisteren via
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de
kabel, digitaal radiokanaal 868
(Caiway), via de website www.radioaalsmeer.nl en te bekijken via kanaal
12 van Caiway, kanaal 1389 van KPN/
XS4ALL/Telfort of radioaalsmeer.nl/
tv.

door. Er zullen opnamen worden
gemaakt die vanaf 20 december via
YouTube worden getoond. Het boek
kan worden besteld via de website.
Afhalen kan op afspraak. Opsturen is
mogelijk, er wordt dan wel 4 euro
verzendkosten in rekening gebracht.
Kijk voor meer informatie over het
museum en het werk van het Crash
Luchtoorlog en Verzetsmuseum ’40‘45 op de website www.crash40-45.nl
of raadpleeg Instagram of Facebook.

De Kwakel - Een nieuw project in
keramiek presenteert Femke
Kempkes van het Beeldeneiland in De
Kwakel: Een takje van hoop, om hoop
te geven in deze tijden van onzekerheid. Over de kracht van de natuur.
Honderden takjes van keramiek gaan

de wereld in om hoop te verspreiden,
herinnert te worden aan de kracht
van de natuur en vooral een glimlach
op gezichten te toveren: het komt
vast goed. Te bestellen bij Femke
Kempkes per mail via: post@femkekempkes.nl of bel 06-26154104.

Erwin Nyhoff hoofdgast tijdens
Behind the Music in P60
Amstelveen – Erwin Nyhoff is op
donderdag 21 januari de hoofdgast
tijdens Behind the Music in P60 in
Amstelveen. In Behind the Music
blikt host en interviewer Martin
Kuiper met Nyhoff terug op zijn
carrière aan de hand van oude
beelden en nieuwe interviews met
intimi van Nyhoff. De zanger en gitarist boekte in de jaren negentig grote
successen met zijn band The Prodigal
Sons en na enkele magere jaren
leerde het grote publiek hem kennen
door zijn deelname aan The Voice in
2011, waar hij als finalist eindigde. In
de aanloop naar de avond interviewt
Kuiper een aantal (prominente)
personen dichtbij Nyhoff over de
zanger en gitarist: voormalig bandlid
en manager Albert Bartelds van The
Prodigal Sons, producer Rene
Meister, The Voice-coach Angela
Groothuizen en meester gitarist Rob
Winter (bekend van de band van
Marco Borsato), die met Nyhoff de
laatste jaren in de theaters speelt.
Fragmenten uit deze interviews
worden op de avond vertoond en
vormen de rode draad voor een
interactieve avond.
Deze show zal in een corona-proof

setting plaatsvinden. Er zijn verschillende maatregelen getroffen om van
een bezoek een mooie, maar vooral
veilig ervaring te maken. Zo worden
bezoekers in de zaal naar een plek
gewezen op anderhalve meter
afstand van ander publiek. Lees hier
meer over op www.p60.nl.
Donderdag 21 januari, zaal open
vanaf 20.00 uur en aanvang 20.30
uur. Tickets vanaf 16,50 euro te
bestellen via www.ticketmaster.nl/
event.

Gitarist en zanger Erwin Nyhoff.
Foto: Robert Westera Fotografie
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Leerlingen Keizer Karel College
ontwerpen een voedselbos

Poppenkastspeler Gerard Zelen in actie.

Gerard Zelen: “Poppenkastspelen
is mijn grootste passie”
Aalsmeer - Van jongs af aan wilde
Gerard Zelen al verhalen vertellen.
“Aan iedereen, die het maar wilde
horen”, begint de Aalsmeerder, die
sinds enkele jaren aan ‘vertellen’ doet
als poppenspeler. “Poppenkastspelen
is mijn grootste passie. Alles kom
samen: Het zelf schrijven. Het zelf
spelen en dit dan te delen in een
voorstelling met iedereen die het
maar horen wil.”
Huisschilder en poppenspeler
Vanaf z’n 17e jaar is Gerard gaan
werken bij een schildersbedrijf en op
44-jarige leeftijd begon hij een eigen
schildersbedrijf. “Met veel plezier en
voldoening kijk ik terug op mijn werkzame leven terug! Na mijn wat verlate
pensioenstop, ik was toen 69, lag er
een zee van tijd voor me open.
Alhoewel de ruimte al genoeg gevuld
was met andere ‘leuke creatieve
dingen’ en plaatselijke politiek volgen,
is het poppenkastspelen een prettig
en ontspannen hoofddoel geworden.
Mijn allereerste poppenkast optreden
was ‘tussen de schijfdeuren’ thuis voor
mijn vier kleinkinderen Pippa, Florian,
Yuna en Loulou. De grote stap naar
‘buiten’ was op basisschool de
Wegwijzer in de Hornmeer in 2017. Bij
kleindochter Yuna mocht voor het
eerst komen poppenkastspelen in de
klas. Het werd een succes voor de
kinderen en voor mij, poppenspeler
opa Zelen.” Het optreden smaakte
naar meer en gelukkig voor Gerard
werd het meer en meer. “Ik speel nu
voor jong en oud, onder andere eens

in de twee maanden bij kinderboerderij Boerenvreugd, voor bijna alle
kinderopvangcentra in Haarlemmermeer, diverse basisscholen en de
bewoners van Ons Tweede Thuis en
zorgcentra worden door mij niet
vergeten.” In 2017 had Gerard 10
optredens, in 2018 al 36 en in 2019
liefst 57 optredens. “In 2020 stonden
er al 18 gepland. In maart dit jaar was
helaas mijn voorlopige laatste voorstelling. Ik sloot gedwongen af op de
kinderboerderij. Wel heb ik digitaal 25
stuks korte poppenkastvoorstellingen
opgenomen. Zo blijf ik binding
houden met de kinderen en de
kinderen met Poppentheater Zelen.”
Voorstelling op Molenplein
Gerard’s wens is om na het coronatijdperk op het Molenplein in het
Centrum, in navolging van de
poppenkast op de Dam, een keer per
twee maanden een voorstelling te
geven voor jong en oud. Alle voorstellingen die Gerard geeft, doet hij
belangeloos. “Vaak wordt ik op tekeningen en lekkere dingen na afloop
getrakteerd.”
Zelf verhalen verzinnen
Gerard is, zoals hij zelf zegt, creatief
gezien een gezegend mens. “Ik hoef
maar te gaan zitten voor een ‘verhaal’
en er borrelt een fantasie los die
oeverloos als een rivier zijn weg vind
naar het papier. Ik doe wel steeds
meer vooronderzoek over het onderwerp waar ik over wil gaan schrijven.
Meestal komen kinderen als hoofd-

Nieuwe kerstvoorstelling van Gerard Zelen: De sneeuwpop als kerstboom.
Dit verhaal gaat over wensen, dromen en sluit goed aan in deze tijd.
Te bekijken via https://youtu.be/MBxECFSg1_M

personen binnen lopen in mijn
verhaal. Ik kan me goed verplaatsen
in hun wereld.” De decors voor de
voorstellingen verzinnen en maken,
doet Gerard ook zelf. “Dat gaat vaak
met de meest simpele hulpstukjes.
Van een mooie witte wolk van witte
watten tot het maken van een echt
vensterraam. Ik draai mijn hand daar
niet voor om. Alles is maakbaar. Het
hoeft niet altijd even perfect er uit te
zien. De fantasie hierbij speelt ook
een grote rol.” De grote mobiele
poppenkast is gemaakt door Gerard’s
goede vriend Job, maar Gerard heeft
deze zelf geschilderd en gedecoreerd.
“Het decor laat ik steeds mee veranderen met de voorstelling van dat
moment.”
“Allerleukste wat er is”
“Poppenkast spelen is voor mij een
manier om de grote mensenwereld
voor heel even te vergeten”, vervolgt
Gerard. “Het ultieme ‘toneel’ voor
kinderen om ze iets te vertellen is de
ouderwetse poppenkast. Er is niet
veel nodig om een andere wereld
voor ze te schapen. Je hebt een kast,
een stel handpoppen en een fantasie
verhaal, waarin de kinderen weg
kunnen dromen. Ik vind poppenkastspelen het allerleukste wat er is. Je
brengt de ‘gezelligheid van vroeger’
pretentieloos terug en je haalt de
kinderen even (maar ook de grote
mensen kinderen) bewust uit de
steeds opdringerige digitale wereld.”
Gerard tot slot: “Ik ben een gelukkig
bevoorrecht creatief en vooral
tevreden mens. Ik geniet zoveel
mogelijk van mijn vrijheid en
probeer op creatieve wijze iedereen,
zeker de kinderen, deelgenoot ervan
te laten maken via mijn poppenkast
voorstellingen. Niks komt aanwaaien,
het initiatief ligt altijd bij je zelf. Wat
wil ik met mijn leven doen, ook na 70
jaar? Leeftijd doet er niet toe. Jan
Klaassen en Katrijn zijn onsterfelijk. Ik
vertel verhalen en wil dit blijven
delen met de wereld, jong en oud.
Ik hoop dat ik op deze wijze met mijn
poppentheater Zelen andere mensen
kan inspireren en doen laten
opstaan. Schep perspectief voor je
zelf, met het zicht naar de horizon.
Als de corona meer onder controle is
gaat mijn poppenkast caravaan weer
vrolijk verder. De kinderen wachten
met smacht. Ik, de poppenspeler
ook!”

Amstelland - Derdejaars leerlingen
van het Keizer Karel College Amstelveen hebben meegedaan met de
scholieren challenge ‘Ontwerp een
Voedselbos’. De provincie NoordHolland gaf de leerlingenteams de
volgende opdracht mee: ‘Hoe richt je
een perceel van 1 hectare in met een
voedselbos, om ervoor te zorgen dat
een gezin van 4 (2 volwassenen en 2
kinderen) nooit meer naar de supermarkt hoeft? Opdrachtgevers Hillebrand Breuker en Geneviève Arends
waren het meest onder de indruk
van het ontwerp van Sander den
Boer, Sita Holla, Laureen Stobbe en
Jens van Wayenburg. Zij hebben een
origineel ontwerp gemaakt met
donuts erin. In de groene donuts
komen planten en bomen voor met
vruchten die groene voedingsmiddelen leveren. In de oranje donuts
komen planten en bomen voor
waarvan de vruchten zorgen voor
rode en gele voedingsmiddelen. De
‘scholieren challenge’ ging op 17
september van start met een
excursie naar het Amsterdamse Bos.
De opdrachtgevers gaven de leerlingen daar een inkijkje in hoe een
voedselbos werkt en welke planten
eetbaar zijn. De scholieren hebben 8
weken als landschapsarchitecten aan
hun project gewerkt. Ze hebben een
locatie gezocht voor hun voedselbos
en bepaald welke planten en dieren

ze erin wilden hebben. Een aantal
groepjes zocht ook uit hoe je van
planten cosmetica en medicijnen
kunt maken. Vorige week hebben
alle 23 groepjes online hun
ontwerpen gepresenteerd.
Groen Kapitaal
De opdrachtgevers waren erg onder
de indruk. Het is duidelijk dat de
scholieren veel hebben geleerd over
wat er allemaal komt kijken bij het
ontwerpen van een voedselbos. Ze
hebben kennisgemaakt met het
belang van biodiversiteit, alternatieve landbouwmethoden, voedsel
en ruimtelijke ordening. Dit sluit aan
bij Groen Kapitaal, het programma
voor meer biodiversiteit in
Noord-Holland.
Doe mee!
Als onderdeel van het scholierenprogramma ‘Baas van Noord-Holland’
organiseert de provincie elk jaar een
aantal scholieren challenges. Daarbij
gaan groepjes leerlingen van het
voortgezet onderwijs aan de slag
met een vraagstuk uit de praktijk.
Hoe zorg je bijvoorbeeld voor meer
circulaire oplossingen? En hoe
ontwerp je een zonnepark waarbij je
ook rekening houdt met biodiversiteit en de omgeving? Meedoen?
Meld je school aan via: baasvannoordholland@noord-holland.nl.

Sander, Sita, Laureen en Jens met hun voedselbos-inrichting.

Sophia de Rooij voorzitter Raad
van Bestuur ‘Amstelland’
Amstelveen - Sophia de Rooij wordt
per 1 maart voorzitter Raad van
Bestuur bij Ziekenhuis Amstelland. De
voorzitter van de Raad van Bestuur van
Medisch Spectrum Twente volgt
daarmee Esther Agterdenbos op die
per 1 maart directeur Zorg en lid van
de directieraad bij Menzis wordt. Andy
Mosmans, voorzitter Raad van
Toezicht: “We zijn heel blij met de
komst van Sophia de Rooij als waardig
opvolger van Esther Agterdenbos. Niet
alleen beschikt zij over een indrukwekkende hoeveelheid ervaring, ook kent
ze de regio goed en past ze als
persoon uitstekend bij de cultuur van
Ziekenhuis Amstelland.” Sophia de
Rooij is sinds februari 2019 voorzitter
Raad van Bestuur van Medisch Spectrum Twente. Daarvóór werkte zijn als
hoogleraar Interne geneeskunde met
als leerstoel Ouderengeneeskunde/
Geriatrie in het Universitair Medisch
Centrum Groningen, waarnemend
afdelingshoofd Interne Geneeskunde,
hoofd van het Universitair Centrum
Ouderengeneeskunde en directeur
van het Alzheimercentrum Groningen.
Tot 2014 was zij werkzaam als internist-geriater en hoogleraar Interne

geneeskunde met als leerstoel Ouderengeneeskunde/Geriatrie in het AMC.
Van 2011 – 2016 was zij bestuurlijk
actief in de Nederlandse Internisten
Vereniging, onder meer als voorzitter.
Verder vervult zij meerdere toezichthoudende functies. Sophia de Rooij
over haar overstap van Twente naar
Amstelland: “Ziekenhuis Amstelland is
een klein klantvriendelijk ziekenhuis
waarin kwalitatief goede en doelmatige tweedelijnszorg geleverd wordt.
Er ligt een uitgesproken visie en strategie tot en met 2025. Ik kijk ernaar uit
om met de zorgpartners in de regio
verder invulling te gaan geven aan
regionale samenwerking. Met de
keuze voor Ziekenhuis Amstelland kies
ik tevens voor een functie dichterbij
mijn gezin.”
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DE SCHIJNWERPER OP...

Theo Bergkamp: “Ik heb altijd in
Aalsmeer gewoond”
Door Truus Oudendijk
Aalsmeer - Deze week de schijnwerper op Theo Bergkamp. “Ik heb niet veel bijzonders te vertellen”, zegt hij
als we een afspraak maken. Maar dat blijkt reuze mee te
vallen. Volgens zijn vrouw Ada is Theo juist een heel
bijzondere man: ”Anders had ik hem niet gekozen.” Dat
zijn jeugd anders is verlopen dan bij de doorsnee
jongens is in ieder geval een feit. Eerst maar de
hamvraag:
Ben je een geboren en getogen Aalsmeerder?
“Geboren niet, want het levenslicht zag ik in Amsterdam,
maar getogen wel. Ik heb altijd in Aalsmeer gewoond,
helemaal aan het eind van de Aalsmeerderweg. Daar was
vroeger weinig te beleven, dus we waren meer gericht
op Bovenkerk. Daar ben ik ook altijd naar school gegaan.”

Letters zoeken tijdens de kerstwandeling rond kinderboerderij Boerenvreugd.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Gezellige kerstwandeling rond
kinderboerderij Boerenvreugd
Aalsmeer - Rondom kinderboerderij
Boerenvreugd in de Hornmeer ligt
een mooi wandelpad. Steeds vaker
lopen bezoekers een rondje om de
boerderij. Om deze wandeling wat
gezelliger te maken in de decembermaand hebben de vrijwilligers van
Boerenvreugd kerstitems op het
boerderijterrein geplaatst die tijdens
de wandeling goed te zien zijn.
Dankzij restaurant De Jonge Heertjes,
Lek bloemenservice en Jessica Keet
decoraties is er een mooi geheel
ontstaan. Eind van de middag en ’s
avonds is het extra leuk om langs de
boerderij te wandelen omdat de
items dan verlicht zijn.
Extraatje voor de kinderen
De route is goed met kleine kinderen
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
kinderen kunnen hun oplossing inleveren in de brievenbus van de
kinderboerderij en maken dan kans
op een leuk prijsje. De kaartjes
kunnen thuis uitgeprint worden. De
wandelkaartjes staan op de face-

book-pagina van Boerenvreugd en
op www.boerenvreugd.nl.
Richtlijnen RIVM
Het pad rond de boerderij valt onder
het park en is open voor een wandelingetje. De lichtjes op Boerenvreugd
staan vooralsnog aan. De route kan
tot en met 27 december gelopen
worden, zowel overdag als ’s avonds.
De wandeling start bij het pad naast
de hoofdingang van de boerderij aan
de Beethovenlaan 118. Er zijn geen
kosten verbonden aan de wandeling.
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.

Je bent kweker geweest, vertelde Coby.
Van vader op zoon?
“Mijn vader was inderdaad rozenkweker, maar hij is heel
jong overleden. Ik was pas 12 jaar oud en mijn broer 14.
Mijn moeder heeft er voor gekozen om de kwekerij te
houden, omdat mijn broer en ik allebei de ambitie
hadden om kweker te worden. Als mijn moeder had
besloten om er mee te stoppen, hadden we die kans
nooit meer gehad. Dus van jongs af aan hebben we
meegewerkt. Ik zat op de lagere tuinbouwschool en het
was naar school gaan en bij thuiskomst werken. Een
zware periode, maar met wat hulp erbij hebben we het
toch op poten weten te zetten. Toen we 17 en 19 jaar
oud waren overleed helaas ook mijn moeder. Mijn broer
en ik hebben samen de kwekerij verder voortgezet. Het
was een echt familiebedrijf, samen met onze vrouwen
hebben we het bedrijf verder uitgebreid. Altijd als twee
gezinnen samen gewerkt. Veertig jaar lang. Toen zijn we
ermee gestopt.”
Geen opvolging?
“Nee, mijn zoon voelde er niets voor en ik ben dolblij dat
het die kant niet op is gegaan. Dan was ik er alleen maar
bij betrokken gebleven en mij er mee gaan bemoeien. En
dat is niks waard. Kinderen moeten hun eigen keuzes
maken.”
Maar je was je pas 52, geen leeftijd om niks te gaan doen.
“We hadden er wel veertig jaar heel hard werken op
zitten. Vierentwintig uur per dag, zeven dagen in de
week beschikbaar zijn, met slechts twee weken zomervakantie. De mooiste tijd vond ik als het in de winterdagen

niet zo vroeg licht was en ik tijd had om even op de
veiling rond te kijken en met anderen bij te praten. Toen
we gestopt waren werd ik door verschillende rozenkwekers benaderd of ik bij ze wilde komen werken, maar
daar had ik geen zin meer in. Tot er iemand belde die
vertelde dat hij iets heel anders was gaan doen, hij was in
de orchideeën gegaan en volgens hem was dat iets wat
ik ook wel leuk zou vinden. En dat klopte; ik ben er een
paar dagen in de week gaan werken. Het was een prachtige periode, heel ander werk. Ik pakte de diverse soorten
orchideeën in en heb dat met heel veel plezier zo’n
kleine tien jaar gedaan, tot ik er om gezondheidsredenen
mee moest stoppen.”
En toen? Zeeën van vrije tijd?
“Zeker in het eerste begin, toen we met onze eigen
kwekerij stopten, heb ik daar heel erg aan moeten
wennen. Ineens was er meer vrije tijd en ik vond het heel
raar om midden op de dag op straat te lopen, daar
voelde ik me zelfs schuldig over. Toen ik tien jaar geleden
definitief stopte, was er meer tijd voor mijn grote hobby.
En dat is fietsen. Inmiddels is het een gezamenlijke
passie.”
Jullie stappen vaak samen op de fiets? E-bikes?
“Ja, ten eerste is dat beter voor mijn knieën, maar Ada en
ik houden er ook van om lange afstanden te fietsen. Als
we met de auto naar Oostenrijk gingen namen we de
fietsen achterop mee. Maar ook in Nederland hebben we
prachtige tochten gemaakt. Het Fietserpad, het
Pieterpad op de fiets is er een van. Onderweg logeerden
we bij gast adressen van ‘Vrienden’ op de fiets. Dat is op
zich al een belevenis, want de ene keer is het heel luxe en
de andere keer denk je: waar zijn we nu toch terecht
gekomen. Een van de mooiste tochten die we genaakt
hebben is eilandhoppen van Texel tot Schiermonnikoog.
Echt een aanrader.”
Je rijdt ook tafeltje-dek-je heb ik begrepen.
“Sinds een paar jaar brengen Ada en ik maaltijden rond
voor het zorgcentrum en dat geeft ontzettend veel
voldoening. De mensen zijn heel dankbaar als we
komen, want soms zijn we de eersten die ze zien op die
dag. Ze willen graag ook een praatje met je maken, maar
helaas zit dat er niet in, daar heb je gewoon te weinig tijd
voor.”
Wie nodig je uit voor het volgende gesprek?
“Mijn zoon Remco. Ik bewonder het werk wat hij doet,
want dat is nogal bijzonder.”

Kinderboerderij gesloten!
Na of voor de wandeling een bezoek
brengen aan de kinderboerderij is
niet mogelijk. Boerenvreugd is van
15 december tot 19 januari 2021
gesloten voor publiek in verband
met de ingestelde lockdown door de
overheid.

Participe Amstelland extra bereikbaar
Aalsmeer - December is een maand
vol feestelijkheden waarin familie en
vrienden bij elkaar komen en
geinieten van elkaars aanwezigheid.
Helaas zal het dit jaar door de coronamaatregelen anders zijn en
december kan voor veel mensen nu
juist een minder prettige tijd zijn.
Maakt u zich veel zorgen in deze tijd

of voelt u zich alleen? Kunt u wel een
luisterend oor gebruiken?
Participe Amstelland heeft hiervoor
haar bereikbaarheid vergroot:
Professionals (ouderenadviseurs en
maatschappelijk werkers) staan in
december ook in het weekend én op
feestdagen voor u klaar. Neem

contact op. Er zijn geen kosten aan
verbonden. Als u zich zorgen maakt
om een ander, kunt u dat ook
bespreken. Participe is in Aalsmeer
bereikbaar via 0297-326670 (van
maandag tot en met vrijdag tussen
8.30 en 12.00 uur) en via
020-5430440 (in het weekend en op
feestdagen van 9.00 tot 16.00 uur).
Een mail sturen kan naar:
team.aalsmeer@participe.nu
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Provincie helpt gemeenten met
versnellen woningbouw

Afgelopen zondag zijn er beveiligingscamera’s geplaatst bij de Poolse supermarkt Biedronka in de Ophelialaan. De winkel blijft
voorlopig dicht. Foto: VTF

Burgemeester sluit supermarkt
Biedronka voor onbepaalde tijd
Aalsmeer – In de nacht van
maandag 7 op dinsdag 8 december
heeft er rond 3.00 uur een ontploffing plaatsgevonden bij supermarkt
Biedronka aan Ophelialaan 105. De
supermarkt en enkele aangrenzende
woningen zijn hierdoor zwaar
beschadigd. Één woning is hierdoor
uitgebrand. Ook een auto, die geparkeerd stond in de buurt van de
supermarkt, liep zware brandschade
op. De explosie heeft ook veel
schade aangericht bij andere omliggende panden. Een uur later heeft er
in Heeswijk-Dinther (Noord-Brabant)
eveneens een explosie plaatsgevonden bij een gelijknamige supermarkt en op 9 december opnieuw
een explosie bij een gelijknamige
supermarkt in Beverwijk.
Gevaar en veiligheid
De explosie heeft direct gevaar
opgeleverd voor de veiligheid van de
bewoners in omliggende woningen
en voor de nabij gelegen winkels.
Ook heeft een dergelijk incident veel
impact in de hele gemeenschap. Niet

alleen op het moment zelf, maar ook
in de periode daaropvolgend.
Risico op herhaling
Op dit moment is niet duidelijk wat
het motief is voor het plaatsen van
de explosieven. De politie doet hier
nog verder onderzoek naar. Hiermee
bestaat er een mogelijk een
verhoogd risico voor opnieuw een
ernstige openbare ordeverstoring.
Daarom heeft de burgemeester
besloten supermarkt Biedronka aan
de Ophelialaan 105 voor onbepaalde
tijd te sluiten om het risico op herhaling te voorkomen en de orde en rust
in en rondom het pand en in winkelgebied te herstellen. De burgemeester heeft op grond van artikel
2:49a van de APV de bevoegdheid
om handhavend op te treden indien
er een ernstig gevaar is voor de
openbare orde. Burgemeester Gido
Oude Kotte: “Na gesprekken met
omwonenden en ondernemers is mij
duidelijk geworden dat de explosie
een enorme impact heeft gehad.
Vooral de onduidelijkheid over de

worden aan burgemeester Gido
Oude Kotte. Voor de omwonenden is
het Heegstrapark een belangrijk
stukje groen met een groot aantal
waardevolle bomen. “Het Heegstrapark is voor ons een plek om even te
wandelen met of zonder hond en
waar de buurtkinderen vaak spelen”,
zo zei Mylou Burk tijdens de overhandiging aan de burgemeester. De
ontwikkelvisie zou in eerste instantie
besproken worden in de Raad van 3
december, maar werd wegens tijdsgebrek opgeschoven naar 10
december. De bewoners zaten dus
een week langer in spanning. Zien de
fracties in dat dit stukje groenvoorziening belangrijk voor hen is en dat
zij ‘hun’ parkje koesteren? Ja, dat zag
de gemeenteraad in en er werd een
wijziging in de visie vastgesteld. Er
gaat niet gebouwd worden in het
Heegstrapark. Er is echter wel groen
licht gegeven voor bebouwing aan
de kopzijdes door het merendeel van
de fracties. Het voorstel van Absoluut
Aalsmeer en Judith Keessen om het

dat geplande woningbouwprojecten
vertragen. Tijdelijk extra hulp bij
bijvoorbeeld gebiedsontwikkeling,
onderzoek en vergunningprocedures
staat gemeenten bij om projecten te
kunnen versnellen. Daarom worden
de komende periode extra voorstellen uitgewerkt om inzet van de
experts via de flexibele schil nog
effectiever te maken. In het zuiden
van de provincie gebeurt dit in
samenwerking met de Metropoolregio Amsterdam en Flevoland.
Gedeputeerde Cees Loggen
(Wonen): “Ik ben blij dat de inzet van
kennis en ervaring waar dat nodig is
bijdraagt aan de versnelling van
bouwprojecten in de provincie. De
grote hoeveelheid bouwplannen
brengt bij gemeenten uitdagingen
met zich mee waar soms een
helpende hand geboden is. Die
reiken wij hen graag aan.”

toedracht van de explosie en de twee
vergelijkbare incidenten in andere
plaatsen, maakt dat de bewoners en
ondernemers in de Ophelialaan erg
ongerust zijn en vrezen voor herhaling. Door de supermarkt voorlopig
te sluiten totdat er meer duidelijk is
uit het politieonderzoek kan de rust
weer enigszins terugkeren. De schrik
zit er flink in bij de bewoners en
ondernemers. Dat geldt overigens
voor ons allemaal. Ik wens iedereen
veel sterkte toe.”
Ingezonden brief
Enkele bewoners laten in een ingezonden brief (handgeschreven)
weten blij te zijn met het snelle
optreden van de brandweer en het
bezoek dezelfde middag van de
burgemeester en de wethouder. “Er
was behoorlijke paniek in de Ophelialaan. De schrik zat er goed in. Alle
hulde aan de brandweer, die erger
heeft voorkomen, en hulde aan de
burgemeester en de wethouder.
Namens alle winkeliers en bewoners
van de Ophelialaan bedankt!”

Groen licht voor bebouwing aan
kopzijdes van Heegstrapark
Aalsmeer - In de laatste raadsvergadering van dit jaar, afgelopen
donderdag 10 december, is onder
andere gesproken over de ontwikkelvisie ‘Tuinieren buiten de kaders’. In
deze ontwikkelvisie wordt voorgesteld zo’n 131 appartementen en
ongeveer 20 woningen te bouwen
op het terrein achter de brandweerkazerne aan de Zwarteweg. De fracties konden zich vinden in deze
mogelijkheid om het woningentekort in de gemeente terug te
dringen.
In dezelfde ontwikkelvisie wordt het
idee geopperd om maximaal 30
appartementen te realiseren aan de
rand en in het Heegstrapark,
misschien wel het oudste stukje
groen tussen de J.C. Mensinglaan,
Cyclamenstraat, Ophelialaan en
Burgemeester Kasteleinweg. Direct
na de presentatie van de ontwikkelvisie zijn bewoners rondom het park
in actie gekomen. In rap tempo zijn
ruim 300 handtekeningen opgehaald
en deze mochten overhandigd

Regio - De provincie Noord-Holland
zet sinds twee jaar zo’n 90 experts in
die gemeenten helpen bij het
versnellen van de woningbouw. Met
deze zogenoemde flexibele schil
kunnen 31.000 woningen in de
provincie vlotter gebouwd worden.
Inmiddels maken twaalf gemeenten
gebruik van de beschikbaar gestelde
capaciteit: Alkmaar, Amstelveen,
Beverwijk, Den Helder Haarlemmermeer, Hoorn, Medemblik, OuderAmstel, Schagen, Texel Uitgeest en
Zaanstad. Tot 2040 worden er in
Noord-Holland ongeveer 230.000
woningen gebouwd. Deze moeten
betaalbaar, duurzaam, klimaatadaptief en goed en snel bereikbaar zijn.
Daarbij wordt ingezet op (nieuw)bouw binnen al bebouwd gebied.
Gemeenten hebben voor deze grote
opgave niet altijd voldoende kennis
en capaciteit in huis, met het risico

park geheel niet te bebouwen haalde
het qua stemming niet. De bewoners
rondom het Heegstrapark zijn deels
tevreden, maar ook teleurgesteld:
“Helaas is er niet geluisterd naar
bewoners door een aantal fracties in
de gemeenteraad. Hoe kunnen we
nu nog vertrouwen op politiek
bestuur? Het Heegstrapark wordt
bebouwd. Ondanks een petitie en
vele honderden handtekeningen.
Diep treurig”, aldus Danielle Prent
Bouten op twitter.
Voor de deelprojecten Zwarteweg en
Opheliahof (Heegstrapark) gaan nu
de bestemmingsplannen uitgewerkt
worden. Daarna zullen de ruimtelijke
procedures worden opgestart om
woningbouw mogelijk te maken.
Omwonenden krijgen nog gelegenheid om in te spreken, er is dus nog
hoop voor de liefhebbers en gebruikers van het Heegstrapark. Mede op
basis van deze inspraak zullen de
bestemmingsplannen worden uitgewerkt een aangeboden worden aan
de gemeenteraad.

Vrachtvluchten vliegen met
kerstpost en coronavaccins
Schiphol - Waar het aantal passagiers op Schiphol dit jaar flink afnam,
werd er wel meer vracht vervoerd. En
vrachtvluchten zijn in 2020 alleen
maar belangrijker geworden, omdat
er wereldwijd behoefte is aan medische hulpmiddelen. Via de vrachtgebouwen op Schiphol worden zelfs de
coronavaccins verspreid!
Dag en nacht
Maar ook de kerstpost, pakketten
voor de feestdagen, auto’s, bloemen,
dieren, groenten en fruit vliegt
Nederland in en uit. Het vervoer van
luchtvracht gaat dag en nacht door.
Vrachtvliegtuigen zijn vrijwel altijd in
de lucht, omdat snelle levering van
de goederen van groot belang is.
Vanaf Schiphol vertrekt verreweg de
meeste vracht richting Azië of
Noord-Amerika.
Wide body
Meestal zetten vrachtmaatschappijen full-freighters in, dat zijn vliegtuigen waar alleen maar vracht in

kan. Of de vracht gaat in een passagiersvliegtuig mee in de ‘belly’,
oftewel de buik van het vliegtuig.
Doorgaans zijn vrachtvliegtuigen
wide-bodies: dit zijn grotere vliegtuigen met een bredere romp. De
bekendste wide body vliegtuigtypes
op Schiphol zijn de Boeing 747, 777
en 787 Dreamliner en de Airbus
A380, A330 en A350.
Meer gewicht, meer geluid
Omdat een volgeladen vrachtvliegtuig meer gewicht meedraagt dan
een vliegtuig met passagiers, zullen
de motoren van deze vliegtuigen
meer vermogen moeten leveren.
Hierdoor produceert een vrachtvliegtuig wat meer geluid dan een passagierstoestel. Dit is merkbaar in de
omgeving: bij het Bewoners
Aanspreekpunt Schiphol (BAS) gaan
de meeste meldingen over het
geluid van vrachtvluchten. Om de
hinder door dit soort vluchten te
beperken, neemt Schiphol verschillende maatregelen.

300ste Uitruk voor de Brandweer!
Aalsmeer - De Brandweer van
Aalsmeer heeft afgelopen zondag
13 december haar 300ste uitruk
gemaakt. Allereerst werd de Brandweer rond kwart voor twaalf in de
ochtend gealarmeerd voor een
brandmelding in de Lakenblekerstraat. Terwijl Aalsmeer 1 hier
een controle hield (er bleek niets
aan de hand) werd Aalsmeer 2 zo’n
vijf minuten later gevraagd assistentie te verlenen aan de ambulan-

cedienst in de Ophelialaan. En dit
bleek uitruk nummer 300 van dit
jaar te zijn. Gemiddeld is de Brandweer van Aalsmeer dit jaar zes keer
per week uitgerukt voor een
brandmelding, een ongeval of,
gebeurt ook, om een kat te redden
uit een boom. Alle lof voor deze
dames en heren, die zich vrijwillig
inzetten voor de veiligheid van alle
inwoners van de gemeente
Aalsmeer!
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Reserveer nu voor de eerste
Binding Kerstfilm!

De leden van de werkgroep Seringenpark (gemaakt voor de corona-uitbraak).

Seringenpark ruim half jaar in
goede handen van Werkgroep
Aalsmeer - Begin mei nam de Werkgroep Behoud Seringenpark het
beheer van het park over van de gemeente. Dit deden zij met een Right
to challenge: het recht dat iedere inwoner heeft om de gemeente uit te
dagen een taak over te nemen omdat hij of zij vindt dat het beter kan.
Magda van der Schilden van de werkgroep vertelt hoe het nu gaat met
het Seringenpark. “Het gaat goed, al was de aanloopperiode wennen.
Voor ons, maar ook voor de gemeente was het allemaal de eerste keer.”
Welke reacties krijgen
jullie uit de buurt?
“We krijgen heel veel positieve reacties. Fijne complimenten, zoals dat
het Seringenpark er zo netjes uitziet
en zo mooi is om doorheen te lopen.
Mensen vinden dat het park er
verzorgder en mooier uitziet dan
voorheen. Dit jaar hebben we samen
met Rijnland en een bijdrage van
Participe een weidemengsel van
bloemen op de dijk gezaaid. Dat zag
er prachtig uit, maar dat is helaas
niet blijvend. Rijnland heeft dit voorjaar de dijk verzwaard en gaat het
talud nu beplanten met meidoorns.”
Zijn jullie tegen onverwachte zaken
aangelopen?
“Bij de werkzaamheden aan de dijk is
er per ongeluk puin in de bovenlaag
gekomen. Dit had de onderlaag
moeten zijn. Daar hebben wij last
van en we hebben al veel keien
verwijderd, maar ze blijven naar
boven komen en dat zorgt voor

schade aan onder andere de maaimachine. Ook mogen we, volgens
gemeentebeleid, geen bestrijdingsmiddelen tegen onkruid gebruiken.
Dit zorgt voor een hoop extra handwerk en daar hebben we meer vrijwilligers voor nodig. Mogelijk is een
onkruidbrander nog een oplossing.
Al die haagwinden of pispotjes
verwijderen is nu veel werk. Ook het
verwijderen van vuil en zwerfvuil is
meer werk dan verwacht. Hier
hebben we in de zomer veel tijd aan
moeten besteden. Mensen nemen
wel spullen mee naar het park, maar
hun rommel niet mee terug. Over dit
soort zaken voeren we nog
gesprekken met de gemeente.”
Wat zijn de plannen van de werkgroep
voor het komende half jaar?
“Om te beginnen bestaat het park in
2021 zeventig jaar. Wij zijn aan het
kijken hoe we daar iets leuks van
kunnen maken. Ook willen we extra
vrijwilligers werven om te helpen

Opnieuw geluk in Aalsmeer:
Gerard verrast met 100.000,Aalsmeer - Een grote verrassing
voor Gerard uit Aalsmeer. Hij heeft
in de wekelijkse Bingotrekking van

VriendenLoterij Bingo een bedrag
van 100.000 euro gewonnen. Wolter
Kroes, ambassadeur van de Vrien-

Gerard uit Aalsmeer ontvangt cheque van VriendenLoterij-ambassadeur Wolter
Kroes. Foto: Jurgen Jacob Lodder

om het park mooi en netjes te
houden. En natuurlijk gaan we het
park nog mooier maken. We hebben
er al veertig seringenstruiken bij
geplant. De werkgroep is heel
tevreden over het vakmanschap van
de hovenier en de samenwerking is
uitstekend. We zouden graag ook
meer vaste planten willen
aanschaffen om uitdroging van de
grond tegen te gaan. Maar dit zijn
extra kosten die niet inbegrepen
zitten in het budget voor het onderhoud van het park, dus hopen we
dat we giften kunnen krijgen om dit
te organiseren.”
Wat raden jullie mensen aan die
ook overwegen de gemeente te
challengen?
“Vooral heel veel geduld hebben. Wij
komen niet uit de ambtenarij en
merkten dat de snelheid minder
hoog is dan we graag zouden willen.
Als je dit wil, moet je vasthouden
aan het doel wat je hebt en je niet
laten meeslepen door bijzaken.
Uiteindelijk kun je blijven mopperen
tegen de buurvrouw over wat de
gemeente niet goed doet, maar je
kunt ook proberen samen je nek
uitsteken. Wat kunnen wij zelf doen
en bereiken? En dan is er best veel
mogelijk.”

denLoterij, verraste hem onlangs –
op gepaste afstand - met een
cheque. Vorige week was er ook al
een inwoner van Aalsmeer die bij
de VriendenLoterij Bingo in de
prijzen viel. Toen werd Johan
verrast met 50.000 euro. Gerard (34)
weet wel raad met zijn geldprijs:
“We willen het huis verbouwen of
misschien wel een nieuw huis!
Verder kunnen we de prijs goed
gebruiken voor als de kinderen later
gaan studeren.”
Win-win
Bij de VriendenLoterij winnen niet
alleen deelnemers, maar ook maatschappelijke initiatieven die
mensen met onvoldoende
middelen en mogelijkheden een
steuntje in de rug geven. Minimaal
40 procent van de maandelijkse
inleg van alle deelnemers gaat naar
46 goede doelen die actief zijn op
het gebied van gezondheid en
welzijn en bijna 3.300 clubs, verenigingen en stichtingen in Nederland.

Aalsmeer - Ieder jaar organiseert de
Binding op 24 december het Binding
kerstspel. Twee prachtige theatervoorstellingen in de Doopsgezinde
Kerk in de Zijdstraat. Dit jaar echter
begreep men al snel dat het dit jaar
helemaal anders zou gaan. Daarom
hebben de jongeren van de Binding
in september al de koppen bij elkaar
gestoken en bedacht met elkaar een
film op te nemen! Het was behoorlijk
schipperen en plannen om binnen
de RIVM regels alles op te kunnen
nemen, maar gelukkig was iedereen
er op tijd bij en heeft men op het
juiste moment kunnen filmen.
Momenteel wordt de laatste hand
gelegd aan de montage, zodat op 24
december de eerste Kerstfilm gepresenteerd kan worden! Reserveren
kan door te mailen naar beau@
debinding.nl. Alle mensen, die een

mail sturen, krijgen op 24 december
een link en wachtwoord toegestuurd
waarmee de film bekeken kan
worden. In deze mail zit ook een
programmaboekje met wat meer
informatie over de film, haar makers
en natuurlijk het goede doel!
Het reserveren van de film is, net als
de theatervoorstelling normaal,
gratis. Natuurlijk is het wel mogelijk
om na afloop een donatie over te
maken. In de mail wordt ook een
Tikkie-link gegeven waar zelf een
bedrag ingevuld kan worden dat
men wil overmaken. De helft van de
opbrengst komt ten goede aan het
Bindingwerk en de andere helft
wordt dit jaar gedoneerd aan het
COC. Het COC is een stichting die
opkomt voor de rechten van LHBTQ+
groeperingen in Nederland en het
buitenland.

Bekeuringen voor feestvierders
Aalsmeer – De politie heeft het afgelopen weekend verschillende
meldingen gehad. Er zijn in de
gemeente meerdere feestjes beëindigd in verband met de corona-maatregelen. Hierbij zijn aan diverse
betrokken personen bekeuringen
gegeven. De politie vindt het opvallend dat er in deze tijd van striktere
maatregelen nog steeds feestjes
gehouden worden. De politie Aalsmeer Uithoorn handelt in deze
volgens het landelijke beleid: Er
wordt niet meer eerst gewaarschuwd,
maar direct een verbaal uitgeschreven. De boetes zijn 95 euro. Voor
een aantal feestvierders is de boete

verhoogd, omdat zij werden betrapt
op rijden onder invloed van alcohol.
De politie heeft meerdere bestuurders laten blazen. De meeste van hen
gaven aan ergens anders dan thuis
een feestje gevierd te hebben. Twee
bestuurders hebben een bekeuring
gekregen voor rijden met teveel
alcohol op. Beiden waren nog beginnende bestuurders. Eén van hen had
dermate veel alcohol gedronken, dat
zijn rijbewijs direct ingevorderd is.
Het rijbewijs gaat opgestuurd
worden naar justitie, die binnen tien
dagen een beslissing gaat nemen
over het rijbewijs en de hoogte van
de boete voor de chauffeur.

Overlast vuurwerk en inbeslagname
Aalsmeer - De politie krijgt veel
meldingen uit diverse wijken over
overlast door vuurwerk. Waar mogelijk
gaan agenten en de boa’s handhaven.
Last van veel vuurwerkknallen in uw/
jouw buurt? Meld het bij de politie via
0900-8844 of anoniem via 0800-7000.
Er gaat dan, als mogelijk, extra gecon-

troleerd worden. Van één inwoner
hoeft in ieder geval voorlopig geen
overlast verwacht te worden. De
politie heeft bij deze persoon maar
liefst 120 nitraten in beslag genomen.
Dit is illegaal vuurwerk en dus
verboden. Tegen de persoon is verder
ook proces-verbaal opgemaakt.

Mobiliteit voor kinderen dankzij
Stichting Rijsenhout 2030
Rijsenhout - Dankzij de bijdrage van
de Rijsenhoutse Stichting 2030
worden de mogelijkheden voor
vervoer in de regio voor lagereschoolkinderen een stuk groter.
Maandag 14 december ontving
Donja Maerten, als vertegenwoordiger van de Rijsenhoutse lagere
scholen, de sleutels van twee spiksplinternieuwe BSO busjes van voorzitter John Jansen.

De stichting, onder andere gefinancierd door een bijdrage van de innovatieve tomatenkweker Schenkeveld,
is opgericht met als doel de leefbaarheid van de Rijsenhouters te
vergroten. Deze keer staan de
kinderen in de spotlight, maar
wellicht een volgende keer een
andere doelgroep. Mocht u een
suggestie willen delen neem dan
contact op via john@jj-beheer.nl

Donja Maerten krijgt de sleutels overhandigd van voorzitter John Jansen.
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Gerard Nijland van OSA overhandigt cheque aan Mathijs Piet van Kinderhulp Afrika.

Cheque van OSA voor corona
noodfonds in Oeganda
Aalsmeer - Door voorzitter Gerard
Nijland van de stichting Ontwikke-

lings Samenwerking Aalsmeer (OSA)
is onlangs een cheque van 2.500

Kudelstaartse kerken trakteren
op Kerstwandeling
Kudelstaart - De Kudelstaartse
kerken organiseren gezamenlijk een
Kerstwandeling door Kudelstaart.
De weken voorafgaand aan Kerst
kenmerken zich door gezelligheid
en activiteiten die verband houden
met de geboorte van Jezus. Activiteiten thuis en in en rond de kerk,
zoals kerstconcerten, kerstmusicals
en kerstontbijt.
Alleen in 2020 gaat dat even niet
door vanwege alle coronabeperkingen die gelden. Er is daarom
gezocht naar een alternatief door
de Protestantse gemeente Samenop-Weg, de RK-parochie St. Jan en
de Alphakerk. De kerken in Kudelstaart hebben de handen ineen
geslagen en organiseren nu samen
een kerstwandeling. Bij de kerstwandeling wordt een wandeling

door het dorp gemaakt via een
vaste route. Die route is te vinden
op de website van één van de
kerken, maar ook op de website
www.kerstwandeling2020.nl. De
route begint bij het Dorpshuis en
eindigt na 3,6 kilometer weer bij de
Katholieke kerk. Langs de route zijn,
duidelijk zichtbaar, posters opgehangen met een QR-code. Met een
smartphone kan deze QR-code
gescand worden waarna men een
filmpje te zien krijgt van enkele
minuten van een fragment uit het
kerstverhaal. Aan het einde van de
route is er heerlijk gewandeld en
hebben de deelnemers alle hoogtepunten uit het kerstverhaal te zien
gekregen. Iedereen die de wandeling wil maken kan dat doen op de
tijd en het moment die hem/haar
het beste schikt. Op de eerderge-

Enkele bewoners van het dorp Tobang bij de watertank.

Nepal Benefiet Aalsmeer rondt
waterproject in Tobang af
Aalsmeer – In november 2020 heeft
Stichting Nepal Benefiet het waterproject in Nepal met succes afgerond. Hierdoor zijn 33 families,
bestaande uit totaal ongeveer 250
mensen voorzien van schoon drinkwater. Een prachtig resultaat.
Om dit te realiseren is samengewerkt
met de lokale partij Kanchan Nepal,
een organisatie die gespecialiseerd is
in technische ondersteuning van
waterprojecten. Kanchan Nepal
bouwde samen met de lokale bevolking totaal 33 watertanks. Deze tanks

vangen gedurende het hele jaar
water op via leidingen langs het dak.
Het eerste regenwater via het dak
wordt voor sanitaire doeleinden
gebruikt en het schone water wordt
opgevangen en wordt als drinkwater
gebruikt. De tanks kunnen 6.000 liter
water opvangen.
Sponsors en donateurs: Bedankt
Het project is nu afgerond en de
tanks in gebruik genomen. De eerste
reactie van de bewoners is dat ze
heel blij en dankbaar zijn met de
watervoorziening in hun dorp. Een

euro overhandigd aan Mathijs Piet
van Stichting Kinderhulp Afrika. Het
geld zal worden besteed aan het
corona noodfonds dat de stichting
heeft opgericht voor Oegandese
gezinnen. Door de coronacrisis zitten
de (wees)kinderen, die normaal
gesproken onderwijs, onderdak en
voeding krijgen op de campus in
Oeganda, al sinds maart thuis. Veel
van deze gezinnen hebben het erg
zwaar. De stichting helpt hen waar zij
kunnen onder andere door het
bieden van voedselhulp. Zelf had
Stichting Kinderhulp Afrika een gift
van 2.500 euro ontvangen voor dit
doel. Zo kon OSA het bedrag verdubbelen met de maximale subsidieverstrekking. Meer weten over het
noodfonds? Kijk dan op www.kinderhulp-afrika.nl. Op de website van de
OSA is meer informatie te vinden
over goede doelen, subsidieverstrekking, etc.: www.osa-aalsmeer.nl

noemde website staat de route –
die gedownload kan worden of
gewoon vanaf een smartphone te
volgen is. Begin bij het begin, volg
de route, scan de posters en luister
naar de verhalen (kijkt tegelijk rond
in de omgeving) en loop door tot
het einde waar nog een kleine
verrassing wacht. Misschien is er
onderweg nog een onverwachte
ontmoeting met een oude bekende.
Maak dan een gezellig praatje, maar
houdt het veilig, houdt afstand en
zorg niet voor groepsvorming. De
posters voor de kerstwandeling
hangen er vanaf 16 december tot
en met 6 januari 2021. Hiermee
wordt gezorgd voor een grote spreiding van ruim voor de kerstdagen
tot en met Driekoningen, zodat het
nooit te druk zal worden op straat.
Waarom de wandeling maken? U
komt in beweging, u ziet wat van
uw omgeving, u hoort opnieuw het
kerstverhaal, u ontmoet dorpsgenoten en u toont verbondenheid
met elkaar.

reactie van een moeder in het dorp
Tobang: “Thank you so much for
giving our children a golden future.”
Door de watertanks zijn de omstandigheden op het gebied van hygiëne
en lichamelijk welzijn voor de plaatselijke bevolking toegenomen. “Dit
kon niet zonder alle sponsoren en
donateurs. Dankzij deze bijdragen
hebben wij het project versneld
kunnen afronden en nog voor de
regenperiode alle families van
schoon drinkwater kunnen voorzien.
Wij bedanken iedereen hartelijk voor
hun bijdrage aan onze stichting,”
aldus nieuwe voorzitter Luci BeumerPersoon. “Namens alle families in
Tobang en Stichting Nepal Benefiet:
Dhanyabad!”
Noodfonds
Wilt u ook helpen? Op dit moment
helpt de Aalsmeerse stichting Nepal
via een noodfonds in coronatijd. Ook
wordt binnenkort gestart met een
nieuw waterproject. Draagt u/jij de
stichting ook een warm hart toe?
Steunen kan door een bijdrage te
storten op rekeningnummer NL89
RABO 0332 7602 51 ten name van:
donatie Stichting Nepal Benefiet
Aalsmeer of via de doneer knop op
de website: www.nepalbenefietaalsmeer.nl. De stichting heeft een ANBI
status, dus giften kunnen opgevoerd
worden als aftrekpost bij de
belastingaangifte.

COLUMN TRUUS OUDENDIJK
Wat doen we met Kerstmis?
Aalsmeer - “So this is Christmas, and what have you done?” John Lennon
op de radio, Briljante tekst. Mooi van eenvoud. Het stemt me tot
nadenken. Ik vraag mij niet zozeer af wat ik gedaan heb, maar meer wat ik
ga doen. Het wordt duidelijk een andere kerst dan vorige jaren. Ik ben op
weg om wat groen te kopen voor op het graf van mijn moeder en een
boeketje voor een vriendin die ik ga bezoeken. Op de valreep, want
morgen zijn de winkels dicht. Bij Ranzijn is er een run op kerstbomen.
Bizarre aanblik; allemaal mensen met mondkapjes op en een boom op
hun kar, die zich naar de kassa spoeden. Achteraf onnodig, want als ze de
hele boel buiten zetten, mag er gewoon nog verkocht worden. “Ook maar
even een paar bollen wol kopen” zeg ik tegen kleindochter die gezellig
mee is. “Als we toch thuis moeten blijven, kan ik net zo goed iets nuttigs
doen.” Er straat een rij mensen op de stoep bij Zeeman, die allemaal naar
binnen willen. Ik maak gelijk rechtsomkeert, zo graag wil ik nou ook weer
niet een sjaal breien. Bij de drogist hetzelfde tafereel. Dan maar geen ‘kleur
op de bek’, ik ga gewoon ‘naked face’ aan de kerstdis zitten. Die wordt
trouwens veel simpeler dan ik gewend ben. Normaal gesproken beginnen
we het kerstdiner met ongeveer veertien personen, zo’n beetje onze standaard gezinsformatie. In de regel jongt het aan, er zijn jaren bij geweest
dat we met meer dan twintig personen eindigde. De lieve oude buurvrouw kwam erbij als gezelschap voor mijn moeder, een neef die zich
alleen voelde omdat zijn vriendin in Parijs zat, wat achteraf niet zo bleek,
dus kwam ze ook mee. Een broer van een van de gasten, die onverwacht
uit Londen overkwam: “we kunnen hem niet alleen thuislaten, mag hij ook
komen?” De chaos was compleet en de gezelligheid ook. Dat gaat het niet
worden volgende week. Drie personen mogen er maar komen. Wat ik op
zich een raar aantal vindt. Waarom nou drie? Wat is de gedachte erachter?
Ik vind het iets Chinezigs hebben. Doet me denken aan de één kind politiek. Wat moet je nou zeggen tegen de mensen die twee kinderen
hebben? Laat die ene maar thuis? Of tegen mijn zoon: leuk als je komt
maar niet samen met je vrouw, want je zus is er ook al? Ik moet serieus
nadenken hoe ik het ga aanpakken. Verder alle respect voor de toespraak
van Mark. Mooi zijn oproep voor saamhorigheid. Ik had alleen graag
gezien dat hij zich ook tot de kerken had gericht, met het verzoek hun
verstand te gebruiken. Wettelijk gezien mag je ze geen beperking
opleggen. Het is hun democratisch recht bij elkaar te komen. Maar gaan
we nou met z’n allen naar de nachtmis? Om te bidden dat het goed komt?
Ik moet steeds denken aan de onnozele opmerking van SGP man Kees van
der Staaij, ter verontschuldiging van het kerkbezoek: “Juist in deze moeilijke tijd hebben we behoefte om bij elkaar te komen.” Ja, wie niet?

In de rij bij de Zeeman afgelopen maandag tijdens de laatste openingsdag dit jaar.

Zaterdag collecte in natura voor
het Jeannette Noelhuis
Aalsmeer - De Doopsgezinde
Gemeente Aalsmeer houdt op
zaterdag 19 december een collecte
in natura voor het Jeannette Noelhuis. “Wat u voor de minste van mijn
broeders hebt gedaan, hebt u voor
mij gedaan.”
Deze tekst, uit Matteüs 25, is de drijfveer voor het werk van de mensen
van het Jeannette Noellhuis.
Concreet betekent dit hulp aan de
allerarmsten in de samenleving en
aan mensen die op een of andere
wijze ongedocumenteerd zijn
geraakt en die worden bestempeld
als illegaal, zodat zij lopende hun
procedures een redelijk normaal
leven kunnen leiden en niet in de
illegaliteit belanden.
Het Jeannette Noelhuis is een leefgemeenschap in Amsterdam Zuidoost,
gebaseerd op eenvoud, gastvrijheid
en actie voor een betere samenleving. Er verblijven op dit moment
twintig mensen in het huis, waarvan
vijftien gasten en vijf onbezoldigde
medewerkers, die er voor zorgen dat
een en ander in goede banen wordt
geleid. Ook in deze corona tijd gaan
de werkzaamheden onverminderd

door, al komen er momenteel wat
minder passanten en gasten.
Het Jeannette Noelhuis werkt geheel
onafhankelijk en is om die reden
afhankelijk van giften. Op zaterdag
19 december houdt de Doopsgezinde Gemeente weer haar inmiddels
traditionele collecte in natura voor
het Jeannette Noelhuis. Omdat het
kerkgebouw in de Zijdstraat 55 op dit
moment nog niet open is, zullen
enkele vrijwilligers van 10.00 tot
16.30 uur aanwezig zijn om voor de
kerk spullen in ontvangst te nemen.
Het gaat bij deze collecte om goed
houdbare levensmiddelen, zoals
conserven in blik of glas, evenals
koffie en thee, toiletartikelen, pasta
(en saus) rijst en mie. Mochten het
toevallig fair trade artikelen zijn,
prima, dan snijdt het mes aan twee
kanten. De vrijwilligers van de
Doopsgezinde Gemeente hopen
weer met heel veel goed bruikbare
spullen naar Amsterdam te kunnen
gaan. Meer informatie over de activiteiten van deze leefgemeenschap in
de hoofdstad is te vinden op de
website van het Jeannette Noelhuis:
www.noelhuis.nl.
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INGEZONDEN
‘De nieuwe kleren van de keizer’

Veel kerstversieringen buiten in Aalsmeer en Kudelstaart. Foto: www.kicksfotos.nl

Zet de kerstboom buiten:
Actie tegen eenzaamheid
Amstelland - Deze kerst is anders.
Eenzaamheid ligt op de loer. Wordt
het de meest eenzame kerst ooit?
Niet wat Stichting Socialrun betreft!
Met de unieke actie ‘Zet Je Kerstboom Buiten’ gaat de stichting de
strijd aan tegen eenzaamheid.
Diverse partijen hebben zich op
verschillende manieren aangesloten
bij de actie. Waaronder diverse
zorginstellingen, verschillende
ondernemers en horeca. Socialrun
streeft er met de actie naar om van
Kerstmis 2020 de meest sociale kerst
te maken in de meest eenzame tijd.
Verschil maken
“Je wilt niet weten hoeveel mensen
aan zelfdoding denken. Nienke en ik
hebben het drukker dan ooit”, aldus
Frank Bonenkamp, directeur stichting Socialrun. “Corona heeft een
mega impact op de samenleving en
in het bijzonder op mensen met een
kwetsbaarheid. Je wilt niet weten
hoeveel mensen er op dit moment
rondlopen die denken aan zelfdoding. Ook bij jou in de straat.” Samen

met zijn collega Nienke springt Frank
bij waar hij kan. “Maar het is bijna te
veel”, vertelt hij. “En daarom dus deze
actie. Omdat we écht het verschil
willen maken. Deze tijd is voor veel
mensen met een kwetsbaarheid
afschuwelijk.”
Actie en vervolgacties
De actie ‘Zet je kerstboom buiten’
verwoordt letterlijk wat de actie
inhoudt. Voor de deur, in de tuin, op
het balkon, het maakt niet uit. Maar
zet een kerstboom buiten voor een
ander. En ontsteek de lampjes. Socialrun hoopt daarmee van Kerst 2020
de meest sociale kerst ooit maken.
Ook is de vurige wens dat de actie als
katalysator werkt voor andere initiatieven. “Dat zien we nu al”, vertelt
Frank. “Diverse horeca doneert
bijvoorbeeld ‘uitgestelde’ maaltijden.
Die gaan we met de Voedselbank
verspreiden. Ook zijn er concrete
plannen voor een Lichtjes Run.”
Elkaars hart verlichten
Waarom buiten? “Omdat buiten op

Opnieuw lichte stijging coronabesmettingen in Aalsmeer
Aalsmeer - De tweewekelijkse coronacijfers zijn weer gepresenteerd
door het RIVM. Het aantal positief
getesten blijft landelijk stijgen en de
opnames in de ziekenhuizen nemen
toe. Reden dus voor het kabinet om
op de rem te trappen. Ruim 8 miljoen
inwoners zaten afgelopen maandag
14 december voor de buis en, wat
min of meer werd verwacht, werd
aangekondigd door premier Rutte:
Een lockdown. Niet-essentiële
winkels moesten gelijk de volgende
dag de deuren sluiten, scholen vanaf
woensdag vervroegd met kerstvakantie en voorlopig niet naar het
theater, een museum, de sportschool
en het zwembad. Winkels die
producten verkopen die gelden als
eerste levensbehoefte, zoals eten,
drinken en medicijnen, mogen open

blijven. Om niet teveel te gaan
reizen, maar meer om de ‘eigen’
winkels een zuchtje verlichting te
geven, wordt getipt om zoveel
mogelijk lokaal te kopen en te
bestellen.
In Aalsmeer is het aantal besmettingen tussen 2 en 15 december niet
extreem gestegen. In totaal 141 positief geteste inwoners erbij, 2
personen opgenomen in het ziekenhuis en helaas 1 inwoner overleden.
Ten opzichte van de berekening per
100.000 is Aalsmeer zelfs dalende
(442,6). Amstelveen en Haarlemmermeer hebben procentueel meer
besmettingen, respectievelijk 424
(462,5) en 757 (485,3). Het aantal
overleden inwoners is opvallend
hoog deze week in beide

dit moment dé plek voor verbinding
is. Achter de deur kunnen we op dit
moment niet komen. Maar toch
kunnen we zonder fysiek contact
elkaar hopelijk bereiken. Door de
straten te verlichten, verlichten we
hopelijk elkaars hart. Brengen we
licht in donkere tijden. Bijvoorbeeld
voor je broer of zus, het zorgpersoneel of oma verderop. Je kunt laten
weten voor wie jij specifiek de kerstboom buitenzet door de poster ‘Mijn
kerstboom staat buiten voor…’ te
downloaden op de website en op je
raam op te hangen”, legt Frank uit.
Haak aan
Op de website www.zetjekerstboombuiten.nl kunnen mensen aangeven
voor wie ze hun boom buiten zetten,
inclusief foto. Op de website is ook te
zien welke initiatieven er nog meer
worden ontplooid. Zoals de ‘aanhaakactie’ waaraan massaal gehoor wordt
gegeven: 100.000 kerstballen haken.
Natuurlijk kunnen ook een eigen
initiatieven aangemeld worden via
de website.

gemeenten: In Amstelveen 9 overledenen en in Haarlemmermeer 10
inwoners die het coronavirus niet
hebben overleefd. Er zijn in Amstelveen 2 inwoners opgenomen in het
ziekenhuis, in Haarlemmermeer 3.
Uithoorn blijft de beste van de vier:
113 besmettingen (383,3), geen
ziekenhuisopnames en geen
overledenen.
In totaal zijn in Aalsmeer nu 1196
inwoners besmet of besmet geweest
met het coronavirus. Er zijn 19 inwoners opgenomen (geweest) in het
ziekenhuis en er is afscheid genomen
van 21 inwoners.
Hopelijk heeft de lockdown effect,
nemen de besmettingen af, en nog
belangrijker, nemen de ziekenhuisopnames af. Dus: Hou 1,5 meter
afstand, draag in openbare
gebouwen een mondkapje, was
regelmatig de handen en blijf bij
verkoudheidsklachten thuis. Samen
tegen corona!

Aalsmeer - Mark Rutte, ik heb over u gedroomd en wil dat graag met u
delen. Het sprookje ‘de nieuwe kleren van de keizer in Lockdown’. De
naakte waarheid waar we met z’n allen wel uitkomen: “Vannacht werd ik
badend in het zweet wakker. Ik had hevig gedroomd. Terwijl ik de doorweekte lakens van mijn lijf afgooide, draaide ik de zojuist gedroomde
scenes nog eens af. Het was een moderne versie van het sprookje ‘de
nieuwe kleren van de keizer’ van Hans Christian (what’s in a name?)
Andersen, maar dan wel met een onverwachte twist. In mijn droom
heette de Keizer Mark. Hij leek op u en zat in zijn torentje met zijn vriend
Hugo. Overigens waren beiden strak in pak van onberispelijke snit - ik
droom natuurlijk wel in stijl - maar met de handen in het haar. In deze
versie van het sprookje liep de Keizer namelijk niet in zijn blote kont te
paraderen, maar werden de outfits van zijn mensen steeds schaarser. Een
ongekend virus vrat alles weg, niet alleen de kleding, maar ook het geloof
en het vertrouwen in elkaar. De Keizer en Hugo probeerden van alles om
de kleding van het volk te herstellen. Ze stelden maatregelen in om de
schade te beperken en deden een beroep op het gezonde verstand, het
medeleven en begrip van het volk. Ondanks alle inspanningen van Keizer
Mark en zijn vriend Hugo gingen de neuzen maar zelden allemaal
dezelfde kant op. Het gevolg was dat uiteindelijk iedereen uitgekleed in
de rondte liep, maar niemand het door leek te hebben. Totdat een kind
het hardop riep: “Hey! Jullie zijn allemaal naakt!” De tijd leek even stil te
staan en het besef daalde langzaam in dat iedereen naakt was. Iedereen
zag het, sommigen renden weg, sommigen zeiden niets, een enkeling
huilde, maar er werd ook om gelachen. Het kind keek naar alle reacties en
riep: “We moeten de Keizer helpen, Hij kan het niet alleen, dat zien we
toch! En wij kunnen het ook niet alleen. We moeten elkaar helpen!” Als ik
terugdenk aan mijn droom dan denk ik dat het kind gelijk heeft. Van
elkaar helpen wordt de wereld mooier. Van elkaar helpen krijg je een
goed gevoel. Krijg je vertrouwen en geloof in elkaar. En daar begint
herstel.
Geachte heer Mark Rutte, dit was het sprookje. Een sprookje met veel
parallellen met de werkelijkheid wat mij betreft. Ik ben dat kind uit de
droom. In het echte leven adviseer ik samen met partner in style Peter
onze klanten over kleding die echt bij hen pas. Gisteravond begreep ik
dat u geen andere oplossing ziet dan mijn zaak en alle andere ‘niet-essentiële winkels’ tijdelijk te sluiten. De naakte waarheid is dat het zonder
kleding koud is, zeker in deze periode. Daarom komen wij met onze eigen
Gentlemen’s Place ‘steunpakketten’, in gentlemen style:
Steunpakket 1, Voor in de kerstboom: Een feestelijk verpakte
cadeaubon die rechtstreeks de boom in kan. Verkrijgbaar vanaf 10 euro,
vanzelfsprekend zonder einddatum.
Steunpakket 2, Voor bij de kerstboom: Kerstmis thuis vieren, comfortabel maar nog altijd stylish. Bel en bestel een lekkere trui, een chic shirt
of... Deze kerst gaat de geschiedenisboeken in en dan kun je maar beter
goed gekleed op de foto staan voor het nageslacht!
Steunpakket 3, Voor onder de kerstboom: Met verrassingseffect! Geef
ons een belletje, deel de maten en de stijl van degene die je wilt
verrassen en wij zoeken het perfecte cadeau voor je uit.
Steunpakket 4, Voor na de kerstboom: Uiteindelijk komt alles weer goed.
En dan is het wellicht een mooi moment om jezelf opnieuw te definiëren.
Onze exclusieve Stijl Masterclass helpt je om jouw unieke stijl te vinden
en te ontwikkelen. Schaf nu een voucher aan voor een persoonlijke Stijl
Masterclass van 125 voor 100 euro.
Hoewel ik eigenlijk niet in sprookjes geloof staat het idee van ‘we leefden
nog lang en gelukkig’ mij enorm aan. Maar voor het zover is hebben we
nog wat harde noten te kraken. En om in het thema van de ‘Keizer’ te
blijven ga ik met de billen bloot: de laatste twee weken van het jaar zijn
van significant belang voor Peter en mij. Eerlijk is eerlijk, nu het licht de
komende weken uit moet, wordt het voor ons donkerder dan het wellicht
in het schijnsel van de straatlantaarns lijkt. Net als de jongen uit mijn
droom geloof ik erin dat als we elkaar allemaal ‘een kontje’ geven, een
beetje hulp om weer verder te komen en elkaar wat business gunnen, we
het wel redden met z’n allen. Daarom vraag ik ook aan u om de boodschappen bij de lokale ondernemers te halen, het thuismenu van uw
favoriete restaurant te bestellen en uzelf iets moois te gunnen. Geachte
heer Mark Rutte, houd vol. We komen er wel.
Christiaan
stijlvol #aalsmeer #gentlemenstyle

Rita en Jopie winnen bij Ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er van 13.30 tot 16.30 uur
voor 55+ers een gezellige kaartmiddag in Dorpshuis ’t Podium.
Klaverjassen en jokeren staan op het
programma. Op donderdag 10
december is het klaverjassen
gewonnen door Rita Moeke met
5114 punten, Loes Versteeg werd
met 5094 en twee marsen tweede en

plaats drie was voor Hans van Schuilenburg met 4959 punten en één
mars. Op de donderdagen 24 en 31
december vervallen de kaartmiddag
en in verband met Kerstavond en
Oud en Nieuw. De eerstvolgende
kaartavond is op 7 januari 2021. Voor
inlichtingen kan contact opgenomen
worden met Hans van Schuilenburg
(penningmeester) via 06-12699009.

Meevallers en tegenvallers bĳ werkzaamhe
U kunt inmiddels met eigen ogen zien hoe omvangrĳk het HOVASZ- project is. We zĳn op meerdere plekken
tegelĳkertĳd bezig. Op sommige delen verloopt het werk voortvarend, maar op andere delen ligt het werk
momenteel stil. Afgelopen maanden is hard gewerkt aan onder andere het kruispunt J.C. Mensinglaan –
Burgemeester Kasteleinweg en de fietsonderdoorgang onder de Aalsmeerderbrug. Deze onderdelen verliepen
bĳna probleemloos. De kruising gaat nog voor de kerst open en de fietsonderdoorgang op 4 januari.
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Andere delen van het project, zoals de rotonde bĳ de Van Cleeﬀkade en de fietstunnel bĳ de Legmeerdĳk,
zĳn naar achteren geschoven. We liepen daarbĳ tegen onverwachte zaken aan, zoals kabels en leidingen
die op andere plekken bleken te liggen dan verwacht. Zodra hierover meer duidelĳkheid bestaat, wordt het
werk hervat.
Voor nu wensen wĳ u heel fijne feestdagen. Daarna gaan we weer volle kracht vooruit op weg naar een
leefbaarder, veiliger en goed bereikbaar Aalsmeer!

6

Bussen in Aalsmeer rĳden straks rechtdoor over de rotondes
“Hans Venekamp, integraal ontwerper bĳ de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen, legt uit waarom de bussen
straks rechtdoor rĳden over de rotondes op de Burgemeester Kasteleinweg (met uitzondering van de
rotonde bĳ de Zwarteweg): “De opdracht was om van de N196 een lommerrĳke weg te maken, met meer
ruimte voor fietsers, voetgangers en OV en minder ruimte voor de auto. We moesten hierbĳ rekening houden
met de snelfietsroute van Uithoorn naar Rĳsenhout en de snelle buslĳn naar Schiphol-Zuid. Dit was geen
eenvoudige opgave. Kruispunten en stoplichten bleken niet voldoende om het verkeer te vertragen en
tegelĳkertĳd de bussen goed door te laten stromen. Na enig zoekwerk vonden we in Den Haag rotondes,
waarop de tram rechtdoor kan rĳden. Dat idee bleek ook goed toepasbaar voor de doorstroming van de bus.
Als Aalsmeer hebben we nu dus een unicum. Inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden hebben
meegedacht over het ontwerp. Zĳ kwamen met goede adviezen, bĳvoorbeeld om de snelheid van het autoverkeer op de rotondes te verlagen. Er komen daarom nu extra drempels. Met deze bĳzondere verkeersinrichting
zorgen we dus voor goede doorstroming en betere verkeersveiligheid.”

1 Fietsonderdoorgang Aalsmeerderbrug
De fietsonderdoorgang onder de Aalsmeerderbrug ligt op
goed schema. De brugdelen zĳn in november vanaf het water
gemonteerd. Na het invaren van de brugdelen, is de aannemer verder gegaan met het monteren van de leuningen, de
installatie van de verlichting en zĳn de aansluitingen op het
land gemaakt. De fietsonderdoorgang zorgt voor een ongelĳkvloerse kruising, wat de veiligheid van fietsers ten goede
komt. Daarnaast kunnen fietsers door de komst van de fietsonderdoorgang doorfietsen langs de Ringvaart.
Periode: De fietsonderdoorgang gaat op 4 januari open voor
fietsers en voetgangers. Vanaf dat moment is de oversteek
aan de bovenzĳde van de brug niet meer in gebruik.

eden HOVASZ/ Burgemeester Kasteleinweg
5 Rotonde Ophelialaan
Bĳ de Ophelialaan - Burgemeester Kasteleinweg wordt
de tĳdelĳke rotonde vervangen door de definitieve
rotonde. Op deze rotonde rĳden de bussen rechtdoor
en verlenen auto’s voorrang aan fietsers. De
afgelopen periode zĳn de geluidsschermen vervangen
aan de kant van de Geraniumstraat. Aan de kant van
de Azaleastraat worden de geluidsschermen later ook
vervangen.
Periode: De aanleg start naar verwachting
eind februari.
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Deze zomer kon iedereen een idee aandragen
voor de inrichting van de nieuwe rotonde bĳ de
Zwarteweg/ Burgemeester Kasteleinweg. Bĳna
50 mensen dienden een idee in op participatie.
aalsmeer.nl. Hieruit werden 5 ideeën geselecteerd,
die het beste passen bĳ het imago van Aalsmeer.
Afgelopen maanden brachten ruim 400 mensen
hun stem uit op de overgebleven ideeën. ‘Stoer
Groen’ van Elize Eveleens kwam op de eerste
plaats met 188 stemmen.
‘Stoer Groen’ staat voor een mini-bos van bomen
die hoog op de stammen staan, waardoor je er
goed doorheen kunt kĳken. Het idee wordt
uitgevoerd als de Burgemeester Kasteleinweg
helemaal gereed is.

7

2 Rotonde Dorpsstraat
Ter hoogte van de Dorpsstraat wordt een rotonde aangelegd. Op deze rotonde rĳden de bussen rechtdoor en
verlenen auto’s voorrang aan fietsers. Tĳdens de werkzaamheden blĳft in beide richtingen 1 rĳstrook beschikbaar voor het autoverkeer.
Periode: Deze werkzaamheden starten naar verwachting
in januari en duren tot en met maart 2021. De actuele
planning staat op www.hovasz.nl

3 Rotonde Van Cleeﬀkade
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Namens alle partners in dit project wensen we u fijne feestdagen en een gezond en
veilig 2021! Provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam, de gemeenten
Aalsmeer, Haarlemmermeer en Uithoorn en Dura Vermeer.

‘Stoer Groen’ winnaar inrichting
rotonde Zwarteweg

6 Kruising J.C. Mensinglaan
De kruising J.C. Mensinglaan/Burgemeester Kasteleinweg
is aangepast en de busbaan tussen de J.C. Mensinglaan en
de Zwarteweg is aangelegd. De Witteweg is ingericht als
fietsstraat, waar de auto te gast is.
Periode: Vanaf zaterdag 19 december is de Burgemeester Kasteleinweg weer geopend tussen de J. C.
Mensinglaan en de rotonde Zwarteweg. Het gedeelte
tussen de Ophelialaan en de J. C. Mensinglaan blĳft
gesloten tot de definitieve rotonde bĳ de Ophelialaan
klaar is.

www.hovasz.nl
www.facebook.com/AmstellandMeerlanden/

Periode: Start in 2021.

hovasz@duravermeer.nl

4 Rotonde Burgemeester

Hoﬀscholteweg

Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van
de provincie Noord-Holland, Vervoerregio
Amsterdam en de gemeenten Aalsmeer,
Haarlemmermeer en Uithoorn.

Bĳ de Burgemeester Hoﬀscholteweg/ Burgemeester
Kasteleinweg wordt een rotonde aangelegd.
Op deze rotonde rĳden de bussen rechtdoor en verlenen auto’s voorrang aan fietsers. De Burgemeester Kasteleinweg is tussen de Stommeerkade tot aan Anthonie
Godinweg afgesloten.

Omleidingsroute: Het verkeer wordt omgeleid via de
Van Cleeﬀkade, Stommeerweg en Ophelialaan.

Dura Vermeer wil graag de mening van
omwonenden en belanghebbenden horen over
de uitvoering van de werkzaamheden. Geef u
daarom op voor het tevredenheidspanel via
www.uwmeningtelt.nu/hovasz of scan de
QR-code. Deelnemers krĳgen om de paar weken
een mail met enkele vragen, zoals:
Wat vindt u van de uitvoering?
Wat kan er beter? De bedoeling
is om zo de hinder verder te
beperken.

Meer informatie

Het werk aan de rotonde Van Cleeﬀkade/ Burgemeester Kasteleinweg ligt stil. Als de nieuwe planning
bekend is, volgt informatie via de website, bewonersbrieven en Facebook.

Periode: Start na de kerstvakantie, in starten op 11 januari.
Deze werkzaamheden zĳn eind februari gereed.

Tevredenheidspanel HOVASZ

7 Fietstunnel Legmeerdĳk
Het werk aan de fietstunnel ligt stil. Er wordt wel
gewerkt aan de kruising bĳ de Legmeerdĳk, met name
aan de verbreding van de opstelvakken in de richting
Kudelstaart. Ook het wegvak tussen de Legmeerdĳk en
de Poelweg is bĳna gereed
Als de nieuwe planning bekend is, volgt informatie via
de website, bewonersbrieven en Facebook.
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Marco van Zijverden (CEO Dutch Flower Group), echtgenote Karen van Zijverden en
Gido Oude Kotte (burgemeester van Aalsmeer).

Koninklijke onderscheiding
voor Marco van Zijverden
Aalsmeer - Burgemeester Gido Oude
Kotte heeft op maandag 14
december een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan Marco van
Zijverden, CEO bij Dutch Flower

Group (DFG). Van Zijverden is
benoemd tot Officier in de Orde van
Oranje-Nassau. De bekendmaking en
het opspelden van de onderscheiding door echtgenote Karen vond

Kerstmannenorkest in het Centrum. Foto: www.kicksfotos.nl

Vrolijke muziek van Kerstmannen
Aalsmeer - Even leek er toch een
leuke Kerstperiode aan te komen,
maar helaas heeft het coronavirus
weer fors om zich heen gegrepen en
heeft het kabinet maandag een
volledige lockdown aangekondigd.

Alle winkels dicht met uitzondering
van supermarkten en andere levensmiddelenzaken (bakkers, groentezaken, viswinkels, slagerijen en slijterijen), drogisterijen en apotheken,
servicepunten voor het versturen of

plaats tijdens de voor Van Zijverden
laatste vergadering van de Raad van
Commissarissen in het kantoor van
DFG in Aalsmeer. Van Zijverden zal
na ruim 20 jaar, per 1 januari 2021,
het stokje overdragen aan Jan van
Dam, momenteel CCO van de onderneming. Hij zal verbonden blijven
aan de onderneming in de rol van
voorzitter van de Raad van Advies.
Marco van Zijverden is vijfendertig
jaar verbonden geweest met
handelsbedrijf OZ Export, dat in 1999
is overgegaan in Dutch Flower
Group. Hij heeft een belangrijke
bijdrage geleverd aan de groei van
de inmiddels 33 bedrijven onder de
paraplu van DFG en het versterken
van de glastuinbouw-sector in
Nederland en de internationale sierteelt in het bijzonder. Onder zijn
leiding heeft Dutch Flower Group
zich tevens ontwikkeld tot koploper
op het gebied van maatschappelijk
verantwoord ondernemen. Daarnaast heeft Van Zijverden zich in
verschillende functies ingezet voor
de samenleving en de sierteeltsector.

ontvangen van brieven en postpakketten, dierenspeciaalzaken, banken
en andere punten voor financiële
dienstverlening, opticiens en audiciens, tankstations, thuiszorgwinkels,
autogarages en locaties voor reparatie en onderhoud consumentenartikelen, wasserijen en stomerijen.
Doe-het-zelf zaken mogen afhalen
op bestelling invoeren en winkels
mogen buiten kerstbomen en
bloemen en planten verkopen. Het is
niet anders, het wordt/moet stiller
worden in de (winkel)straten. Toch
leuk dat er afgelopen zaterdag 12
december nog genoten kon worden
van livemuziek in het Centrum.
Ondanks de lichte regen, liep het
kerstmannenorkest in het dorp en
trakteerde op vrolijke kerstmuziek.
Het bracht menig glimlach bij de
bezoekers. En dat is belangrijk. Het is
een moeilijke tijd en de eenzaamheid loert, maar blijf naar elkaar
omkijken en help elkaar waar nodig.
Samen tegen corona!

Aalsmeer - De medewerkers van de
Jij & Ik cadeauwinkel tellen af, op 24
december is hun laatste dag in de
Ophelialaan. Na de kerstdrukte gaan
de medewerkers eerst lekker
genieten van een welverdiende
kerstvakantie om zo fris en fruitig op
4 januari te starten in De Oude
Veiling. Cynthia Stolwijk, Kim Maarse
en alle medewerkers van de Jij & Ik
winkel kijken terug op een super
fijne tijd in de Ophelialaan, waar zij
2018 met open armen zijn

ontvangen door alle winkeliers. In
samenwerking met DownTown
Ophelia hebben zij een mooi werken leerplek gecreëerd met en voor
cliënten van Ons Tweede Thuis.
De medewerkers van de Jij & Ik
winkel hebben veel werkervaring
opgedaan in de winkel, maar ook bij
andere winkeliers in de straat. Daar
zijn Cynthia en Kim, maar ook alle
medewerkers van de winkel, die
winkeliers allemaal heel erg dankbaar voor. Deze winkeliers gaven de

Door Janna van Zon
Aalsmeer - “Als het zo goed gaat met
de huizenverkoop waarom dan geld
uitgeven aan styling?” Dat is een intrigerende vraag die Carla Gerritsen interieur- en verkoopstylist - vastgoed
styling en verkoop styling - stelt. Wat
zij echter met haar gevoel voor stijl en
sfeer weet te bewijzen, is dat er wel
degelijk hét verschil gemaakt kan
worden wanneer een kantoor, appartement of een ruime villa mooi is
ingericht. Wie als woningzoekende
een huis binnenkomt dat gestyled is
door Carla Gerritsen, komt in een huis
dat voelt als een thuis. Carla bezit over
een bijzonder talent en dat is sfeer
scheppen. En daar kunnen makelaars,
vastgoedondernemers, woningzoekenden alleen maar hun voordeel
mee doen. Er wordt eerder een
geschikte ruimte gevonden en de
verkoop verloopt sneller! Ook worden
lege woningen succesvoller verkocht
door tijdelijk in te richten, oftewel
meubelverhuur.
Overgewaaid vanuit Amerika
Op Netflix is een documentaire te zien
hoe de verkoop van huizen in
Amerika verloopt. Daar pakken de
makelaars stevig uit om de te
verkopen huizen zo goed en snel
mogelijk aan een nieuwe eigenaar te
helpen. In Nederland gaat het er allemaal wat nuchterder aan toe, maar
een huis kopen is en blijft een serieuze aangelegenheid. Dat weet Carla
ook. “Potentiële kopers starten hun
zoektocht veelal online. Als de eerste
indruk niet goed valt wordt er doorgeklikt. En dat is dan een gemiste
verkoopkans.”
Rode draad
“Ik heb altijd bloemen in huis, ik vind
sfeer heel belangrijk. Een huis moet
voelen als een veilige haven waar je
tot rust kunt komen en je kunt
ontplooien. Vroeger toen ik nog thuis
woonden maakte ik mijn kamer ook
altijd heel gezellig. De rode draad in
mijn leven is toch wel het creëren van
sfeer.” Zo vroegen vrienden en familie
haar regelmatig om advies. Toch heeft
zij haar eigen Studio Casco pas sinds
2019. Daarvoor was het de zakelijke
markt waarin zij werkzaam was. Zij
werkte 12 jaar bij een accountantskantoor. “Ik had een geweldige baas
en leuke collega’s, het was een mooie
tijd.” Zij stapte over naar de beauty

branche. “Een jonge organisatie waar
ik veel geleerd heb over sales.”
Veertig!
“En toen werd ik veertig. Ging
nadenken hoe ik mijn leven verder
wilde invullen. Met behulp van een
coach heb ik de stappen gezet om de
interieur kant op te gaan. Volgde een
opleiding Vastgoed Styling en Interieur
Styling en toen wist ik: Dát is het! Dat is
wat ik echt wil! Dit past precies bij mijn
persoonlijkheid. Ik ben creatief, verzorgend en verbindend, heb oog voor
detail, kleuren en materialen. Weet de
puntjes op de I te zetten. Ik ben nu een
heel gelukkig mens.” Dat straalt zij ook
uit. Haar onderneming Studio Casco
loopt zeer succesvol. Over opdrachten
niets te klagen. De toekomst ziet er ook
rooskleurig uit. Sinds april werkt zij
samen met Liselotte Filippo en vanaf 1
januari 2021 gaan zij hun krachten
bundelen en samen verder onder de
naam Studio Casco Interiors. “Wij
richten ons op vier pijlers; verkoopstyling voor huizen; tijdelijke meubilering;
zakelijke projectinrichting en interieur
advies.” Inmiddels hebben zij een eigen
loods met 14 inboedels keur aan
meubels en accessoires en een eigen
vrachtwagen. Twee frêle vrouwen die
hun mannetjes staan want er wordt
ook heel wat af gesjouwd.
Ondernemerschap leren
“Ik wilde graag voor mijzelf beginnen
en het waren Anja de Die en Kirsten
Verhoef die mij op Zaai wezen. Ik wilde
het ondernemerschap leren en dat
sloot mooi aan bij het coach-traject.
Zaai kan mij helpen met het vergroten
van het lokale netwerk, met marketing
en met de strategie binnen ons florerend bedrijf. Bovendien kom ik mensen
tegen waarmee ik kan sparren en overleggen. Bij Zaai voel je je gehoord en
gezien en dat is buitengewoon prettig.”
Voor meer informatie over het coachproject Zaai kan contact opgenomen
worden met Kirsten Verhoef via 0297366182 of via: kirsten@syltsupport.nl

Bakkerij Vooges opent pickup
point voor kerstbestellingen

Medewerkers van de Jij & Ik winkel. Foto: Laurens Niezen

Versneld afscheid medewerkers
Jij & Ik winkel van Ophelialaan

Carla Gerritsen: “Bij Zaai voel je
je gehoord en gezien”

medewerkers de kans en de ruimte
om op hun eigen tempo werkervaring op te doen buiten de deur. Ook
ondernemers uit Aalsmeer en
omstreken zorgden voor leuke
klussen en opdrachten, die hebben
bijgedragen aan een zinvolle dagbesteding van de medewerkers.
De planning was om op 24 december
een afscheid moment te hebben
voor winkeliers en klanten. Maar met
de laatste corona maatregelen, is dit
helaas niet mogelijk. Het Jij & Ik team
wil dan ook langs deze weg iedereen
van harte bedanken die op zijn of
haar manier een bijdrage in heeft
gehad in het Jij & Ik succes.

Aalsmeer - Kerst en oudejaarsdag
zijn altijd gezellig drukke dagen in de
winkels van bakkerij Vooges. Dit jaar
wil de bakker lange rijen vanwege de
corona-maatregelen voorkomen. Om
het zo makkelijk en veilig mogelijk te
maken, is een pickup point geopend
bij de bakkerij in de Visserstraat op
bedrijventerrein Hornmeer. Bestellingen kunnen in één van de winkels
of in de webshop (tot 17.00 uur een
dag van tevoren) geplaatst worden
op www.bakkerijvooges.nl. Klanten
kunnen vervolgens met de auto langs
de bakkerij rijden en hun bestelling
snel, makkelijk en veilig ophalen.
Oliebollen en appelbeignets
Op oudejaarsdag verkoopt Vooges

diverse oudejaarsspecialiteiten in de
winkels, maar ook dan kunnen bij de
bakkerij in de Visserstraat in Aalsmeer
met de auto snel, makkelijk en veilig
oliebollen, appelbeignets en appelflappen afgehaald worden, net zoals
de tompoucen op Koningsdag. De
oudejaars-lekkernijen kunnen via de
speciale oliebollenbestelpagina op
de website besteld worden. Dit kan
thuis, bij de winkeldeur of in de rij.
Klanten krijgen direct hun afhaalnummer in beeld en de medewerkers
van Vooges gaan aan de slag om de
bestelling klaar te maken. Tips: Deze
zaterdag in alle winkels vanaf 9.00
heerlijk verse proef oliebollen, 1
gratis voor iedere klant! En hou social
media in de gaten voor meer acties.
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Het team van Bosse en Stenhuis dat samen de klus geklaard heeft: Van links naar
rechts: Jasper Eigenhuis, Robert Bosse, Jordy Brouwer en Arnaud Brouwer.

Groot zonnepanelen-project
van Stenhuis en Bosse
Aalsmeer - Ruim 70 jaar geleden
begon Jan Stenhuis in een kleine
gehuurde loods aan het eind van de
Uiterweg woonarken te bouwen. Al
gauw kwamen daar kajuitboten voor
Amerika bij. Hij kocht meer grond
aan, er werd een botenloods
gebouwd en een aantal steigers. Nu
is Jachthaven Stenhuis één van de
grootste jachthavens van de regio
met bijna 300 ligplaatsen, winterstalling binnen én buiten en vakkundig
onderhoud. Enkele jaren geleden
hebben Marjan Brouwer-Stenhuis en
Harm Brouwer het stokje overgedragen aan hun zonen Arnaud en
Jordy Brouwer. Zij zijn ambitieus en
investeren om de jachthaven nog
beter te maken. Jordy: “We willen de
faciliteiten op de jachthaven in
topconditie houden. Het is belangrijk
dat we door uitstekende voorzie-

ningen en een goede sfeer geliefd
blijven bij de watersporters.”
Duurzame aanpak
Arnaud vult zijn broer aan: “Maar ook
maken we het hier steeds duurzamer.
Zo vervangen we de steigers door
gerecycled kunststof en staal en
spoelen we de toiletten met slootwater. En nu hebben we een
volgende stap gemaakt. Met zonnepanelen. Die energie gebruiken we
voor de jachthaven, maar elektrische
boten kunnen bij ons dus ook groene
stroom opladen.”
Dat was voor Bosse Elektrotechniek
een mooie uitdaging. Bosse verzorgt
zowel voor particulieren als bedrijven
elektrische installaties voor verlichting, beveiliging, laadstations en
datanetwerken. Robert Bosse: “We
hebben als erkend installatiebedrijf

al vroeg besloten om zonnepanelen
te omarmen. In de laatste jaren is de
installatie van zonnepanelen een
steeds grotere rol gaan spelen.” Dat
kwam goed uit voor het project op
de jachthaven. Jasper Eigenhuis was
projectleider: “Het is ook voor ons
een groot project. We hebben in
totaal 784 zonnepanelen op de
daken van Stenhuis geplaatst. Ze
krijgen zelfs een eigen trafohuisje op
het terrein. Dat levert een enorm
vermogen op van zo’n 200.000 kWh.
Daarmee kan een behoorlijke straat
van stroom voorzien worden. Maar
hier is het allemaal voor de jachthaven.” Jordy en Arnaud zijn blij: “We
bevestigen hiermee onze status van
jachthaven met Blauwe vlag. Dat is
een internationale onderscheiding
om ondernemers te betrekken bij de
zorg voor schoon en veilig water,
mooie natuur en een gezond milieu.
Wat betreft die natuur zit het wel
goed, wij liggen direct aan het
mooiste water in de Randstad: de
Westeinderplassen.”
Groene wimpel
Jasper vermoedt dat de gebroeders
Brouwer naast de blauwe Vlag ook
nog een groene wimpel willen
binnenhalen. Die wimpel is voor
jachthavens die nog extra inspanningen doen op het gebied van
maatschappelijk ondernemen.
Arnaud en Jordy zijn al actief voor de
jaarlijkse Sinterklaasintocht, Pramenrace, Vuur en Licht op het Water en ze
sponsoren de handbal en de voetbal
in Aalsmeer. En samen met Bosse
Elektrotechniek hebben ze een
prachtige bijdrage geleverd aan de
duurzaamheid van de energievoorziening in Aalsmeer. Robert Bosse is
graag bereid om belangstellenden
nadere informatie te geven over
zonnepanelen projecten.

Taxatiedagen sieraden door
Oud Goud Inkoop dicht bij huis
Regio - Vanaf december worden er in
de regio weer taxatiedagen georganiseerd. Iedereen kan hier terecht om
de waarde van oude sieraden,
horloges, muntencollecties en zilverwerk te laten bepalen.
Sieraden laten taxeren is een leuk en
leerzaam uitje voor de bezoekers. Er
wordt uitleg gegeven over de goudtoets (een eeuwenoude methode om
het gehalte van goud te bepalen) en
toegelicht wat de waarde bepaalt van
een sieraad of object.
De taxatiedagen is een initiatief van
Oud Goud Inkoop. Oud Goud Inkoop
taxeert en koopt waardevolle
objecten en sieraden. De taxaties
worden uitgevoerd door twee taxa-

teurs uit de regio, die veel ervaring
hebben op het gebied van sieraden,
horloges, munten en zelfs oude
kronen. De taxatiedagen vinden
plaats in alle dorpskernen van de
Ronde venen en Stichtse Vecht en
omgeving en zijn gratis. Na vier
weken zijn alle dorpskernen bezocht
en begint de ronde door de regio
opnieuw.
Transparant
De kracht van Oud Goud Inkoop is dat
er transparant te werk wordt gegaan
en hoge prijzen geboden worden
voor sieraden. Op de site www.oudgoud-inkoop.nl worden dagelijks de
dagprijzen van oud goud bijgewerkt.

Wellantcollege duurzaamste
MBO van Nederland!
Aalsmeer – Wellant mbo heeft de
verkiezing SustainaBul MBO
gewonnen! Daarmee mag de school
zich de duurzaamste mbo van Nederland noemen. De verkiezing vond
plaats op 11 december, tijdens het
slotevent van Duurzaam Denken &
Doen, georganiseerd door Coöperatie
Leren voor Morgen.
SustainaBul MBO
SustainaBul MBO is dit jaar voor de
tweede keer georganiseerd door

Coöperatie Leren voor Morgen. Zij
organiseert de wedstrijd om duurzaamheid in het mbo te stimuleren.
Van 7 tot en met 11 december organiseerde de stichting het symposium
Duurzaam Denken & Doen. Tijdens
deze week konden mensen die in het
mbo werken workshops volgen over
duurzaamheid. Het slotevent was te
volgen via een livestream op YouTube
en werd gehost door Wellantcollege.
Wellant mbo stond in de finale samen
met Koning Willem I College en ROC

Een taxatie neemt maar weinig tijd in
beslag en kan aardig geld opleveren,
zeker met de hoge goudprijzen van
tegenwoordig. En natuurlijk wordt er
veilig en coronaproof gewerkt. Kijk
voor meer informatie op www.oudgoud-inkoop.nl/taxatie-dagen waar
en wanneer Oud Goud Inkoop in de
buurt is. Oud Goud Inkoop kan ook
aan huis komen voor een gratis
taxatie, neem hiervoor contact op
met Sander via 06-11132999.

van Amsterdam en Flevoland. Waarom
Wellant mbo er met de eerste plek
vandoor ging? Wellant mbo scoorde
hoge ogen met de mbo-opleiding
Leefbare Stad en Klimaat, waar
vakmensen van de toekomst worden
opgeleid om duurzame en bewuste
keuzes te maken. Ook de duurzame
bedrijfsvoering binnen Wellantcollege
en de samenwerking met het bedrijfsleven en de maatschappij in de
hotspots zorgden voor de eerste plek.
Duurzaam denken en doen
Gabe van der Zee, Lid College van
Bestuur Wellantcollege: “We zijn erg
trots op deze prijs. Wellantcollege wil

Donatie voor stichting ‘Mama Vita’
Aalsmeer - Ook dit jaar doneert De
Jong Dakinspectie weer aan een
goed doel, in dit bewogen jaar is
gekozen voor de Stichting Mama Vita
in Zaanstad. Deze stichting zet zich in
voor kinderen met een autisme
stoornis.
Ondanks er veel onrust in de wereld
is en veel bedrijven de hand op de
knip houden, is het juist nu nodig om
een lichtje aan te steken. “Wij hebben
dit jaar mooie opdrachten uitgevoerd, de klantenkring fors uitgebreid en een nieuwe tak opgezet,
dejongvalbeveiliging.nl.
In 2021 wordt de nieuwe site gelanceerd”, aldus Willem en Leontine de
Jong. “Vallen valt niet mee, maar

altijd tegen. Mensen nemen onbewust risico’s omdat ze de gevaren
niet (meer) zien. Men is er aan
gewend. En juist daar schuilt het
grootste gevaar. Helaas vallen er jaarlijks nog teveel slachtoffers. Harde
cijfers van het Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid zijn nog
maar een deel van wat er werkelijk
wordt gemeld. Meer dan duizenden
ongevallen, meer dan 300 ziekenhuisopnames, meer dan 30 met blijvend letsel, tientallen slachtoffers
met dodelijke afloop. Elk slachtoffer
is er één teveel! Met professioneel
advies van De Jong Valbeveiliging
werkt u aan een veilige
werkomgeving.”

Ton Beijer, Vastgoeddokter, en Willem en Leontine de Jong, van De Jong
Dakinspectie, reikten symbolisch een cheque van 500 euro uit aan Evelien Huijboom
en Sandra Raino, regiomoeders van Stichting Mama Vita Zaanstad.

Goud voor kerstkransjes en
boterstollen van bakker Gerard
Hoofddorp - De kerstkransjes en de
boterstol van Bakker Gerard zijn door
het Nederlands Bakkerij Centrum in
Wageningen bekroond met Goud.
Hiermee voldoen de producten aan
strenge kwaliteitseisen en onderscheiden zich van andere producten.
Bakker Gerard mag de titel de
komende 6 maanden voeren voor de
kerstkransjes en de boterstol.
Bakkers die kwalitatief hoogwaardige
producten bakken, komen in
aanmerking voor een Gouden Bekroning. Tijdens de keuring, die wordt
uitgevoerd door de keurmeesters
van het Nederlands Bakkerij Centrum
in Wageningen, wordt naar diverse
aspecten van de producten gekeken.
De producten worden beoordeeld
op bijvoorbeeld vorm, kleur, geur en
smaak/aroma.
De lat ligt hoog
Om in aanmerking te komen voor
een Gouden Bekroning moet een
product aan hoge eisen voldoen. De

score wordt uitgedrukt in maximaal
vijf gouden medailles per onderdeel.
Wanneer een product op drie onderdelen de maximale score haalt en op
alle andere onderdelen niet lager
scoort dan een vier, verdient het de
titel ‘bekroond met Goud’. De
bekroonde kerstkransjes en boterstollen van Bakker Gerard zijn voor
de consument herkenbaar door de
gouden zegel. Alle producten, die
met Goud bekroond worden, zijn
terug te vinden op de website www.
bekroondmetgoud.nl. Het Nederlands Bakkerij Centrum is het kennisen adviescentrum voor de bakkerij.
Bij het Nederlands Bakkerij Centrum
werken diverse keurmeesters met
een lange staat van dienst in de
bakkerijsector. De keuringen van het
Bakkerij Centrum zijn objectief en
onafhankelijk en worden al ruim 100
jaar uitgevoerd.
De winkel van Bakker Gerard is
gevestigd aan de Hoofdweg 730a in
Hoofddorp.

toekomstige vakmensen bewust
maken van duurzaam denken en
doen. Dat zie je terug in onze opleidingen en bedrijfsvoering, maar wat ik
nog mooier vind is te zien wat het met
onze studenten doet. Ze zijn zo

betrokken en ondernemend. Dat is
voor mij het signaal dat we met elkaar
op de goede weg zitten. De komende
jaren gaan we nog verder met het
verankeren van duurzaamheid in ons
beleid.”

Gabe van der Zee, Wellantcollege, en Sandra Pellegrom, SDG Coördinator Nederland.
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vaarlijke snelheid door de straten
rijden, bovendien weet u zeker dat
het pakje gegarandeerd op tijd
binnen is. Alle winkeliers zijn op de
hoogte en een aantal van hen heeft
leuke inspirerende filmpjes met
aantrekkelijke aanbiedingen
gemaakt. Er is keuze genoeg om een
origineel kerstcadeau te vinden. Het
idee en de hulp aan de getroffen
winkeliers wordt breed gedragen en
iedereen die kan helpt mee. Aalsmeer laat zien wat saamhorigheid is.
Elkaar helpen in moeilijke tijden!

Koop lokaal. Help elkaar en ondersteun de Voedselbank.

Nog niet alle kerstcadeau’s
binnen? Steun Aalsmeer Lokaal
Door Janna van Zon
Aalsmeer - Na het onheil bericht van
de minister president afgelopen
maandagavond, werkten het brein
van Kirsten Verhoef (Sylt Support) en
Jeroen Mäkel (Aan Marketing) weer
op volle toeren. Voor alle lokale
winkeliers, die hun deuren gesloten
moeten houden maar nog wel een
schitterende voorraad hebben,
bedachten zij een geweldig alterna-

tief. Onder de naam van Pop-up Delivery regelden Kirsten en Jeroen een
elektrische bakfiets, een elektrische
autootje. Wanneer u nu uw boodschappen online, per telefoon of per
mail besteld bij de desbetreffende
lokale winkelier, dan worden alle
kerstpakketjes, zoals boeken, instrumenten, parfum, kleding, schoenen,
sieraden en lingerie, vóór de feestdagen thuis gebracht. Dus geen
snelle busjes, die met een levensge-

Eigen Haard Fonds: Stem voor
meer groen door sedum daken
Aalsmeer - Het Eigen Haard Fonds
stelt jaarlijks 50.000 euro beschikbaar
voor ideeën die bijdragen aan de
kwaliteit en het uiterlijk van
gebouwen van Eigen Haard en de
directie omgeving ervan. Van 15
augustus tot 1 oktober konden
bewonerscommissies en -groepen en
individuele huurders projecten
aanmelden. Er kwamen heel veel
ideeën en voorstellen binnen en uit
de grote stapel zijn negen projecten
geselecteerd. Eén daarvan is vanuit
Aalsmeer aangedragen: Meer groen
in een bebouwde wijk door sedum

op de schuurdaken! Iedereen kent ze
wel, die zwarte schuurdaken. Aan de
Hugo de Vriesstraat en de A.H.
Blaauwstraat kijken zo’n 100 huishoudens daar tegenaan. Dat moet
toch beter kunnen, dacht de bewonerscommissie Stommeer en een
aantal bewoners. Hun plan:
bedekken met bloeiend sedum, voor
een groenere en betere buurt. En
mooi meegenomen: regenwater
wordt door het sedum opgenomen.
Zo wordt het riool niet overbelast.
De overige geselecteerde projecten
zijn ingediend door commissies in

Zaterdag online Eindejaarsquiz
van café Joppe
Aalsmeer - Zaterdag 19 december
organiseert café Joppe weer een
online Pubquiz. Deze keer niet zo
maar een quiz, maar dé Eindejaarsquiz! Via de facebookpagina van café
Joppe kan iedereen vanaf 20.15 uur
inloggen op de livestream om de
quiz mee te spelen. Om 20.30 uur
start deze leuke quiz. De eindejaarsquiz heeft alleen vragen die betrekking hebben op 2020, met leuke film-

pjes, muziek en audiofragmenten. De
eindejaarsquiz wordt georganiseerd
door Jan van Schuppen en Elmer
Stokkel. Iedereen kan mee doen,
tijdens de quiz kan men een vrijwillige bijdrage doen van 5 euro per
persoon. Dit gaat via een QR code
van Tikkie, alles wijst zichzelf. De quiz
zal tot ongeveer 23.30 uur duren, via
Zoom of Google Teams kan met een
team onderling overlegd worden.

Elmer Stokkel in diepe concentratie tijdens de vorige pubquiz vanuit café Joppe.

Voedselbank
De tien euro voor bezorgkosten gaan
ter ondersteuning naar de Voedselbank en bovendien valt er ook nog
wat te winnen. Iedereen krijgt een lot
van de rondrijdende Adventkalender. Dagelijks trekt een winkelier een lot uit één van de laatjes en
wie weet bent u één van de gelukkigen. Zorgt er voor dat u chique aan
het kerstdiner kunt verschijnen en
anderen blij kan maken met leuke,
mooie en lekkere cadeau’s. Ondanks
alle beperkingen die er helaas zijn
vanwege Covid 19 kunt u toch de
kerstdagen tot feestelijke dagen
maken. Voor meer informatie:
kirsten@syltsupport.nl of jeroen@
aanmarketing.nl

Amsterdam, onder andere een mediterrane tuin, een plukbos in de
binnentuin, terrasoverkapping voor
bewoners van Hildsven en verticaal
groen (geveltuin). Vanaf heden kan
publiek stemmen op de ideeën en
uiteraard hopen de bewoners in de
wijk Stommeer dat ‘meer groen door
sedum daken’ uitgevoerd kan gaan
worden. Maar, daar is uw/jouw stem
voor nodig. Er zijn al vele stemmen
uitgebracht. Vooralsnog gaan de
terrasoverkapping en verticaal groen
met respectievelijk 592 en 533
stemmen aan kop. De teller voor
‘meer groen door sedum daken’ staat
op 211 stemmen. Er moeten dus
meer stemmen bij om dit project in
de Hugo de Vriesstraat en de A.H.
Blaauwstraat in Aalsmeer te kunnen
verwezenlijken. Wie er uiteindelijk
wint, wordt bepaald door publiek en
een door Eigen Haard aangewezen
jury, ieder 50 procent. Begin 2021
worden de winnaars bekend
gemaakt. Stemmen kan via www.
eigenhaard.nl (Eigen Haard Fonds)
tot en met 14 januari.
De bewoners in de wijk Stommeer
rekenen (weer) op uw/jouw stem!
Vorig jaar is namelijk het gevelgedicht in de Parklaan gerealiseerd met
(financiële) hulp van het Eigen Haard
Fonds.

Buitenverkoop kerstbomen en
bloemen bij Intratuin Ter Aar
Ter Aar - “Het is niet anders. Ook wij
hebben de deuren van het tuincentrum moeten sluiten”, zegt directeur
Leen Kroon van tuincentrum Intratuin in Ter Aar. “We geven de moed
echter niet op”, gaat hij verder. Rond
wandelen in het tuincentrum is
weliswaar niet mogelijk, maar digitaal de Intratuin bezoeken kan uiteraard wel, evenals langs gaan en via
de buitenverkoop een kerstboom,
kerststukje of een mooie bos
bloemen aanschaffen.
De website (www.intratuin.nl/teraar)
geeft een uitgebreid inzicht van alle
verkrijgbare producten. Via de
webshop kunnen deze besteld
worden en natuurlijk is aan huis
bezorging in deze mogelijk. Een
bestelling per mail of telefonisch
plaatsen, kan eveneens bij Intratuin

Ter Aar. “Juist”, zegt Kroon. “We
richten ons volledig op online
bestellen.” Verder is het tuincentrum
een post.nl pakketpunt en volgens
de nieuwe corona-maatregelen mag
deze dienst met inachtneming van
de RIVM-regels open blijven. “De
buitenverkoop van kerstbomen en
kerststukjes blijven wij tot nader
order doen, in ieder geval tot de
kerstdagen”, legt Kroon uit. “Ondertussen gaan we de kerstartikelen in
de winkel opruimen. En daarna alle
ruimten opnieuw inrichten voor een
gezellige en verrassende ontvangst
van bezoekers als we weer open
mogen op 20 januari.”
Intratuin Ter Aar is gevestigd aan de
Kerkweg 28, is telefonisch bereikbaar
via 0172-406000 en per mail via
info@teraar.intratuin.nl.

Kwekers pakken uit: Coronoproof autopuzzeltocht
Amstelland - Op zaterdag 19
december van 11.00 tot 14.00 uur
organiseert LTO Noord afdeling Aalsmeer een coronaproof autopuzzeltocht. Aan de tocht kan iedereen
deelnemen: jong en oud. Het voert
de automobilisten via een mooie
route van 40 kilometer langs zeven
kwekerijen. De kwekers delen materiaal uit waarmee een exclusief kerststuk gemaakt kan worden.
Voor de kinderen op de achterbank is
er een leuke puzzel waarmee een
prijs gewonnen kan worden, mits ze
goed hun ogen de kost geven. Er
wordt ook aan de inwendige mens
gedacht. Tijdens de tocht is een
uitgiftepunt voor een versnapering.
Vier startpunten
De kosten bedragen 10 euro per
deelnemende auto. Er zijn vier startpunten, starten kan vanaf 11.00 uur.
U dient bij het aanmelden aan te
geven hoe laat en vanaf welk startpunt u wilt vertrekken: Aalsmeer,
Rijsenhout, Amstelveen en De
Kwakel. De rit duurt ongeveer 1,5
uur. Dan gaat u naar huis met
voldoende materiaal om een uniek
en exclusief kerststuk te maken en

zet deze in elkaar aan de hand van
een instructiefilmpje van toparrangeur Christa Snoek.
Op het door u uitgekozen startpunt
ontvangt u een tas met de informatie
over de tocht en deelnemende
kwekers, een toegangskaart voor het
Bamboelabyrint Nirwana in De
Kwakel, een attentie voor de
kinderen en volwassenen. De deelnemende kwekers zijn herkenbaar aan
een speciaal ontworpen bord:
Kwekers pakken uit.
Coronamaatregelen
Uiteraard houdt de organisatie zich
aan de regels van het RIVM en gaat
ervan uit dat alle deelnemers dit ook
doen. Deelnemers dienen in de auto
te blijven gedurende de hele rit. Vrijwilligers houden te allen tijde 1,5
meter afstand.
Van tevoren aanmelden is nodig om
eventuele opstoppingen te voorkomen. Let op: deelname is geheel
op eigen risico.
Vragen? Neem contact op via: secretariaat@ltoglastuinbouwnlaalsmeer.
nl. Aanmelden kan via de website:
www.boerenentuinderspakkenuitmetkerst.nl

Schiphol verwacht in vakantie
zo’n 580 vluchten per dag
Schiphol - Met de kerstvakantie op
komst verwacht Schiphol komende
week gemiddeld 580 vluchten per
dag. In 2019 waren dit 1.283 vluchten
per dag. Net als in de vooruitblik van
afgelopen week wordt dagelijks een
landings- en startpiek in de ochtend
en een startpiek in de avond
verwacht. Op die piekmomenten kan
de inzet van een tweede start- of
landingsbaan nodig zijn. Welke baan
wanneer ingezet wordt, hangt onder
andere af van de weersomstandigheden. Meer informatie hierover op
www.bezoekbas.nl.
Vanwege werkzaamheden aan het
taxibanenstelsel ten zuiden van de
Zwanenburgbaan is deze baan
beperkt beschikbaar voor het vliegverkeer. Hierdoor kan in piektijden
de Buitenveldertbaan vaker worden
gebruikt als tweede baan. Ook kan
de Schiphol-Oostbaan bij zuidoos-

tenwind of harde zuidenwind mogelijk als tweede landingsbaan worden
ingezet.
In de eerste week van december
telde Schiphol gemiddeld 451
vluchten per dag op de luchthaven.
Dit is de eerste keer in drie maanden
dat het aantal vluchten toeneemt.
Het grootste deel van de vliegtuigen
is geland op of gestart vanaf de
Polderbaan en de Kaagbaan.
De Aalsmeerbaan is voornamelijk
ingezet als tweede start- of landingsbaan. Ook is deze baan op vier dagen
ingezet als hoofdbaan vanwege de
windrichting en een baaninspectie
op de Kaagbaan. De Zwanenburgbaan is drie nachten ingezet als
hoofdbaan. Deze baan is tevens
overdag ingezet toen de Polderbaan
vanwege werkzaamheden en de
Kaagbaan vanwege de wind niet in
gebruik waren.
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Doneer (deel) kerstpakket aan
de Voedselbank Aalsmeer

Start aanleg OCAP-CO2 leiding
in glastuinbouwgebied PrimA4a
Aalsmeer – In de Haarlemmermeer,
in het glastuinbouwgebied PrimA4a
tussen de Westeinderplassen en de
A4, is OCAP gestart met de aanleg
van een basisleiding voor de levering
van aan de glastuinbouw. De aanleg
is een belangrijke stap voor de
verduurzaming van de glastuinbouw
in de Greenport Aalsmeer. Een deel
van de kassen in PrimA4a kan vanaf
het voorjaar 2021 de CO2 hergebruiken, die bij Shell Pernis en bioethanolproducent Alco wordt afgevangen. Glastuinbouwbedrijven
gebruiken voor hun teelten onder
andere kunstlicht, warmte en CO2.
WKK-installaties leveren op een efficiente manier alle drie. Ze draaien op
aardgas en leveren daarmee elektriciteit voor belichting van de gewassen.
Daarbij komen warmte en CO2 vrij,
die benut worden voor de groei van
de planten in de kas. De glastuinbouw wil verduurzamen en daarom
minder gas gaan gebruiken. Inkoop
van elektriciteit kan de rol van gas
overnemen, maar een belangrijke
voorwaarde is dat de CO2-voorziening dan op een andere manier geregeld is. Door CO2 bij de industriële
installaties van Shell Pernis en Alco af
te vangen en vervolgens naar tuinders te brengen voor hergebruik,
ontstaat er een duurzame win-win.
Belangrijke ontwikkeling
Gedeputeerde Ilse Zaal van de
provincie Noord-Holland: “Deze CO2
leiding naar PrimA4a is een belangrijke ontwikkeling voor deze unieke
locatie waar ruimte is voor glastuin-

bouwbedrijven. De verduurzaming
en innovatie van de glastuinbouw is
indrukwekkend. PrimA4a biedt
bedrijven de ruimte om te ondernemen.” Met de aanleg van deze CO2
leiding hoeven de glastuinbouwbedrijven hun ketels of warmtekrachtinstallaties minder te stoken. Vooral
in het voorjaar en de zomer levert dit
een flinke besparing op. Dit betekent
concreet dat tuinders minder CO2
gaan uitstoten. Het levert een unieke
winst op voor zowel het milieu als
voor de glastuinbouw, en stelt de
glastuinbouw in staat om de
komende jaren de stap naar duurzame energie te gaan zetten.
Verduurzaming
Richard Hartensveld is directeur van
Schenkeveld. De tomatenkweker
heeft een nieuwe kas van 22 hectare
gerealiseerd in PrimA4a. “Voor de
groei van tomaten is CO2 essentieel.
Onze locaties in Westland en
Midden-Delfland maken al jaren
gebruik van CO2 van OCAP en voor
verdere verduurzaming van Schenkeveld Schiphol is OCAP ook een hele
goede aanwinst.” Dave Vlaming,
gebiedscoördinator bij Greenport
Aalsmeer, is trots dat de aanleg van
het CO2-net in PrimA4a van start
gaat. “Diverse partijen zijn hierover
jaren met elkaar in gesprek geweest
en nu gaat eindelijk de schop de
grond in. Dit CO2-net is een hele
belangrijke randvoorwaarde voor de
verduurzaming van PrimA4a.
Komende jaren wil ik graag samen
met de ondernemers in PrimA4a aan

300ste ‘Schoonheid’ verkocht!

De 300ste kalender ‘De Schoonheid van Aalsmeer’ verkocht. Ook online te bestellen!

Aalsmeer – Krijgt u van uw werkgever 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 ze
krijgt en kan gebruiken voor deze
gezinnen.
Ook aangebroken pakketten zijn
welkom. De Voedselbank heeft
vooral behoefte aan voedsel. Wijn en
andere alcoholische dranken mogen
niet aan de klanten uitgedeeld
worden. Wie een kerstpakket of een

deel ervan wilt doneren aan de Voedselbank, kan deze inleveren bij de
Wereldwinkel in de Zijdstraat 15, bij
Renault Nieuwendijk Aalsmeer aan
de Zwarteweg 93 en bij Ford De
Hartog aan de Madame Curiestraat 3
in Kudelstaart.
Bedrijven
Aan bedrijven, die kerstpakketten
over hebben en deze willen doneren,
wordt gevraagd contact op te nemen
met telefoonnumer 06-37471838 of
via de mail: voedseldonatie@voedselbankaalsmeer.nl.
Kijk voor meer informatie over deze,
en andere acties van de Voedselbank
op www.voedselbankaalsmeer.nl
of stuur een mail aan
info@voedselbankaalsmeer.nl

de slag om het gebied toekomstbestendig en duurzaam te maken.”
Distributienet
De volgende fase is om de transportleiding in 2021 door te trekken onder
de Westeinderplassen door naar het
glastuinbouwgebied De Kwakel en
Kudelstaart, om van daaruit een
compleet nieuw distributienet door
het gebied heen aan te leggen. Een
mogelijke volgende uitbreiding in
2022 is in de richting van glastuinbouwgebied Nieuw Amstel (Nieuwveen). Na realisatie hiervan zijn de
belangrijkste glastuinbouwgebieden
met de meeste CO2-behoefte in de
Greenport Aalsmeer voorzien van
externe CO2.
Aanvullend beleid
Volgens Jacob Limbeek, directeur
van OCAP, onderstreept deze uitbreiding de grote behoefte en de sterke
wil in de tuinbouwsector om verder
te verduurzamen. “Dankzij de actieve
medewerking van onder meer de
verschillende regionale overheden
kunnen we dit project nu realiseren.
Het is nu te hopen dat de betrokken
ministeries de maatregelen kunnen
en willen nemen om ook in de
toekomst meer tuinbouwgebieden
op het leidingnetwerk aan te sluiten.
De tuinbouwsector wil graag en de
– mogelijke – leveranciers van CO2
willen graag. Maar er zal aanvullend
beleid van de overheid nodig zijn om
dit ook mogelijk te maken. En met
alle plannen om CO2 onder de grond
op te slaan, begint de tijd te dringen.”

Aalsmeer - Het 300ste exemplaar
van de Schoonheid van Aalsmeer
2021 kalender is op de valreep bij het
Boekhuis over de toonbank gegaan.
Wat jammer dat deze, en al die
andere winkels, zo vlak voor de feestdagen toch dicht moeten gaan.
Gelukkig kunnen kerstcadeautjes bij
de meeste winkeliers online besteld
worden. En natuurlijk kan ook online
De Schoonheid van Aalsmeer nog
besteld worden. Een superleuk
cadeautje onder de boom voor Aalsmeerders en Kudelstaarters en
natuurlijk ook voor familie en
vrienden die ver weg wonen, want
de kalender gaat ook prima door de
brievenbus. De kalender ergens laten
bezorgen? Ook dit kan. Kijk voor alle
info op de website deschoonheidvanaalsmeer.nl of neem contact op met
Richard Kilian via 06-53507473.

Weer eten op tafel dankzij het voedselpakket van Voedselbank Aalsmeer.

Hofer gaat over op duurzame
ladingdragers van Van Vliet
Door Bob IJpelaar
Aalsmeer - Het grote Europese
supermarktconcern Hofer zet als
eerste Europese retailer de nieuwe
100% duurzame ladingdragers van
Van Vliet Aalsmeer in zijn transportketen in. De Oostenrijkse supermarktketen gaat deze ladingdragers
gebruiken als plantcontainer in
plaats van de eerder gebruikte
conventionele houten karren. Deze
nieuwe duurzame ladingdrager is
gemaakt van gerecycled materiaal, is
na gebruik volledig recyclebaar en is
extra efficiënt in gebruik. Dat betekent: geen chemisch afval, minder
CO2-uitstoot, minder onderhoud en
ook meer duurzaam transport. De
nieuwe ladingdragers van Van Vliet
zijn in twee opzichten een belangrijke stap richting duurzaam transport. Ten eerste maken de optimale
maatvoering van de ladingdragers
en het lage gewicht van de nieuwe
containers het mogelijk om de laadruimte van vrachtauto’s beter te
benutten. Aan de andere kant zijn de
100% duurzame containers gemaakt
van gerecycled materiaal en zijn ze
op zo’n manier gebouwd dat alle
onderdelen vervangbaar en recyclebaar zijn. Daardoor hebben de
containers een langere levensduur
en leveren ze minder afval op aan het
eind van de gebruiksduur. Op jaarbasis zal Hofer met deze nieuwe
containers zo’n 6 miljoen transportkilometers, 8,3 miljoen liter water en
13.500 GJ energie (= het jaarlijkse
energieverbruik van 480 huishoudens) besparen. Vanuit het duurzaamheidsinitiatief ‘Vandaag voor
morgen’ werkt de Oostenrijkse

discountsupermarktketen aan het
verminderen van de hoeveelheid
verpakkingen en afval binnen alle
processen. Het bedrijf heeft al veel
verbeteringen gerealiseerd, bijvoorbeeld door over te stappen op
opvouwbare kisten voor brood,
groenten en fruit. De overstap op de
duurzame containers van Van Vliet
als plantcontainers vormt een
belangrijke volgende stap naar meer
duurzaam transport en naar nog
meer materiaalbesparing en een
grotere efficiëntie.

De nieuwe duurzame ladingdrager
van Van Vliet Aalsmeer.

MAAK VAN JE HUIS JOUW DROOMHUIS!

Zo verhoog
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van je huis

Maak van je huis
een groene oase

Een stijlvolle
werkplek voor thuis
Zo breng je sfeer
in je slaapkamer

Maak van je huis een groene oase
Groene vingers
Met planten haal je letterlijk de natuur in huis.
Niet alleen wat planten in de vensterbank, maar
ook op een bijzettafeltje, in een hangende pot,
op het tv-meubel, op de salontafel, enzovoort.
Er zijn mogelijkheden genoeg, ook voor mensen
vinden dat ze geen groene vingers hebben. Het
is een kwestie van de juiste keuzes maken. Loop
eens binnen bij een tuincentrum en vraag aan
een expert welke planten het meest geschikt
zijn voor de door jou beoogde toepassing. Maak
wat foto’s van je interieur en geef duidelijk aan
hoeveel zonlicht er komt op de plek waar de
planten komen te staan. Grote kans dat je direct
een mooi voorstel krijgt. Noteer zorgvuldig hoe
de plant verzorgd moet worden en zet een schema in je agenda. Twee keer per week water geven? Geen probleem, als je er een schema voor
maakt. Print het, hang het in de kamer en streep
af zodra je water gegeven hebt. Simpel te doen
en zo kan iedereen leren een plant te verzorgen.
Je zult er veel plezier van hebben!

Tinten combineren
Behalve het echte groen van planten kun je
ook groentinten in je interieur verwerken in
de vorm van verf of behang. Zie je de echte
planten niet zitten, dan kun je bijvoorbeeld
ook nog kiezen voor behang met een natuurprint erop. Maar denk ook aan kleine dingen,
zoals een groen krukje of groene kussens op
de bank. De verschillende tinten groen laten zich over het algemeen heel goed combineren. Dat loopt van grijsgroen tot aan diep
flessengroen. Andere leuke tips om op eenvoudige wijze iets aan het interieur te doen,
zijn het ophangen van extra planken in huis
(daar kun je dan vervolgens weer een leuke
plant op zetten) of een grote kast te plaatsen om een werkplek in de woonkamer af te
scheiden van de rest. Met de juiste verlichting erbij maak je het echt helemaal af. En
lukt het even niet zoals je wilt? Laat je informeren door een deskundige en erger je zeker niet groen!

Eigenlijk zou je elk seizoen iets aan je interieur moeten veranderen. Dat hoeft
helemaal niet veel te zijn. Geen grootscheepse verbouwing, maar gewoon ergens een nieuw meubelstuk of bijvoorbeeld wat nieuwe accessoires. Zo zorg
je steeds voor een nieuwe impuls. Elke keer als je er langs loopt, valt het op en
ben je weer opnieuw een beetje blij omdat het zo leuk staat en zo goed gelukt
is. Daardoor voel je jezelf veel prettiger in eigen huis. Het is een simpel psychologisch trucje, maar het werkt echt. Dit najaar is groen meer dan ooit de
trend. Maak van je huis een groene oase, want deze kleur brengt rust in huis,
maar geeft je tegelijkertijd ook energie. Perfecte combinatie, toch?

philippo keukens
keukens
philippo
philippo keukens
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Energiezuinig en duurzaam wonen?
Rabobank helpt je om in 3 stappen
jouw huis te verduurzamen.
Een duurzaam huis kan je veel opleveren. Een lagere energierekening, meer wooncomfort en je draagt bij aan een beter milieu. En er zijn meer momenten om te verduurzamen dan je denkt. Als je een huis koopt, bouwt of verbouwt. Maar ook
als je je hypotheek aanpast. Bij Rabobank noemen we dit duurzame woonkansen. En wij helpen je ze te benutten. Of het nu gaat om een nieuwbouwwoning of
het duurzaam verbouwen van de bestaande woning, de Rabobank heeft passende oplossingen om je te helpen met het realiseren van jouw duurzame woonwens.
Stap voor stap naar jouw duurzame woning Iedere woning kan energiezuinig zijn. Je spaart
het milieu en in veel gevallen stijgt de waarde
van jouw woning. Er zijn verschillende manieren om energiezuinig en duurzaam te wonen.
Vaak kun je met een aantal simpele aanpassingen al veel bereiken. Denk aan isolatie en ventilatie, duurzaam verwarmen en duurzaam energie opwekken.
Stap 1: Inzicht in jouw
besparingsmogelijkheden
Wil je weten welke energiebesparende maatregelen passen bij jouw situatie? Met de gratis
HomeQgo HuisScan ontdek je welke maatregelen geschikt zijn voor het verduurzamen
van jouw huis. De scan geeft een indicatie met
welke aanpassingen je energie kunt besparen en een schatting van de investering. Daarnaast krijg je een overzicht van gecertificeerde
vakspecialisten, waar je een offerte kunt opvragen voor jouw duurzame verbouwing. Zo heb
je alles handig op één plek. Doe de HuisScan op
rabobank.nl/huisscan. De Huisscan is ook te gebruiken als je geen Rabobank klant bent.
Stap 2: Je duurzame woning of
verbouwing financieren
Om jou te helpen jouw duurzame woonwens
te realiseren heeft de Rabobank verschillende
slimme financieringsmogelijkheden. Zo kan je

je spaargeld gebruiken om je duurzame verbouwing te betalen, kan je een duurzaamheids- of energiebespaarlening afsluiten of kijken de adviseurs samen met jou naar de mogelijkheden voor een extra hypotheek of extra
ruimte binnen je bestaande hypotheek. Bekijk
de voorwaarden op rabobank.nl/duurzaamheidskorting om te kijken of een duurzaamheidskorting tot de mogelijkheden behoort.

Energiezuinig en
duurzaam wonen
Ieder huis kan energiezuinig zijn. Als je maar weet waar te
beginnen. Met de HuisScan van homeQgo zie je direct
welke energiebesparende maatregelen jij kunt nemen.

Start de HuisScan op
rabobank.nl/huisscan
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Stap 3: Aan de slag met jouw
duurzame verbouwing
Als je weet welke maatregelen je wilt nemen en
hoe je dit gaat financieren, dan kun je aan de
slag. Maar hoe pak je het aan? En bij wie moet
je zijn? HomeQgo kan je daarbij helpen. Via het
netwerk van HomeQgo vind je een betrouwbare partij voor de klus. Met als resultaat een
energiezuinig en comfortabel huis.

Wil je meer informatie?
Neem contact op met één van de
financiële adviseurs van
Rabobank Regio Schiphol via tel.
023-549 82 00 of stuur een mail naar
FinancieelAdvies.regioschiphol@rabobank.nl

Een stijlvolle werkplek voor thuis
Een werkplek moet overzichtelijk zijn en rust uitstralen. Alleen dan ben je
goed in staat om je te concentreren op wat je doet. Een roammelige werkplek
leidt tot rommelige gedachten en dat is niet bevorderlijk voor de productiviteit. Zorg er dus voor dat je werkplek aan kant is en richt deze stijlvol in, zodat je er ook mee voor de dag kunt komen wanneer je iemand thuis ontvangt
voor een bespreking of iets dergelijks. Misschien behoor je tot de grote groep
mensen die eerder dit jaar in rap tempo een werkplek uit de grond heeft gestampt, om aan het verplichte thuiswerken te kunnen voldoen. In dat geval
heb je misschien nauwelijks de tijd gehad om er iets knaps van te maken. Als
je rond de jaarwisseling een paar dagen vrij bent, kun je daar mooi wat extra
aandacht aan besteden.

Daglicht
Heb je de mogelijkheid om direct daglicht op
je werkplek te krijgen? Doen! Het is bewezen
dat daglicht beter is voor de productiviteit op
het werk. Je zult je gemotiveerder voelen, wanneer je gedurende je werkt blootgesteld wordt
aan direct daglicht. Bovendien bespaar je hierdoor ook de kosten voor het extra verlichten
van de ruimte en dat is natuurlijk mooi meegenomen.
Opgeruimd
Combineer dat vooral met een opgeruimde
werkplek. Wil je spullen opbergen? Kies dan
voor een gesloten kast, zodat het allemaal
strak en stijlvol oogt. Staat er een open boekenkast of archiefkast in de ruimte? Zorg er
dan in elk geval voor dat de inhoud daarvan

overzichtelijk is opgesteld. Zet boeken weg op
kleur en koop ordners van dezelfde kleur voor
een rustiger beeld.
Creëer je eigen stijl
Met mooie, stijlvolle behangprints of een
mooie muurverf - eventueel met structuur
- kun je prachtige resultaten verkrijgen. Je
maakt het helemaal af met wat verfijnde accessoires, maar voor de werkplek geldt dat
die vooral niet te dominant aanwezig moeten
zijn. Ga minimalistisch te werk maar maak jet
wel stijlvol en niet rommelig. Zorg ervoor dat
alle elementen in de ruimte met elkaar in balans zijn. Wanneer je jezelf gelukkig voelt in de
ruimte waarin je werkt, draagt dat bij aan zowel de kwaliteit van je werk als dat van je leven
in algemene zin.

Geen overdrachtsbelasting
voor starters
Het afgelopen jaar was op veel gebieden behoorlijk onstuimig. Daar is en
wordt al genoeg over geschreven. Focussen we op de woningmarkt, dan is
er ook wel het een en ander gebeurd.
De vraag naar huizen overstijgt nog
steeds het aanbod. Het is geen uitzondering als huizen in Aalsmeer en Kudelstaart boven de vraagprijs worden verkocht. Via onze website eveleens.nl/
nieuws beschrijven wij met enige regelmaat wat de status van de markt is. Nog
net voor de jaarwisseling zijn in elk geval twee zaken voor u van belang.

Overdrachtsbelasting
Als alles gaat zoals verwacht wordt het in 2021 voor jonge starters op de koopwoningmarkt aantrekkelijker om een huis te kopen. De overdrachtsbelasting voor
kopers tot 35 jaar wordt op 0% gesteld. Dat scheelt! Het plan lijkt definitief doorgang te vinden maar moet nog worden goedgekeurd in Den Haag. Bij het schrijven van dit artikel konden we nog geen zekerheid geven maar zodra het duidelijk is, maken we daar melding van op onze website.
Energielabel
Het is verplicht om bij verkoop of verhuur van een huis een energielabel te hebben. Tot 31 december kan dat nog op een eenvoudige, goedkope, manier. Daarna niet meer. Heeft u plannen om te verhuizen? Regel dan dit jaar nog uw energielabel. Via energielabelvoorwoningen.nl kunt u met uw DigID uw voorlopige
energielabel gratis door ons laten bekrachtigen. Bel voor een afspraak, dan komen we bij u langs voor een adviesgesprek over de verkoop van uw huis volgend
jaar en regelen we nog voor 31 december het energielabel.

Olivia ziet kansen
Het zit de wereld in deze periode niet mee maar dat
betekent niet dat je bij de pakken neer moet gaan zitten. In ieder geval niet Olivia, zij heeft CreationsbyOliva.nl in de markt gezet.
Als afgestudeerd student van de Jan des Bouvrie College is ze
breed en deskundig opgeleid. Majella Olivia Sinkeldam, zoals ze
voluit heet, is van oorsprong Amstelveense maar nu helemaal
thuis en ingeburgerd in Aalsmeer. Zij wordt al jaren lang om interieuradvies gevraagd en wat ze adviseert pakt goed uit. Onlangs heeft ze de stap definitief gezet en haar business ervan
gemaakt. Olivia van CreationsbyOlivia.nl geeft advies heeft een
webshop en is uiteraard cross mediaal gekoppeld met Facebook
en Instagram. Een van haar laatste projecten was bij beautysalon @DenisDenise. Deze is gevestigd op het Fort in Uithoorn en
is onlangs, vanwege groeiende klantenkring, uitgebreid. De eigenaresse pakte haar kans toen het naastgelegen pand vrijkwam. Voor die gelegenheid heeft ze het door Creations by
Oliva sfeervol laten inrichten. Een ander afgerond project was
haar eigen woning in Aalsmeer. Eenmaal binnen waan je je in
de showroom van een interieurwinkel. Olivia hierover: “Ergens
is het inrichten van je eigen huis moeilijker dan bij mijn klanten.
Er is zoveel moois in de markt en ik wil alles laten zien en toch
moet ik keuzes maken. Met kleurkeuzes en stijlvolle accessoires
heeft ze elke ruimte een prachtige uitstraling gegeven. Ook voor
het ontwerpen draait ze haar hand niet om. Met gerichte ingrepen zette ze bijvoorbeeld de garderobe en wandmeubel helemaal naar haar hand.
De ruimte die tegenwoordig veel aandacht krijgt, is de
thuiswerkplek. Met de nieuwste trends creëert CreationsbyOlivia voor u die ideale plek om
fijn te werken.
Website: CreationsbyOlivia.nl
Instagram: @creationsbyolivia
Facebook: Creations by Olivia
Telefoon: 06 42 28 73 57

Zo breng je sfeer in je slaapkamer
De slaapkamer is in het algemeen
de ruimte in huis waarin je het
vaakst te vinden bent. Een derde
van je leven breng je immers door
in bed. Je mag dus gerust wel even
stilstaan bij de inrichting van deze ruimte. Vaak wordt hieraan onvoldoende tijd besteed. Om echt
goed tot rust te kunnen komen in
de slaapkamer, is het van belang
dat je de ruimte in balans brengt.
Een recente trend qua inrichting
van slaapkamers is Natural Living,
een interieurstijl die zich spiegelt
aan de natuur.
Neutrale kleuren
Op de eerste plaats speelt de kleurstelling een
belangrijke rol. Slapen doe je bij voorkeur in
een rustige omgeving waarin kleuren je niet te
veel afleiden. Hier pas je dus bij voorkeur geen
drukke, schreeuwerige kleuren toe, maar zachte, rustgevende tinten met veel licht. De kleur
blauw wordt al sinds lange tijd geadviseerd
voor de slaapkamer, omdat deze kleur de rust
geeft die we ’s nachts nodig hebben. Maar de
hele kamer in het blauw zetten is ook geen
goed idee. Denk in het kader van Natural Living vooral ook aan wit, taupe, zand en nude.
Dit zijn prima kleuren voor de wanden, je kunt
ze bovendien uitstekend combineren met bijvoorbeeld een lichte houten vloer.
Kleuren op je bed
De kamer zelf kan nog zo mooi in balans zijn,
maar als het textiel op je bed daar niet mee
in overeenstemming is, werkt het alsnog niet
goed. Je zult ook de kleuren van je hoeslakens,
dekbedovertrekken en kussenslopen moeten
afstemmen op de gekozen stijl. Het bed vormt
immers - zeker als het tweepersoons is - een behoorlijk oppervlak in de ruimte en is daarmee

een echte blikvanger. Gelukkig zijn er duizenden prints te vinden in alle kleuren van de regenboog. Bovendien gaan de ontwerpers van
dergelijk geprint textiel ook mee met de trends,
zodat je altijd volop keus hebt.
Gordijnen
Vraag jezelf eens af of je werkelijk gordijnen
nodig hebt. Het antwoord zal misschien afhangen van de mate waarin er sprake is van inkijk.
Als niemand je slaapkamer binnenkijkt, waarom zou je dan kiezen voor gordijnen? Of anders gezegd, waarom zou je ze sluiten? Bij Natural Living hoort in feite ook leven volgens het
ritme van de natuur. Als je slaapt met de gordijnen dicht, houd je eigenlijk jezelf voor de
gek. Je maakt je lichaam wijs dat het nog niet
licht is buiten en daarmee ontregel je in feite
je biologische klok. De natuur ontwaakt langzaam, heel geleidelijk wordt het ’s morgens minuut voor minuut een klein beetje lichter. Als
je geen gordijnen sluit, kan het daglicht dus
beetje voor beetje doordringen in je slaapkamer, waardoor je op natuurlijke wijze kunt
ontwaken. De trend valt eveneens samen met
de ‘kleur van 2019’; een warme aardetint genaamd Spiced Honey, ontwikkeld door het bekende verfmerk Flexa. De sfeervolle kleur sluit
perfect aan op de Natural Living trend en zorgt
voor een elegante touch. Breng sfeer aan in de
slaapkamer met de Natural Living trend #slaapkamer #beddengoed
Warm en sfeervol
Door in de basis (muren, vloer, vitrage) te starten met het doorvoeren van rustige kleuren,
ontwikkel je een warm en sfeervol geheel.
Kleed het vervolgens aan met mooi beddengoed. Met het passende, brede aanbod van
Smulders Textiel kun je alle kanten op. Ook de
bijpassende accessoires zoals verlichting, een
vloerkleed, bedsprei of bijvoorbeeld een mooie
wandhanger mag je niet vergeten. Binnen de
Natural Living woontrend speelt duurzaam-

heid een prominente rol. Je ziet het terug in het
gebruik van hergebruikte en/of natuurlijke materialen, zoals hout, linnen, wol en riet. Er wordt
veelal gekozen voor de pure en onbehandelde
versie, die de authentieke sfeer met zich meebrengt. Ook in het beddengoed komt het duurzame aspect terug. Er wordt steeds meer gekozen voor het gebruik van biologisch katoen, linnen en katoen-satijn, waarbij merken ook vaker
worden gecertificeerd met speciale keurmerken en certificaten. Breng sfeer aan in de slaapkamer met de Natural Living trend #slaapkamer #beddengoed
Rustgevende sfeer op bed
Na het vormgeven van de basis is het tijd voor
de verdere aankleding. Heb je een heerlijk ruim
bed? Dan hoort een mooi dekbedovertrek daar

steevast bij. Binnen de nieuwe woontrend tref
je veel dekbedovertrekken in effen dessins en
zachte en natuurlijke kleuren zoals off-white,
beige, zand en taupe. Ook tinten richting het
roze, grijs en zelfs geel horen hierin thuis.
Breng sfeer aan in de slaapkamer met de Natural Living trend #slaapkamer #beddengoed
Maak het plaatje vervolgens compleet met een
royale stapel sierkussens, een bijpassende bedsprei of een heerlijk zachte plaid. Houd hierbij
de materialen wol, linnen en luchtig katoen in
gedachten. Natuurlijk mag je ook de hoeslakens niet vergeten. Een hoeslaken dient niet alleen ter bescherming van het matras, door te
kiezen voor een bijpassende kleur vormt het
ook een mooi geheel met het overtrek!

SIKKENS VOOR
EEN PROFESSIONEEL
RESULTAAT
NU 20% korting
op Sikkens muurverf
bij uw verfspeciaalzaak

Wilt u tijdens de lockdown doorgaan met u schilderklus, vraag ons naar de mogelijkheden.
Wij zijn telefonisch te bereiken op 0297-324353 of per mail verkoop@decorettepiet.nl

Decorette Piet
Oosteinderweg 67
1432 AE Aalsmeer
0297-324353
www.decorettepiet.nl

verkrijgbaar in 11 verschil ende kleuren
Onze toasters en waterketels vind je reeds vanaf € 79,
de koel-vriescombinaties zijn beschikbaar vanaf € 699.

Zo verhoog je de waarde van je huis
Wanneer je een aantal jaren geleden een woning gekocht hebt, is de kans
groot dat die nu veel meer waard is dan wat je er destijds voor hebt betaald.
Toch betaalt zich dat rendement bij een verhuizing niet zo gemakkelijk uit.
Andere woningen zijn namelijk ook in waarde gestegen en dus kun je waarschijnlijk nog steeds niet een veel ruimer huis bekostigen. Het is daarom zinvol om, als je overweegt om te gaan verhuizen, eerst de waarde van je huidige woning te verhogen. Hoe je dat doet? Door een aantal slimme verbeteringen aan te brengen!
Verduurzamen
Duurzaamheid is tegenwoordig haast een
toverwoord. Als je kunt aantonen dat je woning duurzaam is, bijvoorbeeld door een
laag energieverbruik, heb je meestal een flinke streep voor. Het isoleren van de wanden,
de vloer en het plafond leveren op de eerste plaats voor jezelf al direct de nodige be-

sparingen op, omdat je in de winter minder
hoeft te verstoken. Bovendien krijg je daar
nu vaak een aantrekkelijke subsidie op, waardoor de investering minder groot is. Je kunt
nog een stap verder gaan door dubbelglas te
laten plaatsen, zonnepanelen op het dak te
laten monteren en te kiezen voor een warmtepomp.

Renoveren
Als je een woning te koop zet, zullen potentiële kopers vooral geïnteresseerd zijn in de
staat van het onderhoud. Een woning waaraan nog van alles moet gebeuren, is minder aantrekkelijk en drukt in veel gevallen
de verkoopprijs. Dat kun je voorkomen door
zelf alvast het een en ander te laten herstellen en/of verbeteren. Vooral de badkamer en
de keuken komen hiervoor vaak in aanmerking. Dergelijke ruimtes zijn vaak wat verouderd en dat kan een afstotend effect hebben.
Bij de keuken ligt dat vrij lastig, want smaken verschillen nu eenmaal behoorlijk en iedereen wil een ander type keuken. Kies voor
een zo neutraal mogelijke variant, zodat je de
grootste kans van slagen hebt bij een eventuele verkoop. In de badkamer speelt vaak
vooral het verouderde sanitair een rol. Dat

is vrij eenvoudig te vervangen door nieuwere varianten. Werk je dan meteen het leidingwerk mooi weg en vervang je eventueel ook
het tegelwerk, dan kan de boel er weer jaren
tegenaan.
Uitbouwen
Een andere kans om de waarde van de woning te vergroten schuilt in het uitbouwen
van de woning. Een dakkapel erop zorgt bijvoorbeeld al voor heel wat extra mogelijkheden op zolder. Je tovert een kleine sombere
ruimte ermee om tot een ruime extra slaapkamer met direct daglicht. Ook een uitbouw
aan de woonkamer of een complete opbouw
op de woning behoren vaak tot de interessante mogelijkheden. Laat eventueel eerst
een bouwtechnische inspectie uitvoeren, om
vast te stellen welke mogelijkheden er zijn.

Laat je verrassen door de Schneider retro huishoudtoestellen,
verkrijgbaar in 11 verschillende kleuren
Onze toasters en waterketels vind je reeds vanaf € 79,
de koel-vriescombinaties zijn beschikbaar vanaf € 699.

HARTELUST
HARTELUST
Schneider Consumer Benelux - Uilenbaan 84 - 2160 Wommelgem, België
Tel.: +32 3 270 99 30 - info@schneiderconsumer.be Oosteinderweg 279 • 1432 AV Aalsmeer

Tel. 0297-326454 • info@hartelust.nl
HARTELUST
Ontdek al onze producten op www.schneiderconsumer.be
www.hartelust.nl

Schneider Consumer Benelux - Uilenbaan 84 - 2160 Wommelgem, België

Gespot op WONEN.nl
Ideale
nieuwe vloer
De nieuwe COREtec® vloer STONE CERAtouch is ideaal als je een nieuwe
vloer wilt. De ondergrond hoeft niet
vlak te zijn en vergt geen voorbereidend werk. CERAtouch past zich aan
de meeste oneffenheden aan. Zelfs de
bestaande vloer mag blijven liggen,
CERAtouch kan er zo bovenop. Plaatsing en verwerking zijn makkelijk en
eenvoudig dankzij het beperkte gewicht, de losse plaatsing zonder lijm
en het kliksysteem. CERAtouch is dezelfde dag beloopbaar!
www.coretecfloors.com

Stoer en robuust badmeubel
Stoer en robuust, dat is de Coast van Primabad. Het keramische wastafelblad steekt hoog boven
de wastafelkast uit en zorgt voor het kenmerkende stoere aanzicht van deze collectie. Daarnaast
behoort ook tot de mogelijkheden een wastafelblad van imposant beton of een strak Cerablad
met envelopbodem. De combinatie met een houtstructuur of één van de vele andere corpus- en
frontkleuren maakt dit design tot in de puntjes af. Vanzelfsprekend zijn er verschillende greepmogelijkheden om het meubel naar eigen smaak te complementeren. www.primabad.nl

Op WONEN.nl vind je de leukste nieuwtjes en trends
op woongebied. Hier geven we je een kort overzicht,
op de website vind je nog veel meer info!

Gebruiksvriendelijke thermostaat
De Intergas Comfort Touch is een
thermostaat met ongekend gebruikersgemak in een verbluffend compact en modern design. Door gebruik te maken van een touchscreen
is de bediening intuïtief, eenvoudig
en simpel. De compacte afmetingen
en het moderne design zorgen ervoor dat de thermostaat probleemloos in elk interieur past. Hij kan eenvoudig worden geïnstalleerd en is
zowel verkrijgbaar in een zwarte als
witte uitvoering.
www.intergas-verwarming.nl

Effectief tegen aerosolen
De nieuwe PlasmaMade Air Cleaner AAC37170
met gepatenteerde PlasmaMade
technologie
is speciaal ontworpen
om de aerosolen druk
in sportscholen, scholen maar ook in andere
toepassingsgebieden te
verlagen. De PlasmaMade Air Cleaner is zeer effectief tegen aerosolen,
huisstofmijt, bacteriën, pollen en stof. Met deze mobiele Air Cleaner is schone
lucht altijd en overal mogelijk. De Air Cleaner creëert een verticale luchtstroming. Deze verticale, opwaartse luchtstroming neemt de aanwezige (fijn)stoffen
en aerosolen, welke vrij in de ruimte zweven, mee naar beneden.
www.plasmamade.com

Wellness
op je toilet

Perfecte afwerking
van minerale ondergronden
De trend van nu: betonlook!
Badkamers, tafels en andere
meubels met deze betonlook
hebben een robuuste en toch
lichte uitstraling, supermooi!
Maar hoe werk je zo’n beton
oppervlak netjes af? Je wil immers een onzichtbare en waterdichte, bescherming voor je
muur of meubel. Trae Lyx Mineral Finish is hiervoor uitermate
geschikt! De lak heeft een ultra
matte uitstraling, waardoor de
kleur en uitstraling van de ondergrond niet verandert, maar
de ondergrond wel optimaal
beschermt.
www.traelyx.nl

Een douchewc is de ultieme lichaamshygiëne. Door ook je billen op het toilet met water schoon
te maken, behoud je de hele dag
het gevoel of je net onder de douche vandaan komt. Je kan een opzetbril met douchefunctie plaatsen op je huidige toiletpot of je
kan kiezen voor een compleet toilet met ingebouwde douchefunctie. Alle twee zijn binnen 1 dag te
realiseren. Vanaf dat moment kan
je genieten van wellness op je toilet. Met één druk op de knop van
de afstandsbediening of van het
zijpaneel van het toilet wordt
de douchefunctie gestart en het
onderlichaam zacht met water
schoongemaakt.
www.geberit-aquaclean.nl

Kunst toegankelijk voor iedereen
Onlangs is Swapkunst gelanceerd, een nieuw online initiatief in de kunstwereld waarmee abonnees voor een laag bedrag per maand kunst aan de muur kunnen hangen. Marieke Sulman is
een van de initiatiefnemers van Swapkunst en staat nu aan het roer van de online kunstuitleendienst: ’Mensen hechten steeds minder aan bezit en meer aan gebruik. Dat geldt ook voor kunst.
Authenticiteit is daarbij wel enorm belangrijk. Wij bieden dan ook echte kunst aan voor een klein
bedrag per maand. Als mensen hun schilderij willen vervangen, kunnen ze dat direct online regelen.’ Kunstwerken zijn te leen vanaf 12 euro per maand.
www.swapkunst.nl

Quooker Fusion Messing Patina
Geef hem de tijd om te rijpen en
hij wordt mooier, steeds mooier: de Quooker Fusion Messing
Patina. Patina is een laag die op
het messing ontstaat door oxidatie. Deze verandert langzaam
van kleur, en wordt plaatselijk
lichter of juist donkerder bruin.
Ook het aanraken van het materiaal heeft invloed. Daar waar
jouw vingertoppen de kraan
vastpakken, verkleurt het oppervlak. Door dit natuurlijke
proces wordt jouw kraan veel
meer dan die praktische keukenhulp. Een persoonlijk sieraad voor op het aanrecht.
www.quooker.nl
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INGEZONDEN
“Lokale toeristenbelasting is jaarlijks
punt van ergernis”

Werkzaamheden voor het Waterfront in volle gang. Foto’s: www.kicksfotos.nl

Project Waterfront in de maak
Aalsmeer - Vanaf het water wordt
gewerkt aan de realisatie van het
Waterfront waarbij onder andere de
pier wordt verlengd, een nieuwe
oeverconstructie gecreëerd wordt en
de waterkering vernieuwd wordt. Er
wordt hard gewerkt en door de
‘tralies’ van de hekken kan een en
ander goed gevolgd. De werklui zijn
streng, zelfs de fotograaf van de

Meerbode moest maar foto’s maken
van achter het hekwerk. De hekken,
vanaf het Surfeiland tot en met de
Stommeerweg, zijn menigeen wel
een doorn in het oog, de geliefde
Poel lijkt verder weg. Toch trekt de
recreatie-uitbreiding dagelijks wel
bezoek, van ‘gewone’ wandelaars en
inwoners die hun hond uitlaten,
maar ook van geïnteresseerden die

CDA in actie tegen eenzaamheid
rondom de kerstdagen
Aalsmeer - In de laatste dagen van
het gekke jaar wil het CDA AalsmeerKudelstaart samen met u en jou
aandacht schenken aan de mensen
die een moeilijke of eenzame tijd
doormaken rond de Kerstdagen. Het
CDA vindt het belangrijk om juist in
deze tijd om te blijven kijken naar
mensen die eenzaam zijn en die wat
extra aandacht kunnen gebruiken.
Daarom stelt de partij een kleine
attentie beschikbaar voor iemand in
uw en jouw omgeving, want
iedereen weet dat een klein gebaar
het verschil kan maken. Stuur een
persoonlijk bericht op Facebook of
Instagram naar CDA Aalsmeer–
Kudelstaart, via het e mailadres cdactueel@gmail.com of via 06-57805377
en dan zorgt de fractie voor een
attentie die u kunt geven aan degene
die u en jij willen bemoedigen.
Alle leeftijdsgroepen
De partij vraagt al langer aandacht
voor eenzaamheid in de gemeente.
Afgelopen najaar kwam het CDA met
een actie waarmee plantjes gegeven

werden aan mensen die zich alleen
voelen in de samenleving. Eenzaamheid is je niet verbonden voelen, het
missen van een hechte band met
anderen. Helaas is eenzaamheid iets
dat in alle leeftijdsgroepen van de
samenleving voorkomt, jong en oud.
Ken je een familielid, vriend of buurtgenoot die op zo’n moeilijk punt
beland is en zou je iemand willen
helpen?
Dat kan al heel simpel: spreek

degene aan en vraag hoe het ermee
gaat op deze koude (of juist warme,
winderige, regenachtige of grijze)
dag. Nodig iemand uit voor een
kopje koffie of ga zelf op bezoek, de
anderhalve meter-regels in acht
nemend. Als aanzet voor een
gesprek, heeft het CDA deze actie
bedacht waarmee iemand die het
lastig heeft een hart onder de riem
gestoken kan worden. Ken jij iemand
die wel een extra duwtje in de rug
kan gebruiken? Stuur dan een
berichtje naar het eerdergenoemde
mailadres of neem telefonisch
contact op.

Hotel Aalsmeer, Restaurant Wapen van Aalsmeer,
Nicolette Arkesteijn
nicolette@hotelaalsmeer.nl
Namens alle eigenaren van hotels, restaurants en café’s in de gemeente Aalsmeer en met ondersteuning van Koninklijk Horeca Nederland.

Kerstwensen voor zorghelden
Aalsmeer - De kaartenwensactie van
de gemeente slaat aan. “Wat komen er
veel hartverwarmende wensen voor
onze helden in de zorg binnen”, aldus
het college. “Dank voor jullie enthousiasme.” De wenskaarten, die vorige
week via deze krant zijn verspreid,

kunnen nog tot 29 december ingeleverd worden bij de wensbomen op het
Raadhuisplein, Poldermeesterplein,
Ophelialaan en bij winkelcentrum
Kudelstaart. De kaarten worden in het
nieuwe jaar bij alle zorginstellingen in
Aalsmeer en Kudelstaart bezorgd.

Kerstactie CDA Aalsmeer Kudelstaart tegen eenzaamheid.

82 Kilometer op de Bachlaan
Aalsmeer - Afgelopen dinsdag 15
december heeft de politie een korte
snelheidscontrole gehouden op de
Bachlaan. Over te hoge snelheden op

de realisatie van het Waterfront
nauwlettend volgen.
De werkzaamheden zullen in totaal
zo’n vijf maanden duren. Als een en
ander volgens planning verloopt, kan
vanaf eind mei volop genoten
worden van het grotere Surfstrand
en de wandelboulevard en ondermeer plaatsgenomen worden aan de
picknicktafels.

Aalsmeer - Aan het college van B&W en de Gemeenteraad: Hotel Aalsmeer draagt sinds jaar en dag toeristenbelasting af aan de gemeente
Aalsmeer. Vanzelfsprekend vinden wij dat niet meer dan normaal, zeker
als de belastinggelden aangewend worden voor het aantrekkelijker
maken van de voorzieningen in de gemeente en het stimuleren van
toerisme. Toch voelen wij de behoefte om ons hart te luchten: Door de
COVID-19 pandemie hebben wij een bijzonder slecht jaar achter de rug.
Sluiting van het restaurant en het hotel lijdt onder het wegblijven van
toeristen en zakelijke reizigers. Weliswaar ontvangen wij steun van de
overheid, echter dekkend voor onze maandelijkse kosten is dat niet. De
situatie dwingt ons om op onze reserves te teren. Ondanks een onzekere
toekomst voor ons bedrijf proberen wij er met een creatieve ondernemersgeest het beste van te maken en de moed er in te houden. Zonder
overheidssteun en steun van de lokale gemeente kunnen wij niet overleven. De lokale toeristenbelasting is een jaarlijks terugkerend punt van
ergernis en zeker dit jaar voelt het als onrechtvaardig. Ons hotel biedt
jaarlijks onderdak aan vele gasten die in Aalsmeer verblijven. Soms voor
plezier, maar vaker nog ontvangen wij zakelijke gasten. Wij geloven dat
Hotel Aalsmeer op deze wijze bijdraagt aan de Aalsmeerse economie.
Jaarlijks wordt de verhoging van de toeristenbelasting véél te laat bekend
gemaakt, pas eind december/begin januari per brief. Voor 2020 kregen
wij te maken met een verhoging van ruim 250% (van 1,29 euro naar 3,50
euro). Tevens hebben wij gezien dat de toeristenbelasting in Aalsmeer
niet evenredig is met buurgemeente Amstelveen. In 2020 bedraagt de
toeristenbelasting in Amstelveen 2,50 euro per persoon per nacht, terwijl
in Aalsmeer 3,50 euro per persoon per nacht afgedragen moet worden.
Wij vragen ons af waar dit verschil op gebaseerd is. Tot op heden hebben
wij nog geen informatie over de tarieven voor de toeristenbelasting 2021
ontvangen. Dit vormt een belemmering in het maken van prijsafspraken
met onze gasten en het sluiten van overeenkomsten met bedrijven. In de
praktijk betekent dit dat wij onze hotelgasten moeten verrassen met lastminute prijsverhogingen. Onze buffers zijn –zeker nu- niet berekend op
het zelf dragen van extra lasten. Wij vinden het jaarlijks op het laatste
moment doorgeven van het tarief voor de toeristenbelasting en het
structureel ophogen daarvan een bezwaar. We dringen er dan ook op aan
dat wijzigingen voortaan actiever en eerder, bij voorkeur 13 maanden
voor de ingangsdatum, aan de Aalsmeerse horecaondernemers worden
doorgegeven. Voorts hopen wij dat de wijzigingen naar maatstaven van
redelijkheid zullen zijn, en niet stijgen zoals in 2020. Bij deze willen wij u
vragen u om een eenmalige kwijtschelding van het al geheven bedrag
over 2020. Kwijtschelding zou voor ons een steun(tje) in de rug betekenen in een jaar dat voor ons met groot verlies afgesloten gaat worden,
en zou in lijn zijn met het verzoek dat Koninklijke Horeca Nederland heeft
gedaan. In diverse gemeenten is deze kwijtschelding al toegezegd,
evenals kwijtschelding van de precarioheffing. Bovenal hopen wij op uw
begrip voor de lastige situatie waar de horeca zich in bevindt en op
erkenning van het belang van de horeca voor onze gemeente. Steun de
horeca, ook in Aalsmeer!

deze rechte weg krijgen de politie en
de gemeente regelmatig klachten van
bewoners. Er wordt veelal flink gas
gegeven, terwijl hier een maximum

snelheid geldt van 50 kilometer per
uur. En het was weer raak. Ondanks
de korte controle zijn toch enkele
snelheidsduivels op de foto gezet. Er
is één proces-verbaal uitgeschreven.
De bestuurder werd ‘geklokt’ op liefst
82 kilometer per uur!

De wensboom bij winkelcentrum Kudelstaart.
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ning is verleend, waarvan de
gemeente Aalsmeer in De Nieuwe
Meerbode van 17 oktober 2019
melding heeft gemaakt.

Opeens twee telecommasten? Oude mast verdwijnt zodra nieuwe in gebruik is.

Tijdelijk twee telecommasten
bij Kudelstaartse Proosdijhal
Kudelstaart – Omwonenden van de
Proosdijhal is het al opgevallen; er
staan opeens twee telecommasten
naast elkaar bij de sporthal in Kudelstaart. Dit wordt niet een nieuwe blijvende situatie, de oude mast was aan
vervanging toe. Zodra de nieuwe

mast in gebruik is genomen, wordt
de oude mast ontmanteld en verwijderd. Sinds 2014 heeft provider
Vodafone de mast aan de Edisonstraat in gebruik. Vorig jaar werd een
vergunning aangevraagd voor het
vernieuwen van de mast. Die vergun-

Mag bij woonbebouwing
De gemeente geeft alleen een
vergunning voor het plaatsen van de
mast, het gebruik ervan is aan de
provider. Bij het verstrekken van de
vergunning is aansluiting gezocht bij
het standpunt van de regering en de
Gezondheidsraad dat de voorhanden
zijnde onderzoeken op dit moment
geen aanleiding geven om te
oordelen dat deze mast niet bij
woonbebouwing mag worden
geplaatst.
Straling
Omwonenden en de dorpsraad
Kudelstaart hebben vragen gesteld
over de plaatsing van de mast. Een
aantal omwonenden maakt zich
daarbij zorgen over mogelijke straling. De gemeente verwijst voor de
landelijke richtlijnen van de overheid
betreffende straling naar: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/straling.

Het voormalige postkantoor wordt gesloopt. Op de achtergrond de negen bomen die gaan verdwijnen ten behoeve van de
nieuwbouw.

Ook negen bomen weg voor
nieuwbouw ‘De Posterijen’
Aalsmeer - De sloop van het voormalige postkantoor aan de Stationsweg gaat snel. Al bijna zijn de
gebouwen, die vele jaren leeg
hebben gestaan, met de grond gelijk
gemaakt. Op het terrein gaat project
‘De Posterijen’ gerealiseerd worden.

Er worden in totaal 28 appartementen gebouwd, die overigens
allen al verkocht zijn. Rond het oude
postkantoor staan hekken tot en met
het groene terrein aan het Drie
Kolommenplein. Het zal mogelijk
inwoners niet verbazen dat de negen

De cadeautjes werden in de Begoniastraat uitgedeeld door Ans, Liesbeth en Marion.

Buurt verlicht in Begoniastraat
Aalsmeer - Afgelopen maandagavond 14 december zijn de bewoners
van de Begoniastraat (nummers 1 tot

en met 44) verrast met een attentie.
Het afgelopen jaar was een zeer
onrustig jaar voor de bewoners

bomen hier niet gespaard blijven.
Voor de es en de acht populieren is
door de gemeente een kapvergunning afgegeven ten behoeve van de
sloop/nieuwbouw. Het ligt in de
bedoeling dat in het voorjaar van
2021 de heimachine aan het werk
gezet wordt. De bouw zal twaalf tot
veertien maanden in beslag nemen.
De planning is oplevering in de
eerste maanden van 2022.

vanwege het SAVE-project( Samen
Verduurzamen), waarvan iedereen
gehoopt had er warmpjes bij te
zitten in hun fijn geïsoleerde huis.
Helaas verliep dit anders en was er
veel teleurstelling. Om dit bijzondere
jaar toch een klein beetje positief af
te sluiten besloten buurvrouwen Ans,
Liesbeth en Marion om bij buurtverbinder Helma Keesom van Participe
een bijdrage te vragen uit het
budget Buurtinitiatieven. Met deze
bijdrage is bij de Jij en Ik-winkel van
Ons Tweede Thuis een prachtige
kerstboom-fles met lichtjes gemaakt
en ingepakt tot een mooi cadeautje.
Ans, Liesbeth en Marion hebben de
traktatie vervolgens coronproof bij
de voordeuren uitgedeeld. Aan de
bewoners is, in een de bijgevoegde
kerstkaart, gevraagd om het lichtje
voor het raam te zetten: Buurt-saam
verlicht. Zo is er toch een vorm van
verbondenheid in deze corona-tijd.
Net als iedereen hopen de bewoners
van de Begoniastraat dat er volgend
jaar weer een ‘live’ samenzijn
gehouden kan worden.

Meeste meldingen bij BAS over
vluchten van Boeing 747
Schiphol - Het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) heeft in een
tussentijdse rapportage de eerste
cijfers over 2020 bekendgemaakt.
Het aantal vluchten nam dit jaar
drastisch af vanwege de coronacrisis,
waardoor er ten opzicht van vorig
jaar 45% minder vluchten waren. BAS
telde ook minder melders (-40%) en
ook minder meldingen (-50%) over
het vliegverkeer dan in het voorgaande jaar.
Tweede baan minder ingezet
Ten opzichte van 2019 waren de
Kaagbaan en Polderbaan meer
beschikbaar. Daardoor zijn de Aalsmeerbaan, Buitenveldertbaan,
Schiphol-Oostbaan en Zwanenburgbaan minder vaak ingezet. Hierover
kwamen dan ook minder meldingen
binnen bij BAS. De meeste melders
wonen in Amstelveen, Aalsmeer en
Amsterdam. Het aantal melders uit
Castricum, Uitgeest, Heiloo, Limmen
en Oegstgeest is nagenoeg gelijk
gebleven
Afname in meldingen
In totaal telde BAS 7.350 melders.
Omdat in de eerste helft van het jaar
het registratiesysteem van BAS niet
beschikbaar was, konden omwo-

nenden hun meldingen alleen telefonisch en via email indienen of
gebruik maken van een tijdelijk
formulier op de website. Het lijkt
erop dat daardoor al minder
meldingen binnenkwamen in de
eerste maanden van het jaar. Vanaf
maart lijkt het aantal melders per
maand het aantal vluchten te volgen.
Doordat de Aalsmeerbaan van 29
maart tot en met 6 juli werd gebruikt
als parkeerplaats voor vliegtuigen,
kwamen er veel minder meldingen
uit de omgeving van deze baan.
Vliegtuigtype
Bij BAS kwamen de meeste
meldingen binnen over vluchten van
de Boeing 747. Op 17 juni ontving
BAS 88 meldingen over dezelfde
vlucht die om 22.27 vanaf de Polderbaan in noordelijke richting was
opgestegen en over Spaarndam en
Haarlem was gedraaid vanwege
regen- en onweersbuien.
Opvallend is dat in de tabel met de
top 20 specifieke meldingen over
vluchten ook landingen voorkomen.
In voorgaande jaren stonden in deze
top 20 alleen maar startende
vluchten.
Bekijk de volledige rapportage op de
website www.bezoekbas.nl.

Fracties betreuren ‘motie van
treurnis’ door AA en JK
Aalsmeer - Tijdens de raadsvergadering op donderdag 3 december
kwamen de fracties van Absoluut
Aalsmeer en Judith Keessen tijdens
het debat en de besluitvorming over
het Fort Kudelstaart volkomen
onverwachts met een ‘motie van
treurnis’, waarin zij aangaven teleurgesteld te zijn over het handelen van
het college in het dossier Fort Kudelstaart. Dit tot grote ontsteltenis van
CDA, VVD, Groen Links, D66, PvdA en
Rene Martijn (RM). Wat is het geval?
Sinds 2018 werken de gezamenlijke
partijen met een zogeheten Raadsbreed Akkoord in plaats van het
gebruikelijke coalitieakkoord. Een
akkoord met als sprekende titel
Samen bouwen aan Vertrouwen. Op
deze manier zijn alle partijen in de
gemeenteraad betrokken bij de (op
basis van door de gemeenteraad
vastgestelde kaders) uitwerkingsplannen van het college, zo ook bij
het Fort. Natuurlijk met de vrijheid
om vanuit eigen politieke idealen
standpunten in te nemen. Echter
door de motie van treurnis geven de
fracties van AA en JK duidelijk aan
niet meer achter dit akkoord te staan
en het college en de collega’s niet te
vertrouwen. De beide fracties stellen

dat de raad onvoldoende betrokken
is bij de besluitvorming omtrent het
Fort en dat er niet voldoende geluisterd is naar hun mening. De andere
fracties zijn van mening dat hier
allesbehalve sprake van is. De afgelopen maanden zijn er meerdere
(informele) gesprekken geweest met
de betrokken partijen om tot een
samenwerking te komen. Door alle
partijen is moeite gedaan om verbinding te blijven zoeken en te blijven
luisteren naar elkaar.
De partijen betreuren het dat AA en
JK een motie van treurnis indienen
op het moment dat ze hun zin niet
kregen omtrent het Fort Kudelstaart.
“Een meer volwassen en professionele manier van reageren op deze
teleurstelling hoort ook bij het
besturen van de gemeente. Elke
partij heeft wel eens een teleurstelling te verwerken en het getuigt van
politieke volwassenheid als je die
teleurstelling ook kunt accepteren”,
aldus CDA, VVD, Groen Links, D66,
PvdA en RM. De fracties blijven gezamenlijk de schouders onder ‘Aalsmeer’ zetten en hopen dat AA en JK
toch ook de verbinding blijven
zoeken om met elkaar in gesprek te
blijven.
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De wethouders Robert van Rijn en Bart Kabout bij het Fort Kudelstaart.

Fort Kudelstaart wordt icoon
voor de watersport
Aalsmeer - Met het vaststellen van
het bestemmingsplan door de
gemeenteraad afgelopen donderdag
3 december is een flinke stap gezet
in de ontwikkeling van het Fort
Kudelstaart. Het UNESCO werelderfgoed kan nu, met behoud van de
cultuurhistorische waarde, worden
ontwikkeld tot een eigentijds recreatief en openbaar monument. “Als
wethouder economie, recreatie en

toerisme en werk ben ik voor Aalsmeer blij dat we deze stap kunnen
zetten”, zegt wethouder Robert van
Rijn. “ Deze herontwikkeling van het
Fort geeft een forse impuls aan ons
dorp.” Het Fort Kudelstaart kan
binnen het nieuwe bestemmingsplan worden ontwikkeld tot zeilfort
met lokale horecavoorzieningen en
een hotel met conferentiemogelijkheden. Het forteiland krijgt een

openbaar en recreatief karakter dat
zowel voor de recreatieve als voor de
zakelijke bezoeker aantrekkelijk moet
worden, waardoor het economische
draagvlak verzekerd is. De ontwikkeling levert ook werkgelegenheid op.
Ook wethouder Bart Kabout van
ruimtelijke ordening en sport is
verheugd over de beslissing van de
raad om het bestemmingsplan op
deze wijze vast te stellen. “Het Fort
Kudelstaart is een prachtig voorbeeld
van de manier waarop we oud met
nieuw kunnen combineren in de
openbare ruimte”, vindt Kabout.
“Bovendien krijgt de watersport hier
natuurlijk mooie impulsen door.”
Stelling van Amsterdam
De gemeente is sinds 2014 eigenaar
van Fort Kudelstaart dat dateert uit
begin 20e eeuw. Het fort is onderdeel
van de Stelling van Amsterdam en
staat op de lijst van UNESCO Werelderfgoed. Het fort wordt met de
ontwikkeling duurzaam behouden
en geschikt gemaakt voor recreatie
en toerisme. Bij deze ontwikkeling
worden de monumentale elementen
en cultuur historische waarden van
het fort samen met de provincie
Noord-Holland goed in de gaten
gehouden.

Veegmat van Team Fit voor
gezonde sportkantines
Aalsmeer - In deze moeilijke tijden
voor sportverenigingen (en daarmee
ook hun kantines) heeft Team Sportservice Aalsmeer het idee opgevat
om de gezonde kantines in de
gemeente Aalsmeer in het zonnetje
te zetten. Een aantal kantines in Aalsmeer en Kudelstaart heeft al enkele
jaren een gezonde kantine waar de
gezonde keus ook aanwezig is. Zo
hebben RKDES, TV Kudelstaart, Zeilschool Aalsmeer en TV All Out hiervoor een gezond certificaat
ontvangen van Team Fit. Al deze

verenigingen hebben de afgelopen
week een veegmat gekregen om aan
zowel de leden als de gasten te laten
zien dat zij zich inzetten voor een
gezond Aalsmeer. Brigitte en Annemarie van de horeca van TV All Out
zijn blij met dit mooie cadeau. Net als
zij hoopt het team van Sportservice
Aalsmeer natuurlijk dat alle kantines,
wanneer de maatregelen weer
worden versoepeld, ergens in het
nieuwe jaar open mogen en er weer
getrakteerd kan worden op gezonde
snacks.

Brigitte en Annemarie van de horeca
van TV All Out bij de ‘gezonde’
veegmat.

Politie: Steek geen vuurwerk af!
Aalsmeer – Over het vuurwerkverbod en de handhaving daarop is
momenteel veel te doen. Via verschillende kanalen bereikte de politie van
Aalsmeer en Uithoorn signalen dat er
vrijdag 4 december uit protest vuurwerk afgestoken zou worden.
De politie wist een aantal van de
organisatoren hiervan te achterhalen
en daar huisbezoeken gebracht. Eén
van deze personen gaf aan erg
geschrokken te zijn van de gevolgen
van zijn oproep. “Wees je er van
bewust dat als je online zoiets organiseert, dat de gevolgen groter
kunnen zijn dat je vooraf kan
inschatten en dat anoniem blijven
heel erg lastig is”, waarschuwde de
politie. “Ongeacht wat je van het
vuurwerk vindt, het verbod is er nu
eenmaal en indien mogelijk zullen

AAS: 13e ronde jeugdschaken
Door Ben de Leur
Aalsmeer - In de 13e ronde van de
Aas online jeugdschaakcompetitie
stonden weer zes partijen op het
programma. Een Siciliaanse opening
bij de schaakwedstrijd tussen David
en Simon. David verloor in een paar
zetten twee stukken. Met zo’n overmacht is het niet vreemd dat Simon
een overweldigende aanval kreeg en
op zet 17 mat gaf. Daria tegen Bryan
was een Tweepaardenspel, waarin
Daria opeens een stuk weggaf en
daarna nog eentje. Maar wit liet het er
niet bij zitten en trok ten aanval,
tenslotte had zwart nog niet kunnen
rokeren. Er werd een stuk terug
gewonnen en een nare paardvork
werd door Bryan niet goed beantwoord en kostte een dame tegen een
stuk en daarna ook een toren. Daarna
duurde het niet lang meer en werd
zwart mat gezet. Robert tegen Merlijn
was een Spaans vierpaardenspel dat

INGEZONDEN
Bewoners Maarse & Kroonhof trots
op ‘de Vleugels’
Aalsmeer - Geachte heer Barend Nap: Wat fijn dat U waakt over de Aalsmeerse kunst en ons kunstwerk ‘de Vleugels’ op zijn merites weet te waarderen. Geweldig dat u dit werk ook in zijn historische context weet te
plaatsen en heel fijn dat u persoonlijk mensen kent en eert die bij hebben
gedragen aan het succes van de, voor Aalsmeer zo kenmerkende en even
belangrijke, busmaatschappij Maarse en Kroon. Ook ik heb een warme en
persoonlijke historische band met dit mooie busbedrijf. Wij, als bewoners
van het Maarse & Kroonhof, vonden het dan ook een hele eer toen de
Gemeente Aalsmeer op 13 maart 2010 dit kunstwerk aan ons overhandigde.
Want na jarenlang verguisd in een opslagloods van Connexxion te hebben
gelegen was dit kunstwerk eindelijk weer thuis. Daar waar het ooit trots op
de voorzijde van het hoofdkantoor van N.V. Autobusonderneming Maarse
en Kroon prijkte. Wij bewoners zien dit kunstwerk ook als eerbetoon voor
allen, die hier in dienst van Maarse en Kroon op deze plek gezweet,
gezwoegd, gelachen en gewerkt hebben. Hier op de plek waar nu 55
gezinnen en zelfstandigen wonen, werken, lachen en liefhebben. Hier hoort
dit kunstwerk thuis en we nodigen iedere Aalsmeerder graag uit om eens
een wandeling te maken over onze fraaie steiger, de sfeer te proeven in onze
vernieuwende woonwijk en onze kunstwerken te komen aanschouwen. Wij
zijn het helemaal met elkaar eens dat dit kunstwerk een vrijere plek verdient
om aanschouwd te worden. Ik roep dan ook graag de Gemeente Aalsmeer
op om het kunstwerk wat toonbaarder te maken door rondom snoeiwerk uit
te laten voeren. Maar vertrouwende op het adagium ‘eens gegeven blijft
gegeven’ hopen wij als bewoners van het Maarse & Kroonhof dat dit kunstwerk in lengte der jaren fysiek blijft verbonden aan onze woonwijk.
Peter van Hulsen
Voorzitter VVE Watermunt (bewoners Maarse & Kroonhof)
Mail: pvanhulsen@yahoo.com

De voetbalmeiden van RKDES in actie tijdens de Corona Penalty Bokaal.

Esmee winnaar Corona Penalty
Bokaal voor meiden RKDES
Kudelstaart - Na vele onderlinge
wedstrijden tegen andere jongens en
meisjes teams van RKDES was het
zaterdag 28 november tijd voor de
Corona Penalty Bokaal 2020 voor de
meisjes van de MO10-1 MO10-2 en
MO9-1. De zaterdag begon met het
indelen van de teams voor de onderlinge zes keer zes wedstrijden door

wij handhaven. Demonstraties en
protesten zijn natuurlijk helemaal
prima, zolang zij binnen de wet
blijven.” Voor het afsteken van vuurwerk kan een boete gegeven worden
van 100 euro. “Wees dus verstandig
en bewaar je vuurwerk-(uitgaven)
voor wanneer het wel weer afgestoken mag worden”, besluit de
politie de oproep. Ondanks het
bericht van de politie is er vrijdagavond 4 december toch een vuurwerkprotest geweest bij het complex
van FC Aalsmeer in de Beethovenlaan. Een tweede protest liet de
politie niet plaatsvinden. Rond half
tien dezelfde avond waren meerdere
eenheden aanwezig op de parkeerplaats van de Waterlelie aan de Dreef.
Het weerhield de ‘afstekers’ om nog
een protest te houden.

de trainers en leiders. Met vier teams
werd er gevoetbald tot dat Sinterklaas en enkele Pieten de orde
kwamen verstoren. De wedstrijden
werden snel afgebroken om pepernoten te verzamelen.
Toen de rust weergekeerd was, werd
er gestart met de Corona Penalty
Bokaal. De voorronde bestond uit

lang gelijk op ging, maar waar Merlijn
opeens last had van een mouseslip, in
plaats van Dd5 werd het Dd4,
hetgeen een volle dame kostte. Er zijn
mensen gaan bridgen om minder
tegenslag, maar Merlijn vocht dapper
door, maar de overmacht was te groot
en op zet 17 werd hij mat gezet.
In Marien tegen Pieter kwam er een
soort Giouco Pianissimo op het bord,
oftewel een rustige partij. Maar in het
middenspel werd het gewelddadiger
en kreeg wit een dodelijke aanval met
mat op zet 23. Christiaan tegen
Konrad was een boeiende partij.
Christiaan opende natuurlijk weer
Engels en Konrad wist over te gaan
naar een Damegambiet, zo bekend
van de Netflix-serie The Queens
Gambit. Beide partijen gingen all in,
maar zwart trok aan het langst einde
en op zet 32 gaf wit op. Luuk versus
Luuk moet nog gespeeld worden. Kijk
voor de stand en uitslagen op de
website www.aas.leisb.nl

twee sessies van drie penalty’s op
verschillende keepers. De keepers die
in de eerste ronde op doel stonden
waren Yara, Fenna en Nève. Tussen
de twee voorronde sessies speelden
de meiden nogmaals een korte
wedstrijd. Bij het starten van de
tweede ronde was het wel tot de
meiden doorgedrongen dat alle
penalty’s er in moesten om een kans
te maken op een finale plaats. De
keepers in de tweede ronde waren
Benthe, Sam en Roos.
Uiteindelijk stonden er vier meiden
in de finale Bianka, Esmee, Charlotte
en Fenna. Helaas viel Fenna als eerste
af en ging de strijd verder. Charlotte
pakte vervolgens de bronzen
medaille. Daarna werd het een spannende finale. Na vijf penalty’s was er
nog geen winnaar en moesten de
meiden verplicht de penalty’s met
het mindere been nemen. De eerste
keer gingen de penalty’s er nog in,
maar toen Bianka’s volgende penalty
gestopt werd door Benthe, zag
Esmee haar kans schoon en schoot
haar penalty er wel in. Esmee werd
hierdoor de Corona Penalty Bokaal
winnaar en kreeg een gouden
medaille. Bianka, die een hele goede
tweede was, kreeg een verdiende
zilveren medaille. Na de finale
werden nog diverse foto’s genomen
en gingen de meiden moe maar
voldaan weer naar huis.
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Dierenmaskers aan tafel. Gemaakt door jeugdige talenten bij De Werkschuit.

Werkschuit: Kunst op het menu
Aalsmeer - In de teken-talentenklassen van de Werkschuit in Aalsmeer stond afgelopen weken kunst
op het menu! Omdat er minder
mensen aan tafel mogen in verband
met corona, is er meer ruimte voor
kunst op de tafel en op het tafelkleed. Tijdens het afgelopen cursus-

seizoen zijn er heel veel tekeningen
en dierenbeelden van karton door
totaal 35 kinderen in de leeftijd van 7
tot 12 jaar gemaakt. De jongens en
meiden hebben nu vakantie, maar in
januari kan weer deelgenomen
worden aan de speciale cursussen
voor kinderen. Zo is er het tekenate-

lier voor kinderen en jongeren in de
leeftijd van 6 tot en met 13 jaar, op
woensdag (twee keer), creatieve
vorming voor kinderen vanaf 6 jaar
op woensdag en op donderdag.
Gestart wordt op 27 en 28 januari.
Voor volwassenen heeft De Werkschuit eveneens een uitgebreid
cursusaanbod: Edelsmeden op
maandag, beeldhouwen, mozaïeken
en schilderen op dinsdag, boetseren
met klei op woensdag, donderdag
en vrijdag, leer de Werkschuit
kennen en tekenen en schilderen op
woensdag, mixed media op
donderdag, fotocursus en vervolgcursus fotografie op zaterdag en
workshops dikke dame boetseren,
Fazendoo en mozaïek op dinsdag en
porselein stippen op zaterdag. Alle
cursussen en workshops starten in
de laatste week van januari en begin
februari. Kijk voor meer informatie
en/of aanmelding voor een (kinder)
cursus of workshop op www.werkschuit-aalsmeer.nl. Cursuslocatie van
creatief centrum De Werkschuit is
Oosteinderweg 287f.

Oceanus-lid Aiton (12) gaat
Thuis Triathlon uitdaging aan
Aalsmeer - Aiton Veldt is met zijn 12
jaar de jongste deelnemer van de
Thuis Triathlon. In overleg met zijn
triathloncoach heeft hij besloten 375
meter te gaan zwemmen, 10 kilometer te gaan fietsen en 2,5 kilometer
te gaan lopen. Geen kinderachtige
afstanden. En hij doet het niet voor de
eerste keer. Zo liep hij afgelopen
september dezelfde afstand op het NK
Triathlon Jeugd in Roermond. Toen
liep hij voor zijn eigen persoonlijke
recordtijd. Dit keer loopt, fietst en
zwemt hij voor het goede doel. Om
geld op te halen voor kankeronderzoeksproject TIPZO. Aiton maakte
kanker van dichtbij mee. En zag welke
impact de ziekte heeft. Zijn moeder
Bianca kreeg op 23 juli 2019 de diagnose borstkanker. Afgelopen maart
kreeg zij haar laatste bestraling.
Gelukkig gaat het nu beter met haar.
Toen Aiton Maarten’s oproep voor de
Thuis Triathlon zag, dacht hij: “Dat lijkt
me leuk. Ik wil kankeronderzoek graag
vooruit helpen. Ik doe mee!” Hij ging
om de tafel met zijn vader, moeder en
coach en maakte een trainingsplan.
Met de paplepel
Triathlons zijn Aiton met de paplepel
ingegoten. Hij komt uit een erg triathlon-minded gezin. Zijn broer en
zus gingen hem voor als actief beoefenaars van deze veeleisende multisport. Zelf traint hij al vanaf zijn
zesde. Inmiddels is de brugklasser de

enige thuis die nog altijd fanatiek
loopt, fietst en zwemt. Dat doet hij
bij Oceanus Triathlon in Aalsmeer,
een van de weinige triathlonclubs
voor jeugd in Nederland. Aiton
neemt zijn sport heel serieus. Hij
traint maar liefst vier keer in de week.
Anderhalf uur per keer. Eén keer per
week looptraining, twee keer zwemtraining en één keer fiets- en techniektraining. ‘s Winters doet de
Hoofddorper dat vooral binnen, maar
in de zomer oefent hij het liefst in de
buitenlucht. Het huis van de familie
Veldt is met een loopband en een
indoorfietstrainingsapparaat volledig
triathlon-proof uitgerust. Toen Aiton
door corona niet in het openbare
zwembad kon trainen, stond er een
zelfs een zwembad met een zwemelastiek in de tuin. Zo’n rekbare band
maakt het mogelijk om in een
zwembad voor langere afstanden te
trainen. “Je creëert als het ware een
eindeloos zwembad”, legt zijn vader
uit.
Posters op school
Van zijn ouders, coach, docenten,
familie en vrienden krijgt Aiton een
hoop steun. Zijn ouders zijn zo trots
als een pauw. Moeder Bianca:
“Geweldig dat hij zich op deze
manier inzet voor zo goed mogelijke
palliatieve zorg!” En de eerste donatie
op zijn actiepagina was van zijn
coach. Ook verschillende van Aiton’s

Trainingspakken voor jeugd VZOD

De jeugdleden van VZOD tonen trots hun nieuwe trainingspakken.

Aiton Veldt (12) gaat deelnemen aan
de Thuis Thriathlon. Foto: Bjorn Parée

docenten hebben daar inmiddels
een geldelijke bijdrage gedaan. Om
de opbrengst verder te verhogen,
mocht de gedreven scholier posters
ophangen op school. Tot nu toe
haalde hij al 466 euro op. Zijn streefbedrag staat op 500 euro.
Beretrots
Oceanus is natuurlijk beretrots op de
jongste deelnemer! aan de Thuis Triathlon. Wanneer Aiton zelf het meest
trots zal zijn? “Als ik de ThuisTriathlon
heb uitgefietst, gelopen en
gezwommen, en daarmee een super
mooi bedrag heb opgehaald!” Wil jij
Aiton steunen? Doneer dan op zijn
donatiepagina (thuistriathlon.mvdwfoundation.nl (Aiton gaat er voor)
Aiton tijdens zijn ThuisTriathlon live
volgen kan via zijn Instagram-pagina
(instagram.com: aitonveldt).

Kudelstaart - Korfbalvereniging
VZOD Kudelstaart heeft zaterdag
5 december aan alle jeugdleden,
vanaf de kangoeroes tot de D jeugd,
nieuwe trainingspakken uitgedeeld.
Deze zijn aangeschaft met de
opbrengst van de Grote Club Actie.
De kinderen hadden hier veel loten
voor verkocht. Met deze opbrengst
heeft de korfbalvereniging nu de
trainingspakken kunnen
aanschaffen. Nu heeft VZOD bereikt
dat de volledige vereniging in een
trainingspak loopt. Volgend jaar gaat
de vereniging zeker weer op zoek
naar een nieuw doel voor de jeugd
om de opbrengst van de Grote Club
Actie te kunnen gebruiken.

Brief van wethouder Kabout
aan alle basisschoolleerlingen
Aalsmeer - Wethouder jeugd Bart
Kabout heeft een brief geschreven
aan alle kinderen van de negen
basisscholen in Aalsmeer en Kudelstaart. Hij laat weten dat er, ondanks
de coronamaatregelen, nog dingen
zijn die wel kunnen. En dat er
mensen zijn die voor ze klaar staan
als ze zich even niet lekker voelen in
deze rare tijd. “Als je je zorgen maakt,
praat dan met je ouders, verzorgers
of je juf of meester. Kijk eens op de
website www.jonginaalsmeer.nl of
kom eens langs bij het jongerenwerk.
Je kunt ook bellen met de kindertelefoon.” Ook gaf de wethouder enkele
tips over wat er allemaal wel kan. “Er
kan nog best veel, al lijkt het soms
van niet. Zou je willen sporten? Kijk
dan op de websites www.noordhollandactief.nl en www.esa-aalsmeer.
nl/vindjevereniging. Sporten is echt

hartstikke lekker om te doen. Het
maakt je hoofd leeg en je lijf gezond.
Als je hebt gesport kijk je een stuk
vrolijker en positiever naar de wereld
om je heen.” De wethouder stelde de
kinderen verder voor om bijvoorbeeld ouderen op te gaan vrolijken
en te helpen. Een boodschap doen,
een praatje maken via Facetime,
muziek maken, een kaartje sturen of
een tekening maken.
Tot slot gaf de wethouder informatie
aan kinderen die een leuk idee
hebben om iets te organiseren in
hun buurt, maar niet weten waar te
beginnen. “Vraag buurtwerk om je te
helpen. Kijk maar eens op tiktok of
https://www.instagram.com/buurtwerk.aalsmeer/. Contact opnemen
met de jongerenwerkers kan ook
door een mail te sturen naar @buurtwerk.aalsmeer.”

Zuidooster schrijft kerstkaarten
voor het Ouderenfonds
Aalsmeer - Het Ouderfonds organiseert dit jaar, samen met PostNL en
Kidsweek, voor de zesde keer de
Grote Kerstkaartenactie. Samen
willen zij zo veel mogelijk kerstkaartjes inzamelen en bezorgen bij
ouderen. De Ouderraad van OBS de
Zuidooster draagt deze actie al een
paar jaar een warm hart toe en
daarom hebben de leerlingen en
leerkrachten ook dit jaar een kerstkaart geschreven voor deze actie.
“Zeker in deze tijd, waarin met name
deze doelgroep geïsoleerder leeft, is
het fijn als zij mooie post tijdens de
feestdagen mogen ontvangen”, aldus
de leerlingen en leerkrachten. In de
week van 7 tot 11 december konden

de kinderen van de Zuidooster in de
klas een (of meer) kerstkaarten
schrijven en deze posten in de
speciale Kerstbrievenbus. Een volle
grote doos is vrijdag naar Het Nationaal Ouderenfonds gestuurd!

Zwart laat niet meer los tijdens
online jeugdschaakcompetitie
Door Ben de Leur
Aalsmeer - Tijdens de 14e ronde van
de AAS online jeugdcompetitie
speelde Merlijn tegen Daria. Tot en
met de tiende zet ging het gelijk op,
maar jammer genoeg daarna een
fout tijdens de 14e zet en een
blunder op de 15e zet. Ellende komt
nooit alleen. Daarna kwam zwart
hard binnen met de torens op de
tweede rij en wit werd mat gezet.
Marien tegen David begon als een
heel rustige Italiaanse opening,
waarin zwart een pion offerde voor
aanval, maar vergat zijn toren weg te
halen, de witte loper sloeg hard toe.
Zwart rokeerde lang en de witte
loper ging terug. David was kennelijk
van slag, want de loper mocht ook de
tweede toren slaan. De prijs was
slechte ontwikkeling en toen wit
lijnen opende kwamen de laatst
zwarte stukken binnen en had David
mat kunnen geven. Daarna moest de
koning van Marien van de rechtervleugel naar de linkervleugel
vluchten, achtervolgd door een
uitdunnende zwarte legermacht.
Uiteindelijk had zwart vrijwel geen
materiaal meer en kwam de witte
tegenactie onstuitbaar binnen en
punt voor wit. Simon tegen Pieter
was een Spaanse opening, hetgeen
een complex middenspel opleverde.

Wit viel aan en zwart verdedigde,
hetgeen zwart een kwaliteit opleverde. Dit had nog een lastig eindspel kunnen worden, maar Simon
sloeg verkeerd terug en werd op f1
hard matgezet. Robert tegen Konrad
was een Aljechin waarin zwart
pionnen won. In de aanval, die wit nu
moest opzetten, verdedigde Konrad
zich sterk en veroverde meer materiaal. Het laatste witte wanhoopsoffensief werd koelbloedig afgeslagen
en Konrad scoorde het punt. Luuk V
tegen Christiaan was een Tweepaardenspel waarin wit twee stukken
won, maar wel een erg onveilige
koningstelling. Zwart viel meteen
binnen met zijn dame en wit raakte
in paniek en zag kans om in enkele
zetten de twee stukken terug te
geven en nog steeds onveilig te
staan. Door onnauwkeurig spel van
zwart kon wit naar de andere vleugel
vluchten, maar speelde een fikse
blunder door tijdnood op het
moment dat hij bijna veilig was.
Zwart liet niet meer los en wit ging
ten onder. Luuk B heeft het momenteel te druk met andere verplichtingen en heeft zich jammergenoeg
teruggetrokken uit de competitie,
waardoor Bryan uitgeloot was. Kijk
voor alle uitslagen en de stand op de
website van schaakclub AAS:
www.aas.leisb.nl
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band te strijden voor de prijzen en
felbegeerde plaatsen te winnen voor
de Nederlandse Kampioenschappen
van 11 april 2021. Deze wedstrijd is al
de vijfde editie van deze organisatie.
Zij biedt een podium (dat normaliter
in de Studio’s van Aalsmeer wordt
gehouden) voor zowel de beginnende als gevorderde danser in
diverse categorieën en voor verschillende dansstijlen. Een bijkomende
stimulans is dat van het inschrijfgeld
per deelnemer 1 euro naar een goed
doel gaat. Een mooi initiatief.
Derde plaats voor de meiden van Another Dimension van Dance Improvement.

Dance Improvement mocht
weer dansen voor prijzen
Door Nicôle van der Meer
Aalsmeer - De dansers van de Aalsmeerse dansschool Dance Improvement stonden te popelen om hun
moves weer eens te showen aan een
professionele jury. Ook voor de Aalsmeerse dansschool zijn het bizarre
tijden. In mei van dit jaar, tijdens de
eerste lockdown, moest de leiding
van Dance Improvement tijdelijk
overgaan op een heel andere werkwijze en zij vonden een coole,
buitenlocatie om de danslessen
voort te zetten. Het goede weer met
het warme zonnetje waren in deze
periode voor iedereen een fijne
bijkomstigheid. Met medewerking
van Voetbalvereniging Amstelveen

Heemraad kon Dance Improvement
gebruik maken van het terras naast
het clubhuis, met alle gestelde voorzorgsmaatregelen van de overheid,
een geweldige oplossing om buiten
te dansen. Nu er sprake is van een
nieuwe, roerige periode waarin er
opnieuw een uitdaging ligt nu de
dansschool haar deuren weer moet
sluiten. Er wordt weer nagedacht
over vindingrijke alternatieven voor
alle dansers.
Online danswedstrijd
Afgelopen zondag 13 december
stond er eindelijk weer een wedstrijd
gepland door Dance Competitions.
Deze online mogelijkheid bood de
dansers de kans om in wedstrijdver-

Geslaagde onderlinge wedstrijd
voor turnsters SV Omnia
Aalsmeer - Net voor de strenge lockdown hadden de turnsters van het
wedstrijdturnen hun eerste onderlinge wedstrijden van het seizoen in
Sportcentrum De Waterlelie. Op
vrijdag 11 december turnden de
jongste meisjes in de categorie instap
hun allereerste wedstrijd. De rayonwedstrijden, die in november plaats
hadden moeten vinden, konden
vanwege het corona-virus niet doorgaan. Om de wedstrijden coronaproef te kunnen organiseren, mocht
er helaas geen publiek bij aanwezig
zijn. Om de ouders toch de prestaties
van hun dochters te laten zien, zijn

alle oefeningen gefilmd en achteraf
doorgestuurd naar de ouders. In de
categorie instap turnden er twaalf
meisjes. De kampioenen per onderdeel: Bente Sparnaaij bij Balk, Elke
Hillenius bij Brug, Sophia Verpoorten
bij Vloer, Saar Kuipers bij Sprong. In
het totaalklassement eindigde Bente
Sparnaaij op de 1e plaats, Iris Pauw
op de 2e plaats en de 3e plaats werd
gedeeld door Elke Hillenius en Esmee
Mantel. In de categorie Pupillen 1 D2
turnden negen meisjes. Fleur Bomert
werd overtuigend kampioen. Op
Sprong, Vloer en Brug werd ze 1e,
alleen op Balk eindigde Bente Pickee

Alle instappers bij de onderlinge wedstrijd van SV Omnia 2000.

Eerste en derde plaats
Voor Dance Improvement deden in
de categorie Duo’s 15+ de zusjes
Milou en Nathalie mee. Zij moesten
hun filmpje opnemen, de video
inzenden (deze moet natuurlijk aan
diverse criteria voldoen) waarna de
kieskeurige jury hen beoordeelde. De
wedstrijd konden de dansers online
volgen. Een spannend en leuk alternatief voor de normale wedstrijd.
Milou en Nathalie werden eerste!
In de categorie Crews 18+ deed
Another DImension mee. Dit team
bestaat uit: Milou, Nathalie, Amber,
Laisa, Robin, Floortje, Sienna, Dewi
en Felicia. De meidengroep werd
derde en scoorden dus ook de noodzakelijke punten voor het NK.
Het is allemaal even wennen, ook
voor de dansers van Dance Improvement, maar super dat zij zich zo
kunnen blijven ontwikkelen en op
deze manier hun skills mogen
showen aan een kritische jury.

bovenaan. In het totaalklassement
behaalde Anna Pekelharing Taboada
de 2e plaats, Bente Pickee de 3e
plaats. Op maandag 14 december
turnden de volgende categorieën:
Categorie pupillen D1: Hierin turnden
zeven meisjes. Jacky Kleerebezem
werd kampioene op Brug, Balk en
Vloer en daarmee ook de kampioene
in het eindklassement. Zoë Lodder
werd kampioene op de Sprong en in
totaal eindigde ze op de 3e plaats.
Roos van Kessel behaalde de 2e
plaats. Categorie pupillen 2 D2: Hierin
turnden zes meisjes. Kampioen per
toestel: Amy Egberink bij Sprong,
Noortje Verbeek bij Brug, Evi Vlek bij
Balk en Vloer. In het eindklassement
werd Evi Vlek kampioene met 49,35
punten. Met 0,05 punt verschil
eindigde Amy Egberink op de 2e
plaats en met 0,10 punt verschil op
de nummer twee kwam Mila van den
Heuvel op de 3e plaats. Spannende
strijd dus. Categorie Jeugd: Hier
turnden vier turnsters. Kampioene
per toestel: Jente Spaargaren op
Vloer, Noa Verbeek op Brug, Roosmarijn de Rond da Silva Futre op Sprong
en Balk. Roosmarijn eindigde in het
eindklassement op de 1e plaats, Noa
Verbeek op de 2e plaats en de 3e
plaats werd behaald door Jente
Spaargaren. Categorie Senioren: Hier
turnden vijf turnsters. Kampioene per
toestel: Tanya van Eck op Sprong,
Elaine van Bakel op Brug; Jasmin
Aileen op Balk en Vloer.
In het eindklassement werd Jasmin
Aileen kampioene. Op de 2e plaats
kwam Elaine van Bakel. De 3e plaats
werd behaald door Fleur Snoek. De
trainsters Anneke Nap, Mariët Tas, Ilse
Sandifort, Erica Belandi en assistenttrainster GuoXin Verhoef kunnen
tevreden terugkijken op twee
geslaagde wedstrijddagen met
prachtige prestaties. Een mooie
afsluiting van het bijzondere jaar.

Nieuwe trainingsoutfit voor
JO 08-03 van FC Aalsmeer
Aalsmeer - Opluchting overheerste
gisteren in Aalsmeer bij de presentatie van Alex Andersen als nieuwe
sponsor voor de trainingsoutfit van
de jongens en meiden van FC Aalsmeer JO 08-03. Twee maanden
overleg gingen hier aan vooraf. De
transportgigant, die vanuit Aalsmeer
bloemen en planten vervoert naar
vooral Denemarken en andere Scandinavische landen, is trots dat zijn
bedrijf het komende jaar prijkt op
het nieuw ontworpen trainingsshirt
van de jongens en de meiden van
JO-0803 van FC Aalsmeer.
Door de coronacrisis ligt de competitie al enkele maanden stil en was
het nog lastiger om een sponsor te
vinden. De coaches Lars en Tilly en
de trainers van de JO 08-03 maakten
zich al weken ‘zorgen’ om de situatie.
Maar nu heeft Henrik Larsen, chef
van Alex Andersen Nederland, de
knoop doorgehakt. Na het zien van

diverse trainingen van de jongens en
de meiden die zoveel plezier hebben
met elkaar, ging hij overstag. “Deze
spelers horen samen in dezelfde
outfit te trainen”, aldus Larsen. Naam
en rugnummer op de outfit maken
alles compleet. Het logo van Alex
Andersen heeft dezelfde kleuren als
de clubkleuren van FC Aalsmeer, dat
is meteen een match. In het FC Aalsmeer shirt zijn de vlaggen van
Nederland en de Scandinavische
landen verwerkt! Het sponsorcontract is natuurlijk pas getekend na
goed overleg en goedkeuring van FC
Aalsmeer, maar natuurlijk gunt het
bestuur ook deze kinderen een
nieuwe trainingsoutfit. De handtekeningen zijn gezet, Alex Andersen is
nu officieel de nieuwe trainingssponsor. De jongens en meiden van
JO 08-03 staan te popelen om te
gaan trainen bij FC Aalsmeer in hun
nieuwe outfit!

De JO08-03 van FC Aalsmeer in hun nieuwe trainingsoutfit. Op de foto ontbreekt
Valerie, de creatieve middenvelder van het team.

Volant’90 steekt trainingen voor
jeugd in een feestelijk jasje
Door Aukje Dol
Bij badmintonvereniging Volant’90
worden trainingen gegeven aan
groepen van alle leeftijdscategorieën. Zo ook aan de jongste jeugd
van 8 tot en met 12 jaar. Een zeer
gezellige en dynamische groep. De
afgelopen weken hebben de jeugdleden kennis gemaakt met thematische trainingen gebaseerd op een
feestdag. Zo begonnen ze met
Halloweenbadminton. De warmingup vond plaats in het donker en met
lichtgevende shuttles moesten de
kinderen anderen af tikken. Daarna
werd de groep uitgedaagd de shuttle
in de korf te schieten, die was omgevormd tot pompoen. Ook Sinterklaas
was weer in Nederland. Tijdens het
Pietenbadminton gingen de
kinderen shuttles vangen op de
daken (kasten) die de andere
kinderen naar hen toe sloegen. Ook
was het een grote kunst om de
shuttle in de schoorsteen te mikken.
Tom won uiteindelijk het Pietenbad-

minton met 31 punten. Tein volgde
als tweede met 30 punten en de
gedeelde derde plaats was voor
Tobias en Owen met 27 punten.
Iedereen ging blij naar huis met een
welverdiend Pietendiploma en een
chocoladeletter. De jeugdleden
kunnen niet wachten tot het kerstthema! Zou je ook mee willen doen?
Kom dan gerust eens langs tijdens
een proefles in de Proosdijhal te
Kudelstaart op dinsdagavond van
18.45 tot 19.45 uur.

Shuttles vangen op het ‘dak’ tijdens
het Pietenbadminton.

Bert v/d Jagt wint bij De Geluksvogels
Kudelstaart - Zin in een gezellige
avond klaverjassen? Iedereen is in
het nieuwe jaar van harte welkom bij
klaverjasclub De Geluksvogels. Er
wordt gekaart op de woensdagavond in het Dorpshuis aan de
Kudelstaartseweg vanaf 19.00 uur.

Op 9 december is het klaverjassen
gewonnen door Bert van der Jagt
met 5302 punten. Jan Raadschelders
werd tweede met 5252 punten en
Marry Akse derde met 4925 punten.
De poedelprijs was deze week voor
Willy Mulder met 3875 punten.

