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

De Wensboom voor het Raadhuis. Behalve op het Raadhuisplein staan er ook Wensbomen op het Poldermeesterplein,
in de Ophelialaan en in Winkelcentrum Kudelstaart. Bij de bomen zijn brievenbussen geplaatst waarin een kaartje met
nieuwjaarsgroeten gedaan kan worden (tot 29 december). In het nieuwe jaar worden de kaartjes aangeboden aan de
zorghelden in de gemeente als hart onder de riem voor 2021 en dank je wel voor 2020. Foto: www.kicksfotos.nl

Kerstkrant: Steun ondernemend
Aalsmeer en koop lokaal!
Aalsmeer - De week presenteert de Meerbode de Kerstkrant van 2020,
een dag eerder vanwege Kerstavond en de Kerstdagen én dat geeft u/jou
de mogelijkheid om de laatste boodschappen en cadeaus lokaal aan te
schaffen, te bestellen en af te halen of te laten bezorgen.
Door het coronavirus heeft de horeca
het voor de tweede keer zwaar en nu
is het ook voor de winkels cruciaal.
Begin vorige week werd besloten niet
alleen de café’s en restaurants dicht
te houden, maar ook de deuren van
niet-essentiële winkels te sluiten tot
half januari. Aalsmeer is een ondernemend dorp, maar steun van inwoners
blijft belangrijk, is op dit moment
zelfs heel belangrijk. Daarom: Steun
ondernemend Aalsmeer en koop
lokaal! Maak er in kleine kring gezellige Kerstdagen van met lokale maaltijden en lokale cadeaus en geniet
van sfeervolle online kerstdiensten
van de kerken in Aalsmeer en natuurlijk van de verhalen in deze Meerbode: Weer een prachtig kerstverhaal,
politiek Aalsmeer en het college van

B&W blikken terug op 2020, Aalsmeer
gaat volgend jaar haar eerste
Geluksdag beleven en er zijn onder
andere vele lieve acties gehouden of
gaande om de eenzaamheid de kop
in te drukken.
Lichtjesfeest
Tip: Maak een gezonde avondwandeling of -fietstocht en ontdek het grote
aantal tuinen met prachtige en
indrukwekkende lichtdecoraties en
kerst-tafereeltjes. Het is echt ‘lichtjesfeest’ in Aalsmeer. Geweldig dat
zoveel inwoners flink hebben uitgepakt om anderen blij te maken. Het is
een mooie kerstgedachte: Zorg voor
elkaar, kijk naar elkaar om, help elkaar
en verras elkaar. Bekijk het positief:
Volgend jaar kerst is deze kerst vast

hét onderwerp van gesprek. Het
team van de Meerbode wenst alle
lezers mooie, gezellige en vrolijke
kerstdagen!

Laatste krant in 2020
Volgende week trakteert de
Meerbode op alweer de laatste
krant in 2020 met onder andere
een jaarverslag met veel foto’s.
U/jij zult zien: Er is toch best heel
veel gebeurd, gedaan en georganiseerd. Momenten waar met
plezier (of ergernis) op teruggekeken zullen worden. Ook deze
krant verschijnt een dag eerder,
op woensdag 30 december.
Teksten en advertenties
aanleveren kan tot maandag
28 december 12.00 uur.
Mail naar redactieaalsmeer@
meerbode.nl of naar
verkoopaalsmeer@meerbode.nl.

Wij zijn met SPOED op zoek naar
BEZORGERS/STERS
serieuze BEZORGERS/STERS
Aalsmeer: Omg. Aalsmeerderweg (140 kranten)

voor omg. Zijdstraat.

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
WWW.VERSPREIDNET.NL
INFOVERSPREIDNET.NL
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www.h2makelaars.nl
www.h2makelaars.nl

Fijne Feestdagen
INTRATUIN TER AAR ∙ Winkelplaza Ter Aar

Openingstijden:
kantoor
Zijdstraat
Aalsmeer
Wij zijn alle werkdagen geopend van 9:00 uur
tot 13:00 uur

Wij zijn ook bereikbaar
via rabobank.nl

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

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

WIJ WENSEN JE

Tel.0297-59
0297-59
11 22
Tel.
11 22
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KERKDIENSTEN
VERSCHIJNT DONDERDAG

24 T/M 27 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

Kerstavond online
met Open Hof Kerk
Aalsmeer - Jong en oud wordt van
harte uitgenodigd om op Kerstavond
mee te zingen, te kijken en te luisteren naar het Kerstverhaal en naar
Denneke uit het verhaal ‘De laatste
kerstboom’. Niet in de Open Hof Kerk,
maar gewoon thuis op de bank.
Maak het gezellig met een kaarsje,
kerstkrans en chocolademelk. Op
donderdag 24 december start om
18.30 uur de Kerstviering via http://
pgaalsmeer.nl/kerkdienstgemist/.
Het kerstcomité van de Open Hof
Kerk hoopt velen online te mogen
begroeten, zodat samen, maar toch
apart, naar het Kerstevangelie geluisterd kan worden.

Cheque van OSA voor Mikondo
Aalsmeer - Er is in december een
subsidiecheque uitgereikt door OSApenningmeester Joop de Vries van
2.500 euro aan een afgevaardigde
van de groep Tabitha van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer.
Tijdens de alternatieve bazaar van 14
november is onder andere een
bedrag van 2.500 euro ingezameld.
Dit bedrag en het subsidiegeld is

bestemd voor de Stichting Vrienden
van Mikondo en zal worden besteed
voor het bouwen en inrichten van
een naaischool (twee lokalen) in
Congo. Meer informatie over dit
project is te vinden op: www.
mikondo.nl. Meer weten over de
stichting OSA en subsidiemogelijkheden? Kijk dan op: www.osa-aalsmeer.nl

Bijzondere kerstnachtdienst om
thuis mee te vieren
Aalsmeerderbrug – Donderdag 24
december om 21.00 uur kan een
bijzondere kerstnachtdienst meebeleefd worden via de livestream van
de Levend Evangelie Gemeente. Het
is een avond vol afwisseling en
mooie momenten rondom het
thema Light of the World. Van harte
welkom om de kerstnachtdienst
thuis mee te vieren.
Tijdens deze kerstavond speelt de
Baan7 band eigentijdse kerstliederen, waarbij mooie beelden zijn
gemaakt. Ook kan genoten worden
van een unieke kerstclip van de
dansers van Hearts Aligned. Jonge
dansers en ook kinderen hebben aan
deze indrukwekkende video meegewerkt. Daarnaast spreekt Pieter-Jan
van der Wolf. Hij heeft een bemoedigende kerstboodschap waarbij het
thema Light of the World centraal

staat. Met kerst wordt gevierd dat
Jezus het Licht voor deze wereld is,
ook in deze tijd. Bijzonder op deze
avond is dat er live geschakeld wordt
naar kijkers thuis om te zien hoe zij
de kerstavond vieren. Ook zijn er
boeiende gesprekken aan tafel en
komen verschillende mensen aan het
woord over de betekenis van kerst.
En wie tien minuten voor de uitzending inschakelt, krijgt nog een kijkje
achter de schermen van de voorbereidingen van deze kerstavond.
Iedereen wordt van harte uitgenodigd om deze kerstnachtdienst
samen met anderen thuis mee te
vieren.
De avond meekijken kan via het
YouTube kanaal van de Levend Evangelie Gemeente: youtube.com/levendevangeliegemeente. Kijk voor meer
informatie op www.leg.nl.

Kerstspecial en chocolade voor
ouderen en cliënten Aelsmeer
Aalsmeer - Het jaar 2020 gaat bijna
afgerond worden. Het coronavirus
houdt iedereen nog steeds bezig en
zorgt voor veel onzekerheid. Dat
geldt vooral voor de ouderen. Om
deze kwetsbare groep te laten weten
dat er juist nu aan ze gedacht wordt,
hebben alle bewoners van Zorgcentrum Aelsmeer, bezoekers van het
ontmoetingscentrum Irene en
cliënten die zorg, begeleiding en
huishoudelijke hulp ontvangen van
Thuiszorg Aalsmeer in Aalsmeer en
Kudelstaart en inwoners van Aals-

meer en Kudelstaart die maaltijden
ontvangen van Tafeltje Dek Je een
enveloppe gekregen. Deze enveloppe bevat een bijzondere kerstspecial vol mooie verhalen, ontspannende puzzels en lekkere recepten.
De Vrienden van Zorgcentrum
Aelsmeer wilden niet achterblijven
en hebben er nog een grote plak
chocolade bijgedaan. In totaal gaat
het om zo’n 700 attenties. De reacties
waren verrassend, iedereen was blij
dat er in deze moeilijke coronatijd
aan hen wordt gedacht.

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Kerstavond 24 december vanuit
Dorpskerk. Livestream start 20u.
Info: www.cama-aalsmeer.nl.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag 10u. Dienst.
Chr. Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Eerste
Kerstdag 10u. dienst met ds. J.
Markus. Zondag Diensten om
10u. met ds. J.A.C. Weij en
16.30u. met stud. J.A. de Kok.
Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 751, Rijsenhout. Eerste
Kerstdag om 10u. dienst. Voorganger ds. J.A.C. Weij.
Zondag dienst om 10u. Voorganger ds. A.G. v/d Heijden uit
Zaandam.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Eerste Kerstdag om
10u. Online-dienst via youtube
(dgaalsmeer.nl). Voorganger ds.
Iris Speckmann. Collecte: DG
Wereld Werk. Zondag 10u.
dienst. Voorganger: br. Menno
Hofman. Collecte: Jeannette
Noëlhuis.
Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag
diensten om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Aalsmeer
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.
Op 24 december 18.30u. online
Kerstviering voor jong en oud.
Eerste Kerstdag 10u. onlinedienst m.m.v. Russisch-Nederlands vocaal sextet van Ronald
Willemsen. Zondag 10u. online
dienst met dhr. J. Buchner. Via
http://pgaalsmeer.nl/
kerkdienstgemist/
Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Op 24
december 21.30u. Kerstnachtdienst met ds. G.H. de Ruiter.
Organist: C. Schaap. Eerste
Kerstdag 10u. Kerstfeest. Organist: Joshua Prins. Zondag 10u.
dienst met ds. P. Kleingeld uit
Oegstgeest. Organist: C. Schaap.
Aanmelden via hervormdaalsmeer.nl.
- Oosterkerk, Oosteinderweg
269. Kerstavond en eerste
Kerstdag Kerst Drive In. Zondag
om 10u. Dienst met ds. G. Frederikse uit Harderwijk. Organist:
Maarten Noordam. Aanmelden:
www.hervormdaalsmeer.nl.
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Donderdag Thuis-Kerstnachtdienst vanaf 21u. via livestream.
Zondag 10.30u. samenkomst via
livestream. Spreker: Jan-Gerard
Dekkers. Info: www.leg.nl.
RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.

Eerste en tweede Kerstdag
9.30u. Vieringen m.m.v. gelegenheidskoor. Reserveren verplicht.
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
- Eerste Kerstdag en zondag 9u.
Utrenia en 10.30u. Heilige
Liturgie. Voorganger: Father Ion.
Diensten in tent achter de kerk.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat.
Eerste Kerstdag 10u. Online
dienst met mw. M. Vermeij uit
Haarlem via www.kerkdienstgemist.nl. Zondag 15 tot 17u. Top
2000 online.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Op 24 december 22u. Kerstavonddienst. Eerste Kerstdag
10u. dienst met pastor A.M. van
Gaalen-van Veen uit Ilpendam.
Tweede Kerstdag 10.30u. Kerstmusical. Zondag 10u. Dienst met
ds. S. Zijlstraat uit Haarlem.
Volgen via https://sow-kudelstaart.nl.
RK St. Jan Geboorte
Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg.
Zondag 11u. Viering. 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 vooralsnog gepland op 25 januari.
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.

LEG deelt honderd kerstpakketten uit
Aalsmeerderbrug – Vlak voor Kerst
heeft de Levend Evangelie Gemeente
een kerstpakkettenactie georganiseerd. Liefst honderd kerstpakketten
zijn uitgedeeld aan mensen die wel
een steuntje in de rug kunnen
gebruiken. Verschillende vrijwilligers
uit de kerk hebben ervoor gezorgd
dat de honderd boodschappentassen werden gevuld met allerlei
producten. Vervolgens zijn de goedgevulde tassen persoonlijk bij
mensen thuis gebracht. Het is mooi

om dankbare reacties te ontvangen
van mensen die een kerstpakket
hebben ontvangen.
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Eerste Geluksroute in Aalsmeer
Door Janna van Zon
Aalsmeer - Op een dag - de zon
scheen - gingen twee kunstminnende vrouwen op pad, zij
verheugden zich op het bezoeken
van ateliers. Kwamen op locaties
waar zij niet eerder waren geweest
en zagen het enthousiasme van de
kunstenaars die hun werk
toelichtten. Op het laatste adres dat
zij bezochten ontmoetten zij een
fotografe. Zij had mooi werk, zeer
origineel en zeker geschikt om een
keer te komen exposeren in de
KunstKas van Aalsmeer. Er werden
visitekaartjes uitgewisseld. En er
ontstond een interessant gesprek.
“Verleden week heb ik mee gedaan
aan de Geluksroute”, zei de fotografe.
Zij legde aan de nieuwsgierig
geworden vrouwen uit wat de
Geluksroute behelst. De twee
vrouwen keken elkaar aan en simultaan klonk hun antwoord: “Dát willen
wij ook in Aalsmeer!” En deze
gedeelde mooie ervaring, resulteert
dat er nu zaterdag 31 mei en zondag
1 juni 2021 (van 10.00 tot 17.00 uur)
ook in Aalsmeer een Geluksroute
komt. (Er wordt rekening mee
gehouden dat ook dan nog de
corona-maatregelen gelden) Speciaal
voor de Kersteditie van de Nieuwe
Meerbode vertelt de één het verhaal
en heeft de ander het opgeschreven.
Wat is geluk? Er wordt even nage-

dacht. “Deze vraag is niet zo
eenvoudig te beantwoorden. Omdat
er zoveel vormen van geluk zijn.
Gezond zijn? Ja, dat is zeker geluk,
net als geboren worden in een warm
nest, zorgeloos een brood kunnen
kopen, geboren worden met een
bepaald talent, het kunnen zien van
een zonnestraal, een mooie maan,
een prachtige bloem of fluitende
vogel horen. Het geluk moet je ten
deel vallen. De mens kan zelf veel,
maar niet alles naar zijn hand zetten”,
volgens Trudy Rothe.
Geluk brengen
Trudy Rothe (KunstKas Aalsmeer)
schafte jaren geleden The World
Book of Happiness aan, geschreven
door Leo Bormans. “De schrijver
verdiepte zich twee jaar in onderzoeken van topexperts in de positieve psychologie wereldwijd. Vroeg
hen hun werk in maximaal duizend
woorden samen te vatten. Hij hoopt
dat het boek bijdraagt tot het geluk
van elk mens in de wereld, zodat wij
ons niet laten verlammen door angst
maar ons laten inspireren door de
dynamiek van hoop. Het is een
wereld-wijs boek geworden dat
eigenlijk op ieder nachtkastje moet
liggen. Voor het slapen gaan een
willekeurig hoofdstuk lezen. Ik kan
het iedereen aanraden.” Trudy slaat
het boek open en leest een quote
voor die haar aanspreekt: ‘Je kunt je
eigen geluk slechts vinden via jouw

Participe Amstelland deelt ruim
400 kerstpakketten uit
Aalsmeer – Afgelopen week heeft
Participe Amstelland Aalsmeer in

samenwerking met verschillende
lokale ondernemers ruim 400 kerst-

Muriëlle is één van de inwoners die een kerstpakket kreeg uitgereikt. Ze is
aangemeld door een vriendin, die schreef dat Muriëlle altijd voor iedereen klaar
staat. Nu werd ze zelf verrast en in het zonnetje gezet.
Foto: Participe Amstelland Aalsmeer

eigen weg. Wij kunnen positieve
emoties alleen doen toenemen door
van iets of iemand te houden. Ken
jezelf en pas dit toe om andermans
levenskwaliteit te bevorderen’ (de
tekst is van José L. Zaccagnini).
Grondlegger Geluksroute
“Marike van IJssel is grondlegger van
de Geluksroute (zie hiervoor de
website geluksroute.nl) Wij hebben
een plan geschreven hoe wij ons de
Geluksroute voorstellen en daar werd
enthousiast op gereageerd. Marike is
met ons komen praten en heeft de
KunstKas bekeken die zij buitengewoon geschikt vond. Wij gaan ons
richten op vier peilers: spiritualiteit,
kunst, groen en welzijn. De laatste
peiler is op verzoek van wethouder
Wilma Alink. Inmiddels zijn wij niet
meer de enigen die de Geluksroute
gestalte geven. Simone Loos
(Coaching en Training), Nicolette de
Vetten (Reiki-centrum de Ontmoeting) nemen de peiler spiritualiteit
onder hun hoede en ik ben van het
groen. Niets is leuker dan stekjes
ruilen ooit spontaan ontstaan tijdens
een Kunstroute. Wij zijn gaan praten
met de kunstenaars Sanna Kaper en
Ingrid Aerts die hun atelier hebben in
het Aalsmeer Art Centre. Wij wilden
graag het AAC (Aalsmeerderweg 230
van eigenaar Maurice van den
Heuvel) betrekken bij de Geluksroute
omdat dit ook een bijzondere locatie
is om te bezoeken en op loop- en

pakketten uitgedeeld in Aalsmeer.
Participe Amstelland ondersteunde
Stichting Ouderen Aalsmeer, die 350
pakketten uitdeelde aan kwetsbare
en eenzame ouderen. De overige
pakketten zijn aan andere inwoners
uitgedeeld. Niet alleen konden huisartsen en medewerkers van Participe
in deze aangeven wie in deze tijd een
steuntje in de rug kon gebruiken, er
was ook een oproep geplaatst wie
volgens inwoners van Aalsmeer hiervoor in aanmerking zou moeten
komen. Wethouder Wilma Alink van
Zorg had graag willen helpen bij het
uitdelen van de kerstpakketten, maar
de lockdown gooide deze plannen in
de war: “Dit is natuurlijk weer een
prachtig initiatief. Juist nu is het
waardevoller dan ooit om mensen
een hart onder de riem te steken.
Mooi dat ook lokale organisaties en
ondernemers hier aan mee willen
werken, ondanks dat het voor hen
ook geen makkelijke tijd is. Ik wil
graag iedereen die heeft bijgedragen
aan deze actie hartelijk bedanken.”

fietsafstand van de KunstKas aan de
Aalsmeerderweg 325. Ook zij waren
zeer enthousiast, eigenlijk is dat
iedereen wie wij over de Geluksroute
vertellen. Zo ook de Ronde Tafel. Met
Pascal de la Hay en Jan Kraan is
overleg geweest en zij werken een
plan uit. Humanitas gaat een
bijdrage leveren, Kirsten Verhoef van
Syltsupport en Zaai heeft haar medewerking toegezegd en wij hopen dat
door dit artikel er ook lezers zijn die
met leuke ideeën komen. Iedereen
moet zich vrij voelen om geluk door
te geven. Als voorbeeld: mijn buurvrouw gaat gelukshartjes haken.
Maar het is ook fijn om een complimentje uit te delen, een wens voor
iemand uit te spreken, een persoonlijk gedichtje te schrijven, te komen
zingen of gitaar te gaan spelen.”
Inmiddels organiseren steeds meer
enthousiastelingen in Nederland een
Geluksroute. Het verspreidt zich als
een olievlek. “Dat heeft zeker te
maken met de eenvoudige formule:
Je stelt jezelf de vraag: wat brengt
mij geluk en wat wil ik daarvan doorgeven aan anderen?”
Geluk halen
“Natuurlijk hopen wij dat tijdens het
Geluksweekend ook mensen ons
bezoeken die geluk komen halen.
Het gaat ons niet alleen om het
geven, maar vooral om de interactie,
de uitwisseling. Wij hopen op mooie
gesprekken en blije mensen. Dat
iedereen met een geluksgevoel naar
huis gaat.’”
Pleitbezorger
Trudy is ook een groot pleitbezorger
van het idee dat er in Nederlandse
gemeentes - zoals dat in andere
landen van Europa al voorkomt - een
wethouder van Geluk wordt aangesteld. Er op basis- en middelbare
scholen veel meer over geluk wordt
gesproken. “Daarvoor is al een
lespakket beschikbaar. En het zou
helemaal mooi zijn als wij ook een
minister zouden krijgen met Geluk in
zijn of haar portefeuille”, reageert zij
enthousiast. “Voor mij is het mooiste
aan de geluksroute dat je het geluk
deelt, omdat je het wilt delen. Niet
om meer klanten of bekendheid te
genereren of om jezelf te laten zien.
Het is het doorgeven van geluk van
mens tot mens.” Stuur voor meer
informatie een mail naar:
info@kunstkas.org

Poëzie in etalages
Aalsmeer - In de etalages van Aalsmeer
Centrum zullen tijdens de Nederlandse
Week van de Poëzie van 28 januari tot
en met Valentijnsdag 14 februari
gedichten te lezen zijn van dichters uit
Aalsmeer. Uiteraard is een en ander
onder voorbehoud, gelet op eventuele
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AGENDA
DONDERDAG 24 DECEMBER

* Foute Kersttruien bingo via
Zoom vanuit café Op de Hoek
Kudelstaart. Start 20.30u.
* Eerste online Binding Kerstfilm.
Reserveren: beau@debinding.
nl
24 EN 25 DECEMBER

* Kerst Drive In tijdens Kerstnacht en Kerstmorgen bij
Oosterkerk, Oosteinderweg
269. Aanmelden via hervormdaalsmeer.nl
DAGELIJKS:

* Gezellige kerstwandeling
rond Boerenvreugd, Hornmeerpark met ‘speurtocht’
voor kinderen. Kinderboerderij gesloten!
* Kerstloop door Centrum,
langs etalages. Georganiseerd
door kerken in Aalsmeer. T/m
28 december. Dagelijks 10 tot
21u.
* Kerstwandeling door Kudelstaart. Start vanaf het Dorpshuis. Dagelijks tot 6 januari.
Georganiseerd door kerken
Kudelstaart.

Jopie en Loes winnen
bij Ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag is er
van 13.30 tot 16.30 uur voor 55+ers
een gezellige kaartmiddag in Dorpshuis ’t Podium. Afgelopen donderdag
17 december is voorlopig de laatste
ouderensoos in 2020 gehouden. Op
24 en 31 december zijn er geen kaartavonden in verband met Kerstavond
en Oud en Nieuw. Het klaverjassen is
gewonnen door Loes Versteeg met
5386 punten, Coby Bouwmeester
eindigde met 5297 punten en 3
marsen op de tweede plaats en
Yvonne van Schuilenburg werd derde
met 5219 punten. Bij het Jokeren was
de hoogste eer voor Jopie de Grauw
met 110 punten, gevolgd door Trudy
Knol met 532 punten. In het nieuwe
jaar hopen de vaste kaarters meer
klaverjas-liefhebbers en jokeraars te
mogen begroeten. Voor inlichtingen
kan contact opgenomen worden met
penningmeester Hans van Schuilenburg via 06-12699009.

nieuwe corona maatregelen. Het thema
van de Week van de Poëzie 2021 is
Samen. KCA nodigt dichters uit om op
dit thema een gedicht te maken. Het
mag uit maximaal 14 regels bestaan, in
format Garamond 24, exclusief titel en
ondertekening. Het gedicht kan per
e-mail worden aangeleverd tot uiterlijk
7 januari via haremakerjcp@hetnet.nl.

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

Schoolstraat 7 | Aalsmeer | 0297-328044 | www.stagemusic.nl
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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 COVID-19
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een
afspraak maken op tel. 0297-387575. Dit doen wij om het
bezoek aan het raadhuis zo veel mogelijk te spreiden zodat
wij u nu en in de komende periode goed van dienst kunnen
zijn.Regel dringende zaken zoveel mogelijk digitaal. Als dat
om wat voor reden niet kan, overleg dan telefonisch met één
van onze medewerkers of stel uw vraag bij de receptie. Wij
proberen dan samen met u tot een passende oplossing te
komen.Wij doen er alles aan om u goed en snel te woord te
staan. De wachttijden zijn mogelijk wat langer dan normaal.
Wij vragen daarvoor uw begrip.
INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen
gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen
er geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen.
Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u 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 tel. van
de gemeente 0297-387575. U kunt dan aangeven om welk
stuk het gaat zodat het u per post kan worden toegezonden.
Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen stukken
uiteraard weer op het gemeentehuis in te zien zijn.
AFVAL
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.

Ma-/di-/do-/vrijdag
Woensdag

08.30-12.00 uur
13.00-16.30 uur

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.
Voorletters
R.

GeboorteDatum
datum beschikking
02-11-1959

18-12-2020

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?

#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.

-

Klant Contact Centrum: 8.30-16.00 uur
Receptie: 8.30-14.00 uur
Balies: 8.30-14.00 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.
Vanwege onderhoud niet mogelijk
legitimatiebewijs aan te vragen
Op woensdag 30 december vanaf 15.00 uur en donderdag 31 december 2020 (gehele dag) is het vanwege
onderhoud NIET mogelijk een nationaal paspoort of
een Nederlandse identiteitskaart aan te vragen.
WENSBOMENACTIE
De kaarten voor de wensactie voor de zorg kunnen ingeleverd
worden tot 29 december bij de kerstbomen op het Raadhuisplein, Poldermeesterplein, Ophelialaan en bij Winkelcentrum
Kudelstaart. Wij bezorgen jullie wensen in het nieuwe jaar bij
de zorginstellingen in onze gemeente.

CADEAUBON VOOR KLEINE ENERGIEMAATREGELEN
Wij willen onze inwoners helpen met het besparen van energie. Daarom delen we cadeaubonnen uit voor kleine energiebesparende maatregelen. U kunt een gratis cadeaubon aanvragen ter waarde van €44,-. Met de cadeaubon kunt u online
producten bestellen die u helpen bij het besparen van energie.
U kunt kiezen uit onder andere ledlampen, radiatorfolie en
tochtstrips. Voor meer informatie: www.regionaalenergieloket.
nl/aalsmeer.
AFWIJKENDE INZAMELDAGEN AFVAL
Valt Kerst of nieuwjaarsdag op een inzameldag? Bekijk de afwijkende inzameldagen in de digitale kalender in de Meerlandenapp of op afvalkalenders.meerlanden.nl.

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN

-

-

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
welzijn- en 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:

-

LET OP: door de feestdagen kan de levertijd
van reisdocumenten en rijbewijzen langer zijn.

BEWAAR OUDE KLEDING THUIS

Veerhuis

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN
ROND DE FEESTDAGEN

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.

Geslachtsnaam

Aalsmeer een werelddorp
van bloemen en water.

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.

OPHALEN KERSTBOMEN
Meerlanden haalt op 7 en 8 januari 2021 (echte) kerstbomen
op aan huis. De boom kan op deze dagen voor 7.30 uur neergelegd worden op de ophaalplek van uw container. In verband
met COVID-19 gaat de gebruikelijke inzamelactie dit jaar helaas niet door.
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.
- Tuin 18, 1431 LW, (Z20-089064), het maken van een uitbouw aan de achterzijde van de woning
- Hornweg naast nr. 244 (kad.perceel B 10215), (Z20089013), het bouwen van een woning en het aanleggen
van een in- en uitrit
- Uiterweg 263A, 1431 AH, (Z20-089012), het vervangen van
de bestaande terreinverharding door gefundeerde betonverharding
- Vrouwentroostpad 1, 1433 GW, (Z20-088659), het wijzigen
van de voorgevel en het verplaatsen van de voordeur
- Oosteinderweg achter nrs. 545A-545C (kad. percelen A
3470 en A 3551) in Aalsmeer, (Z20-088530), het uitbreiden
van bestaande bedrijfsgebouwen

-

Clusiusstraat t.h.v. nr. 11, 1431 KR, (Z20-088371), het plaatsen van een eco-toilet op het gras gedurende de schilderwerkzaamheden tot en met 12 maart 2021
Mastweg 2, 1433 SG, (Z20-088270), het plaatsen van dakkapellen aan de voor- en achterzijde van de woning
Uiterweg 120 en 122 (kad. percelen H 3115 en H 3116,
1431 AR, (Z20-087897), het bouwen van een twee-ondereen-kapwoning met onderheid terras
Hornweg 252, 1432 GT, (Z20-087804), het bouwen van een
bijgebouw
Oosteinderweg naast nr. 519 (kad. perceel A 3648), (Z20087800), het bouwen van een woning en het aanleggen
van een in- en uitrit
Uiterweg 93 ws5 (kad. perceel H 4434), (Z20-087454), het
bouwen van een nieuwe recreatie-ark
Diverse locaties binnen Aalsmeer en Kudelstaart, (Z20087426), het kappen van 19 risicobomen op diverse locaties in de gemeente

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:
- Oosteinderweg 28a, 1432 AL, (Z20-070089), het intern
verbouwen van de woning, het verhogen van de nok en
plaatsen van dakkappellen aan de voor- en achterzijde van
de woning. Verzonden: 21 december 2020
- Uiterweg 419, 1431 AM, (Z20-073981), het renoveren van
het hoofdgebouw, het aanbrengen van nieuwe gevelbekleding en het uitbreiden van het gebouw aan één zijde.
Verzonden: 16 december 2020
- Fuutlaan 1, 1431 VN, (Z20-080366), het plaatsen van een
dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 14
december 2020
BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten
behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de
onderkant van deze advertentie:
- Uiterweg 106 ws1, 1431 AR, (Z20-072284), het afgraven
van een deel van het eiland t.b.v. het ingraven van een
grotere woonark. Verzonden: 18 december 2020
- Burg. Kasteleinweg t.h.v. Legmeerdijk in Aalsmeer (sectie
C nr. 4427), (Z20-070178), het verwijderen van een buiten
gebruik gestelde DPO-leiding (project HOVASZ-TE20185)
Tijdens de behandeling van de aanvraag is gebleken dat
de locatie, zoals eerder gepubliceerd, niet juist was. Verzonden: 17 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
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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Officiële Mededelingen
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie:
- Fuutlaan 13, 1431 VN, (Z20-085367), het plaatsen van een
dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 17
december 2020
- Vuurdoornstraat 11, 1431 RM, (Z20-065641), het verbreden van de doorgang (corridor). Verzonden: 17 december
2020
- Kamperfoeliestraat 6, 1431 RP, (Z20-034116), het maken
van wanddoorbraken, het maken van een dakopbouw en
dakuitbouw en het wijzigen van de kozijnen aan de voorgevel. Verzonden: 17 december 2020
- Hornweg 331, 1432 GL, (Z20-071621), het plaatsen van een
elektrische schuifpoort aan het begin van de oprit en het
plaatsen van een erfafscheiding. Verzonden: 17 december
2020
- Kudelstaartseweg, t.h.v. nr. 22 (kad. perceel D nr. 6824),
(Z20-069601), het verwijderen van stortstenen en het aanleggen van een pierverlenging (Waterfront). Verzonden:
17 december 2020
- Legmeerdijk naast 316 traf (kad. perceel C 1204, voorheen
Legmeerdijk 322), 1431 GC, (Z20-080890), het dempen van
een greppel en het plaatsen van een erfafscheiding. Verzonden: 16 december 2020
- Mr. Jac. Takkade 11, 1432 CA, (Z20-077010), het plaatsen
van een toegangspoort. Verzonden: 15 december 2020
GEWEIGERDE 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 weigeren. Tegen dit besluit kunt
u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene
kader aan de onderkant van deze advertentie:
- Oosteinderweg 61 ws2, 1432 AE, (Z20-078486), het vervangen van de bestaande ark. Verzonden: 21 december 2020
BESLUITEN VERGUNNINGVRIJ *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat uit de beoordeling van de aanvraag is gebleken dat voor
de opgegeven werkzaamheden op grond van artikel 2.1 van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geen omgevings-vergunning is vereist. Tegen dit besluit kunt u bezwaar
maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de
onderkant van deze advertentie:
- Karperstraat 3, 1432 PB, (Z20-080360), het plaatsen van
een glazen veranda
- Oosteinderweg 408, 1432 BN, (Z20-065670), het uitbreiden van de woning
MELDINGEN AKKOORD
- Ophelialaan 108, 1431 HM (Z20-088932), het exploiteren
van een eettent genaamd ‘De Ophelia’ plus het installeren
van 2 vetafscheiders
VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekendgemaakt in de Staatscourant. U kunt deze verkeersbesluiten raadplegen op www.overheid.nl via de link “Berichten over uw buurt”. Informatie over de
mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift en de
termijn waarbinnen dat mogelijk is vindt u in het verkeersbesluit. Hieronder vindt u een attendering van verkeersbesluiten
die recent in de Staatscourant zijn gepubliceerd.

-

Aanwijzing parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische motorvoertuigen – Twijnderlaan, noordelijk deel
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

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 21-01-21

INGETROKKEN AANVRAGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag is ingetrokken:
- parkeerterrein bij zwembad De Waterlelie (Z20-076245)
Kermis Aalsmeer van 17 t/m 21 februari 2021, verzonden
17 december 2020
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 wegwerkzaamheden van 18 t/m 21 januari 2021, op het perceel het
kruispunt Burgemeester Kasteleinweg - Van Cleeffkade.

t/m 28-01-21

t/m 28-01-21

t/m 03-02-21

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.

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 geluidshinderontheffing: 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
Verzoek om ontheffing van de geluidshinder
(met de daarop betrekking hebbende stukken) in het kader van wegwerkzaamheden
van 18 t/m 21 januari 2021, op het perceel
het kruispunt Burgemeester Kasteleinweg Van Cleeffkade.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Kerst bij/met Radio Aalsmeer
Aalsmeer – Radio Aalsmeer zendt de
Winterse 50 uit op Eerste Kerstdag
tussen 14.00 en 18.00 uur. Net als voorgaande jaren zal de presentatie in
handen zijn van Frank Bunnik en
Walter de Vries. De Winterse 50 2020 is
samengesteld op basis van meer dan
83.000 uitgebrachte stemmen. De
hitlijst is te horen bij honderd radiozenders in Nederland en België, dus
uiteraard ook in Aalsmeer. De lijst telt
dit jaar drie nieuwe binnenkomers,
waarbij duidelijk te zien is dat
tv-commercials een belangrijke rol
spelen. Een overzicht van alle uitzendingen staat op www.winterse50.nl.

Nieuwe skelter en trekkar voor
dagcentrum Amstel-Meer
Aalsmeer – Medewerkers van
Handelskwekerij Ubink bv hebben
afgelopen maandag een cheque ter
waarde van 1.000 euro overhandigd
aan dagcentrum Amstel-Meer van
Ons Tweede Thuis in Aalsmeer.
Ieder jaar kan het personeel van
Handelskwekerij Ubink bv goede
doelen voordragen om vervolgens
via een stemronde te bepalen welk
goed doel wordt uitgekozen. De
keuze viel dit jaar op het DC van

Amstel-Meer. De zoon van één van
de medewerkers ontvangt hier de
dagbesteding. Een mooie bijkomstigheid is dat er al enkele jaren een
samenwerkingsverband bestaat
tussen Handelskwekerij Ubink bv en
het DC van Amstel-Meer. De cliënten
uit de groepen rood, zilver en grijs
ontvangen geregeld etiketten die
vervolgens op stekers worden
geprikt. De cliënten hebben, voor de
uitbraak van het coronavirus, een

Veilig langs de deuren met
kerst- en nieuwjaarswens
Aalsmeer - Een traditie is er om in ere
te houden, ook in deze coronatijd
waarin afstand houden heel belangrijk
(en gezond) wordt geacht. Jaarlijks
krijgen de krantenlopers van de Meerbode kaartjes om kerst- en nieuwjaarswensen te bezorgen in hun wijk
met natuurlijk de hoop dat hun wekelijkse verspreiding van de krant wordt
beloond. Niet gepast, zo vond een

inwoonster, een ander daarentegen
vond het juist wel kunnen. “Ze
verdienen het en houden er een leuk
zakcentje aan over.” Natuurlijk is de
lopers op het hart gedrukt om afstand
te houden bij het overhandigen en als
mensen niet open doen dit zou
kunnen betekenen dat er besmettingen binnenshuis zijn. “Doe het
kaartje door de brievenbus en wie

rondleiding gekregen om zo te
kunnen zien hoe de door hen
gemaakte steeketiketten op de
kwekerij worden gebruikt. Dit
vonden de cliënten indrukwekkend.
De cheque werd heel enthousiast in
ontvangst genomen door zowel
cliënten als begeleiders. Er was zelfs
een prachtige tekening gemaakt
voor de medewerkers van Handelskwekerij Ubink bv. De cheque zal
gebruikt gaan worden voor de
aankoop van een skelter en trekkar.
De medewerkers van Handelskwekerij Ubink bv worden heel hartelijk
bedankt voor deze bijdrage.

weet volgt later een bedankje”, was de
boodschap. Bezorger Terre ging in
Kudelstaart goed voorbereid langs de
deuren met zijn kerst- en nieuwjaarswensen. Geheel coronaproof, met
grijper voor de overhandiging van de
wensen en met netje om een eventueel bedankje in ontvangst te nemen.
De bewoners in zijn wijk konden deze
inventieve oplossing wel waarderen.
Toch gezellig, even aandacht, een
praatje en geheel veilig. Top, Terre. De
Meerbode en VerspreidNet zijn blij
met jou als ondernemende bezorger!

Muzikale ode
Op Kerstavond is er een extra lange
uitzending van ‘Aalsmeer by Night’ op
Radio Aalsmeer. Deze avond tussen
20.00 en 23.00 uur, een misschien niet
zo vrolijk jaaroverzicht. Deze drie uur
een klein overzicht van muzikanten
die overleden zijn in 2020. Donderdagavond informatie over de betreffende
muzikant, zanger of zangeres en draait
Meindert van der Zwaard van al die
artiesten hun muziek waarmee hij of
zij bekend is geworden. Aansluitend
tussen 23.00 en 24.00 uur nog een
korte reguliere ‘Aalsmeer by Night’ met
de ‘Reclameplaat’, de ‘Kerstplaat en z’n
verhaal’ met Bart van Leeuwen en het
actuele overzicht van de Nederlandse
Top 10.
Herinneringverzoeken
Tweede Kerstdag, zaterdag 26
december, gaat Sem van Hest tussen
10.00 en 12.00 uur afkicken van Kerstmuziek met een beetje Kerst, beetje
toekomst en een oproep aan de luisteraars. Welk muzieknummer geeft het

beste dit, bijna afgelopen jaar, weer?
Waar heeft u een mooie herinnering
aan? Alles kan. Graag sturen naar
sem@radioaalsmeer.nl.
Lisa Endhoven op herhaling
Wekelijks wordt er in de Aalsmeerse
talkshow ‘Door de Mangel’ een Aalsmeerder of Kudelstaarter geïnterviewd. Programmamakers Mylène,
Elbert en Edgar maken met z’n drieën
dit wekelijkse radioprogramma. Helaas
zijn zij door de recentelijke coronamaatregelen, die ook gelden in de
studio van Radio Aalsmeer,
gedwongen de uitzendingen voorlopig tot 19 januari te stoppen. Tot die
tijd wekelijks een herhaling van een
eerder uitgezonden aflevering.
Komende maandag 28 december om
19.00 uur zal de 272e aflevering, die
eerder is uitgezonden op 11 november
2019, te beluisteren zijn. In die uitzending was Lisa Endhoven te gast. Gon
Zethof nodigde destijds ‘de leukste en
sportiefste kapster van Nederland uit’.
Afsluiting Beethovenjaar
Op de laatste maandag van 2020 de
afsluiting van het Beethovenjaar bij
‘Intermezzo’ om 21.00 uur. Vorige keer
nam Sem luisteraars mee met Beethoven en de ‘leermeester’ Mozart.
Deze keer de andere ‘leermeester’
Haydn. Wat het deze keer gaat worden
is nog niet bekend, in ieder geval wel
een symfonie en een pianoconcert.
Radio Aalsmeer is te beluisteren via
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de
kabel, digitaal radiokanaal 868
(Caiway) en via de website www.radioaalsmeer.nl. Te bekijken via kanaal 12
van Caiway, kanaal 1389 van KPN/
XS4ALL/Telfort of radioaalsmeer.nl/tv.
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Kerstviering in de klassen bij basisschool De Brug.

Gezellige kerstviering De Brug

Overhandiging kerstkaarten voor ouderen, gemaakt door leerlingen van De Brug.

Jeugdschaatsers VZOD verlicht
op de ijsbaan in Haarlem
Kudelstaart - Zoals de laatste jaren
een gewoonte is geworden, was het
afgelopen zaterdag 19 december
weer een feestelijk gezicht met allemaal verlichte helmen van de jeugd
van Schaatstrainingsgroep VZOD op
de binnenbaan van de IJsbaan in
Haarlem. Toen ijsmeester Frank het
licht ook nog eens dimde kwamen
de rode, blauwe en groen getooide

helmen met de lampjes erop, nog
beter tot hun recht. Er was veel
ruimte om te schaatsen door de
afwezigheid van Noordwijk en daar
werd goed gebruik van gemaakt.
Over de hele ijsvloer wervelde het
van de lichtpuntjes.
Na afloop van de training stond er
nog een grote verrassing klaar voor
alle jeugdige schaatsers en ook voor

Kinderen van Solidoe verrassen
ouderen in Aalsmeer
Aalsmeer – De kinderen van opvang
Solidoe hebben afgelopen
donderdag 17 december een bezoek
gebracht aan de ouderen in zorgcentra in Aalsmeer, Kudelstaart, De
Kwakel en Uithoorn. De jongens en
meisjes hebben met de leidsters heel
veel waxinelicht-houders gemaakt
om uit te delen, zo’n 1.000 in totaal.
Er is geschilderd en creatief gewerkt
met papier. Het resultaat was een
visitekaartje om trots op te zijn.
Met een kar vol met kaarsjes en
kaartjes arriveerden de leidsters met
een groep kinderen bij de zorg-

centra. Een groot aantal ouderen
stond al voor de ramen klaar. De
kinderen reageerden enthousiast en
zwaaiden bijna allemaal vrolijk naar
de ouderen. Bijna allemaal, want
enkele kinderen vonden de lampjes
ook wel heel interessant of waren
onder de indruk van het uitstapje...
Naast een bezoek aan Zorgcentrum
Aelsmeer, hebben groepen van
Solidoe ook ouderen in het Kloosterhof en Rozenholm verrast met een
bezoek en zijn kinderen met leidsters
de wijk ingegaan om naaste buren
en ouderen te trakteren. Bij het rondbrengen in Kudelstaart kreeg Solidoe

Aalsmeer - Afgelopen dinsdag 15
december werden de kinderen van De
Brug in de ochtendschemering op het
schoolplein verrast door twee mooi
verlichte kerstbomen en kerstmuziek
op het plein. De lokalen waren verlicht
met kaarslicht en de tafels prachtig
gedekt. Een mooi versierde kerstboom
in de eigen klas kon natuurlijk niet
ontbreken. In allerijl is de kerstviering
een dag vervroegd omdat de dag erna
de scholen weer hun deuren sluiten
voor een periode van vijf weken. Door
snel te schakelen kon het kerstontbijt
toch doorgaan. Na een heerlijk ontbijt
met verse croissants en muffins was
het tijd voor de kerstviering. Anders
dan andere jaren werd kerst gevierd
met de eigen klas maar wel met een
gezamenlijk kerstverhaal. Door vooraf
de viering gedeeltelijk op te nemen
konden de klassen toch elkaar zien via
het scherm. Later op de dag maakten
de kinderen een prachtig versierde
kerstbal om thuis in de boom te
hangen.
Kerstkaarten voor ouderen
In veel groepen zijn er kerstkaarten
gemaakt voor de ouderen van Zorgcentrum Aelsmeer. Deze zijn afgelopen vrijdag afgegeven en worden
aan de bewoners uitgedeeld. Zo
delen de leerlingen van De Brug hun
warmte met anderen. Met een gezellige dag werd dinsdag al het jaar afgesloten voor de kinderen van De Brug.

de trainers. Een tafel vol met prachtige in kerst-sfeer versierde tassen
met voor iedereen persoonlijk zijn
naam erop gedrukt. Binnen no-time
had iedereen zijn tas te pakken, allen
heel nieuwsgierig naar wat er in zat.
Er zat een puzzel in van een groepsfoto, die 4 weken daarvoor gemaakt
was met als extra beloning voor het
enthousiaste trainen een heerlijk stuk
chocola. Zelfs de kinderen die er
tijdens het maken van de foto niet bij
waren stonden op de groepsfoto, dat
zijn toch dingen die alleen Sinterklaas en de Kerstman voor elkaar
kunnen krijgen! Voor de trainers zat
in de tas een doosje bonbons en ook
aan de ijsmeesters was gedacht. Dit
jaar geen warme chocomel en kerstbrood voor de jeugd en glühwein
voor de begeleidende ouders, maar
toch was het weer een fantastisch
georganiseerde happening.
Dat dit door velen werd gewaardeerd
bleek later wel uit de vele positieve
reacties die de ouders stuurden naar
het organisatie comité: “Er wordt bij
ons vanavond heel veel gepuzzeld,
zo benieuwd zijn ze of ze wel op de
foto staan. Heel veel dank voor dit
originele geschenk!“

hulp van jeugdleden van VZOD.
De medewerkers van Solidoe zijn
tevreden over de raambezoeken.
De kinderen hebben heerlijk geknutseld, de ouderen gaven duidelijk blijk
van waardering voor de presentjes
(en het bezoek). Het belangrijkste
doel is bereikt: Samenzijn voor jong
en oud. De eenzaamheid even
vergeten.
“Het was fijn om iets leuks te doen
voor de ouderen in de gemeenten”,
aldus de leiding van Solidoe. De
kinderen mochten weliswaar niet
naar binnen bij de zorgcentra, maar
hun aanwezigheid deed menig
oudere stralen. Mooi om deze ‘klik’ te
zien. Achter glas toch verbonden met
elkaar! Hopelijk blijven dergelijke
acties georganiseerd worden, want

Leerlingen Samen Een in de rij voor chocolademelk bij Bertram & Brood.

Toch fijne laatste schooldag
voor leerlingen Samen Een
Aalsmeer – Ineens was dinsdag 15
december de laatste schooldag! Vier
dagen school, moesten last-minute
in 1 dag gestopt worden. Het
kerstontbijt kon niet doorgaan, het
zingen bij zorgcentrum Aelsmeer
moest geannuleerd worden en de
kerstbomen in de klas werden al
afgetuigd. Op basisschool Samen
Een is er toch een fijne laatste
schooldag van gemaakt! De kinderen
waren op hun ‘kerstbest’ gekleed en
werden in de school verwelkomt met
kerstliedjes van de schoolband. Als

kers op de taart mochten alle leerlingen bij Bertram & Brood in de
Punterstraat een bekertje warme
chocolademelk met slagroom en een
kerstkransje of chocolaatje komen
halen. In de rij voor de, door Bertram
zelfgemaakte kerstkraam, in
kerstoutfit en dan kerstliedjes zingen.
Zo werd deze dag toch nog een
echte feestdag!
De bewoners van zorgcentrum
Aelsmeer zijn op een filmpje met
kerstliedjes gezongen door de leerlingen getrakteerd.

Film Buurtwerk en RKDES voor
jeugdtrainers en vrijwilligers
Aalsmeer - Buurtwerk voert binnen
de gemeente Aalsmeer het jongerenwerk uit. Dit houdt in dat de buurtwerkers jongeren ondersteunen bij
hun talenten en kansen, maar ook
verengingen ondersteunen met
kennis, trainingen en het versterken
van de signalerende functie. Aangezien in deze bijzondere tijden de
buurtwerkers geen trainingen op
locatie kunnen geven, is samen met
twee enthousiaste vrijwilligers van
RKDES het idee geboren om een film
te maken voor trainers en coaches
van jeugd in de leeftijdscategorie
van 8 tot 12 jaar. Hierin wordt de
basis van de ontwikkelingen van
jeugdigen besproken, laten de
buurtwerkers zien hoe groepsprocessen in teams werken en komen
Wim en Hans aan het woord over het
wel en wee van kinderen. De ervaring leert dat trainers en coaches
alles uit het hart doen, maar dat
soms de specifieke kennis voor het
oplossen van problemen bij kinderen
ontbreekt. Hiervoor is soms profes-

sionele kennis nodig. Tel daarbij op
dat het vroeg signaleren van
problemen bij kinderen een grote
prioriteit heeft bij de jeugdhulpverlening. Juist hiervoor is een samenwerking met verenigingen vanuit Buurtwerk en het inzetten van vrijwilligers
die zich bezig houden met het wel
en wee van de jongeren van de club
zeer waardevol. De film geeft inzicht
aan trainers en coaches en vrijwilligers over een manier hoe er binnen
de vereniging kan worden omgegaan met de leden en de kinderen
van de club.
De film is te bekijken via Youtube en
via www.jonginaalsmeer.nl. Trainers,
coaches en vrijwilligers bij verenigingen kunnen het filmpje ook via
uw vereniging opvragen of via Buurtwerk. Deze eerste presentatie is
bedoeld voor trainers en coaches.
Afhankelijk van het succes van deze
opzet denkt Buurtwerk ook aan een
presentatie ten behoeve van oudere
jeugd, omgaan met ouders en
ouders/team van de tegenpartij.

velen (jong en oud) voelen zich
eenzaam, juist rond de aankomende

Kerstdagen en Oud en Nieuw. Blijf
naar elkaar omkijken!

Zwaaien achter glas, toch verbonden met elkaar.
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Aalsmeerse Anna-Maria Mantel
opnieuw bij Next Woman 100

Wethouder Wilma Alink reikt cheque uit aan Sylvana Wildschut, vrijwilliger van Stichting Living Memories.

Meerlandenfonds trakteert
17 organisaties in Aalsmeer
Aalsmeer/Rijsenhout - Het Meerlandenfonds heeft de 116 gelukkige
winnaars van 2020 bekend gemaakt.
Dit jaar helaas geen feestelijk evenement, maar gelukkig wel veel
verraste vrijwilligers. Dit jaar is de
wethouders van de Meerlandengemeenten gevraagd om één organisatie persoonlijk te verblijden met
een cheque uit het fonds. Wethouder
Alink feliciteert de winnaars uit haar
gemeente: “Fantastisch dat zeventien
organisaties uit Aalsmeer en Kudelstaart dit jaar een bijdrage
ontvangen. Ik draag al deze winnaars
een zeer warm hart toe en ben blij
dat Meerlanden dat gevoel met mij
deelt. Van harte gefeliciteerd allemaal!” De wethouder koos ervoor om
een cheque te overhandigen aan
Sylvana Wildschut, vrijwilliger van
Stichting Living Memories. De Stichting geeft gezinnen een blijvende
herinnering aan hun kind dat komt
te overlijden of overleden is, in de
vorm van een professioneel videoportret. “Ik ben zeer onder de indruk
van Sylvana en haar verhaal én dat zij
de kracht heeft gevonden om haar
overleden zoontje te eren door vrijwilliger te worden bij deze stichting.
Ik hoop dat velen met de Meerlanden Stichting Living Memories
willen steunen zodat zij hun prachtige werk kunnen voortzetten”, aldus
wethouder Alink
Meerlandenfonds
Algemeen directeur van Meerlanden
Angeline Kierkels mist het persoonlijke contact van het jaarlijkse event

met al die vrijwilligers, maar vindt
het mooi hen op toch op deze
manier te kunnen verrassen: “Vrijwilligers zijn onmisbaar voor onze maatschappij. En misschien in deze
periode wel meer dan ooit. Met veel
creativiteit en doorzettingsvermogen
proberen zij hun werk zo goed
mogelijk voort te zetten om daarmee
bij te dragen aan een mooie en duurzame leefomgeving in de regio,
vandaag en morgen. Daarom
steunen wij die talrijke initiatieven
van goede doelen en verenigingen
met ons Meerlandenfonds. Zo
kunnen zij hun mooie werk blijven
doen.” Op www.meerlanden.nl/fonds
staan alle video’s van de wethouders,
waarin naast de persoonlijke overhandiging van de cheques ook alle
andere verenigingen en stichtingen
die een bijdrage uit het Meerlandenfonds hebben ontvangen,
voorbijkomen.
Criteria voor bestuur fonds
Het bestuur van het fonds heeft dit
jaar bij de aanvragen gelet op
degenen, die zich inzetten voor een
mooie en duurzame leefomgeving.
Ze gaat hierbij uit van de Duurzame
Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de
VN om van de wereld een betere plek
te maken in 2030. Het bestuur let
extra op projecten of activiteiten die
het milieu bevorderen, het welzijn
van mensen vergroot en dit jaar ook
op aanpassingen die daarvoor nodig
zijn vanuit de maatregelen rondom
Covid-19, om deze activiteiten zo
goed mogelijk voort te zetten.

Koren, scouting en G-tennis
In Aalsmeer krijgen de volgende
organisaties een bijdrage van het
Meerlandenfonds:
Scouting Wiol en Willem Barendsz
(Duurzame steiger, 400 euro), Participe Amstelland-Aalsmeer (Speeltuin
Clematisstraat, 1000 euro), Stichting
Flower Art Museum (Inrichting
buitenruimte, 350 euro), Jeugdfonds
Sport Cultuurfonds Aalsmeer
(Promotiemateriaal, 300 euro), Stichting Beheer Watertoren Aalsmeer
(Aanschaf voorlichtingsmodel, 350
euro), Ouderensoos Kudelstaart
(Organisatie activiteiten, 250 euro),
Stichting Reanimatie Aalsmeer
Kudelstaart (Aanschaf oefenmateriaal
en AED, 500 euro), Tennisschool Peter
van Bael (Organisatie G-tennis, 400
euro), Aalsmeers Mannenkoor Con
Amore (Organisatie concert na
corona, 600 euro), Aalsmeers
Harmonie (Aanschaf scanner voor
digitaliseren bladmuziek, 265 euro),
Aalsmeers Vrouwenkoor Vivace (Koor
in stand houden en organiseren
concerten na corona, 250 euro),
Stichting Scouting Tiflo Aalsmeer
(Spel- en zeilmateriaal, 300 euro),
Jozefschool Aalsmeer (Regenton en
afvalgrijpers, 200 euro), Samen aan
de Amstel (Helpen gezinnen onder
minimaniveau, 460 euro), Cultureel
Café Bacchus (Scherm voor filmavonden en cabaret, 300 euro),
Popkoor Soundsation (Jubileumconcert en Zoom abonnement om thuis
te repeteren, 300 euro) en Stichting
Living Memories (Videoportret terminale kinderen, 750 euro).

Ben & Jerry’s ondersteunt
cacao-boeren in West-Afrika
Aalsmeer - Samen met Ben & Jerry’s
heeft Fairtrade een missie om een
leefbaar inkomen mogelijk te maken
voor cacaoboeren in West-Afrika. De
cacao, die Ben & Jerry’s gebruikt in
hun (h)eerlijke en romige chocolade
en ijs, is al jaren Fairtrade gecertificeerd. Fairtrade garandeert niet
alleen heerlijke ingrediënten, maar
ook een betere betaling voor boeren.
Nu gaat Ben & Jerry’s er nog een
schepje bovenop doen. Ben & Jerry’s
gaat een hogere prijs betalen, die
boeren zal ondersteunen op hun

weg naar een leefbaar inkomen. Het
extra geld ondersteunt boeren bij
het verbeteren van processen die
impact hebben op het milieu. De
premie kan echt een enorm verschil
maken. Een cacaocoöperatie in
Ivoorkust, waarmee Ben & Jerry’s
samenwerkt, kon hiervan een nieuwe
medische kliniek bouwen, een
verpleegster inhuren, zonnepanelen
installeren en een waterpomp kopen.
Fairtrade doet er dus toe! Dus kies
voor Fairtrade producten van Ben &
Jerry, want dat is dubbel genieten.

Cacao-boer in West-Afrika.

Zowel voor jou als voor de Fairtrade
families in Ivoorkust.
Meer informatie op de website:
www.fairtradegemeenteaalsmeer.nl

Aalsmeer - De Aalsmeerse AnnaMaria Mantel-Giannattasio is voor de
zesde keer op rij tot één van de
honderd meest succesvolle vrouwelijke ondernemers van Nederland
uitgeroepen. In coronatijd wordt er
extra geselecteerd op criteria als de
digitale en transformerende kracht
van de ondernemers. Veerkracht,
creatief denken en positiviteit is haar
kenmerk en dat zorgde ervoor dat
haar evenementenbureau Puur
Events succesvol de stap maakte naar
online events. Anna-Maria Mantel:
“Inmiddels hebben we nu drie
studio’s en kunnen we gelukkig weer
heel veel mensen blij maken met
hybride en online evenementen.
Daar zijn we ook extra trots op. Het is
niet makkelijk in deze tijd betekenisvolle verbindingen te maken, maar
toch is de magie online er ook! Ik
hoop dat ik een inspiratie kan zijn
voor alle vrouwelijke ondernemers.”
Bij Puur Events in Amsterdam,
Rotterdam en Utrecht werken veel
Aalsmeerders, waarom is dat? “Aalsmeerders geven niet snel op, ze

durven hun dromen en plannen waar
te maken en motiveren zichzelf elke
dag om het beste uit zichzelf te
halen”, aldus Anna-Maria. “Aalsmeer
kent een traditie van hard werken en
de klant begrijpen, dat is mooi.” Of ze
nog tips heeft voor starters? “Zeker!
Geloof in wat je doet. Wees trots op
jezelf en de keuzes die je maakt en
blijf oprecht. Het is niet de snelste
weg naar succes, maar wel de meest
stabiele.”

Anna-Maria Mantel-Giannattasio.
Foto: Merel Meijdam

Eerste Herenboerderij van start
aan Vriezekoop in Leimuiden
Leimuiden - De eerste Herenboerderij in het Groene Hart kan officieel
van start nu Herenboeren Nederland
het perceel Vriezekoop Noord 4 in
Leimuiden heeft aangekocht. Na een
jaar van samenwerken met allerlei
partijen is hiermee het zaadje
ontkiemd dat op 22 november 2019
was geplant. De Herenboerderij is
een duurzame, kleinschalige, coöperatieve boerderij die eigendom is van
circa tweehonderd huishoudens uit
de omgeving. Er is nog plek voor een
aantal nieuwe leden om zich bij de
coöperatie in Leimuiden aan te
sluiten. In Nederland zijn op dit
moment acht Herenboerderijen
actief.
Samenwerken en volhouden
Lian Tan, voorzitter van de Stichting
Herenboeren Groene Hart, deelt het
nieuws met groot enthousiasme: “Op
22 november 2019 nam Leo van den
Brand, kartrekker van Herenboeren
Groene Hart, mij mee naar een
locatie waar hij heel blij van werd,
namelijk Vriezekoop 4 in Leimuiden
en op 18 december 2019 zijn leden
van de werkgroep locatie gaan
kijken. Het was liefde op het eerste
gezicht.” Dat was een klein jaar
geleden. Tan memoreert: “Het was
een jaar van samenwerken,
volhouden, geloven en denken in
mogelijkheden. Nu is het tijd om te
groeien.” Water geven en voeden

betekent voor de Herenboerderij
concreet: het werven van leden en
het vinden van een agrarisch
geschoold persoon die als boer bij de
coöperatie wil werken.
Duurzaam produceren
Mensen met elkaar verbinden, dat is
het idee van de Herenboerderij.
Een Herenboerderij is een kleinschalige, coöperatieve boerderij,
eigendom van circa 200 huishoudens
(Herenboeren genoemd) uit de
omgeving. De coöperatie bepaalt
wat er gegeten gaat worden. Samen
met de Herenboeren-boer, die in
dienst is van de coöperatie, worden
er fruit, aardappels en zo’n 50
verschillende soorten groenten
verbouwd. De boer verzorgt ook de
varkens, runderen en kippen, die
vlees en eieren leveren. Herenboeren willen weten waar hun eten
vandaan komt en hoe het voedsel op
hun bord komt. Een Herenboerderij
produceert duurzaam, met respect
voor het milieu, de bodem, de dieren
en de boer. Een Herenboerderij is
meer dan een leverancier van
voedsel. Leden kunnen meehelpen
op de boerderij, recepten uitwisselen, samen koken en workshops
organiseren. Lid worden? Aanmelden
kan tot 1 februari door een mail te
sturen naar Secretariaat@herenboerengroenehart.nl of bel naar
06-22691468.
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Geef frituurvet een tweede leven
Aalsmeer - Oud en Nieuw staat weer
voor de deur. En hoewel dit jaar in
een klein gezelschap gevierd moeten
worden, zullen Nederlanders traditiegetrouw in groten getale oliebollen
gaan bakken. Een groot deel van de
gebruikte frituurolie verdwijnt
daarbij bij het restafval of in het riool.
“Dat is zonde”, vindt Frans Claassen,
directeur van MVO, de ketenorganisatie voor oliën en vetten, “aangezien
het vet hergebruikt kan worden voor
bijvoorbeeld het maken van biobrandstoffen. En dat is niet alleen
goed voor het milieu, maar ook voor
onze leefomgeving.”
Meer rioolverstoppingen
Eerder dit jaar meldde Stichting

Rioned dat sinds de corona-lockdown Nederlanders steeds meer
doekjes en beschermingsmiddelen,
zoals mondkapjes, door het toilet
spoelen. Met name de combinatie
vet en doekjes kan bijzonder slecht
zijn voor het milieu. Elke keer als het
in het riool komt, plakt er meer en
meer vet aan het riool. Samen met de
vochtige doekjes wordt dat één
grote, harde massa. En dat zorgt voor
verstoppingen. Frituurvet, doekjes en
mondkapjes horen dus niet in het
riool. Gebruikt frituurvet of olie kan
ingezameld worden bij meer dan
2500 locaties in Nederland. Want
naast het voorkomen van verstoppingen, geeft het recyclen een
tweede leven aan gebruikte vetten.

Provincie kiest voor kleiner
pakkket maatregelen N201
Regio - Gedeputeerde Staten van
Utrecht willen komen tot een kleiner
en kosteneffectiever pakket van
maatregelen om een aantal knelpunten op te lossen op de N201
tussen Vreeland en Amstelhoek. Ook
bij dit pakket moet er extra aandacht
zijn voor leefbaarheid en
verkeersveiligheid.
Dit voorstel wordt op 20 januari 2021
besproken in de commissie Milieu en
Mobiliteit waarna Provinciale Staten
er op 27 januari 2021 een besluit
over nemen. Provinciale Staten (PS)
hebben in februari 2019 gekozen
voor het oplossen van de verkeersknelpunten zonder de weg te
verbreden, met veel aandacht voor
leefbaarheid, natuur en landschap.
Na dit besluit van PS is een plan
uitgewerkt met een integraal pakket
aan maatregelen. Dit plan moet nu
worden aangepast. Naast het
oplossen van een groot aantal knelpunten op het gebied van doorstro-

ming en bereikbaarheid, is er in het
plan veel aandacht voor leefbaarheid, lucht en geluid en voor het
behouden en/of versterken van de
natuur en het landschap. Die extra
aandacht is er ook voor de kwaliteit
en de veiligheid van de fietsroute
langs het hele traject en er worden
maatregelen voorgesteld voor het
verbeteren van het openbaar
vervoer.
Participatie en onderzoek
Vanaf 2017 is de omgeving meegenomen bij het maken van het plan.
Via diverse bijeenkomsten, een breed
uitgezette enquête en meerdere
ontwerpateliers konden aan- en
omwonenden en andere belanghebbenden meedenken en voorstellen
aandragen om de verkeers- en leefbaarheidsknelpunten op te lossen.
Door de provincie zijn onderzoeken
verricht op het gebied van doorstroming, bereikbaarheid, verkeersveilig-

Kinderhulp Afrika blij met giften
voor weeskinderen in Oeganda
Aalsmeer - De Aalsmeerse stichting
Kinderhulp Afrika wil graag de inwoners van Aalsmeer en omgeving
bedanken voor hun betrokkenheid
en ondersteuning in 2020. Regelmatig heeft de stichting een bericht
in de krant geplaatst met een oproep
tot hulp om de Oegandese weeskinderen en de gezinnen te helpen in
deze moeilijke tijd. Kinderhulp Afrika
is dankbaar voor de hulp die velen
Aalsmeerders geboden hebben.
Afgelopen week zijn mede dankzij
uw hulp 400 kerst-voedselpakketten
uitgereikt aan hen die het heel hard
nodig hebben. Op de website www.
kinderhulp-afrika.nl en op de facebookpagina zijn meer foto’s vinden
van de aangeboden hulp, die tot
stand is gebracht. Helaas is de coron-

apandemie nog niet voorbij. Ook in
2021 wil de stichting voor de weeskinderen blijven zorgen. Maandelijks
maken zij extra geld over naar
Oeganda om de kinderen en de
gezinnen te voorzien van voedselhulp, om de kliniek draaiende te
kunnen houden en om salarissen van
de Oegandese personeelsleden te
kunnen betalen, zodat zij hun huur
en maaltijden voor hun gezin
kunnen betalen. De stichting hoopt
dan ook dat u hen wilt blijven ondersteunen met een gift aan het noodfonds, zodat deze extra hulp aan hen
die zwaar getroffen zijn door de
pandemie voort gezet kan worden.
De stichting gaat eveneens een
aanvraag indienen bij Stichting
Ontwikkelingssamenwerking Aals-

Boom in de brand gestoken
Aalsmeer – Donderdag 17 december
rond half drie in de middag werd de
brandweer van Aalsmeer gealarmeerd voor een buitenbrand aan de
Dreef. Ter hoogte van IKC Triade
bleek een boom in brand te staan. De
brandweer heeft het vuur geblust.

Omwonenden hebben gezien dat
jongeren de boom, met vuurwerk, in
de brand hebben gestoken. De
boom is zodanig beschadigd dat de
gemeente genoodzaakt is om de
boom om te zagen.
Foto: Brandweer Aalsmeer

Zo kan er van gebruikt frituurvet of
bakolie bio-brandstof worden
gemaakt. Bio-brandstof dat is
gemaakt van gebruikt frituurvet is de
meest duurzame brandstof die er is.
Het heeft de laagste CO2-uitstoot
van alle energiebronnen.
Een groenere wereld
Ook zorgt het inzamelen van
gebruikte vetten voor extra inkomsten voor scholen en sportverenigingen. “Het inzamelen van
gebruikte vetten heeft alleen maar
voordelen voor onze maatschappij
en draagt bij aan een groenere
wereld”, zegt Frans Claassen, “Het is
daarom belangrijk om hier aandacht
voor te blijven houden.”

heid, luchtkwaliteit, geluid, landschap en natuur. Naar aanleiding van
deze onderzoeken en de participatiebijeenkomsten zijn de voorkeursvariant en de uitwerking daarvan tot
stand gekomen.
Heroverweging
Gedeputeerde Staten zien kansen
om de veiligheid, bereikbaarheid en
leefbaarheid op de N201 te verbeteren, maar zijn van mening dat in
het huidige plan de kosten niet in
balans zijn met de maatschappelijke
opbrengsten, en dat de toegevoegde
waarde van de individuele projectonderdelen nog onvoldoende scherp is.
Vervolg
Het voorstel betekent dat het plan
moet worden aangepast en het
onderzoek naar maatregelen met
een jaar wordt verlengd. Die tijd
wordt gebruikt om te komen tot een
nieuw, kleiner en kosteneffectiever
plan voor een toekomstbestendige
N201. Meer informatie over het
project ‘Toekomst N201’ is te vinden
op www.toekomstN201.nl

meer (OSA) met het verzoek de
ontvangen giften te verdubbelen.

Papier en afval gedumpt bij inzamelcontainers Rijsenhout. Foto: Ruud Meijer

Explosieve toename papier en
plastic bij inzamelcontainers
Rijsenhout - Net als bij de eerste
lockdown in het voorjaar ziet Meerlanden een toename van het huishoudelijk afval. Deze keer is vooral
het aanbod van karton en plastic
explosief toegenomen. Elke
december is de inzameling van deze
afvalsoorten een grote uitdaging
door de vele online inkopen, maar de
coronacrisis en de gesloten winkels
maakt dat het probleem groter is
geworden. Het inzamelen van de
vollere boven- en ondergrondse
containers kost Meerlanden dan ook
meer tijd dan gebruikelijk.
Extra containers en personeel
Het grote aanbod zorgt er voor dat
de containers sneller vol raken en
helaas wordt er ook veel afval naast
de containers gezet. Hierdoor
ontstaan storingen, zwerfafval,
onveilige situaties en daardoor extra
werk voor de inzamelaars. Samen
met de verschillende gemeenten
probeert Meerlanden de overlast zo

Opgeruimde en nette wijk
Rond de jaarwisseling zijn verschillende de ondergrondse containers
afgesloten in verband met brandgevaar door vuurwerk. Vandaar de
oproep van Meerlanden om een
handje mee te helpen: “Komt u een
volle container tegen? Zet uw afval er
dan niet naast, maar bied het later of
ergens anders aan. Of houd uw afval
alstublieft wat langer in huis en bied
dit in het nieuwe jaar aan. U kunt het
uiteraard ook bij de milieustraat inleveren. Zo houden wij samen uw wijk
opgeruimd en netjes.”

Pimp je werkplek met bloemen
Amstelland - Werk je veel thuis? Dan
is de gezelligheid van collega’s een
gemis. Maak het daarom op een
andere manier gezellig: koop een
bos bloemen voor op je werktafel of
bureau.
Effecten
Naast dat bloemen leuk zijn, is het
bewezen dat mensen die zich
omringen met bloemen, zich opgewekter voelen, minder gestrest zijn
en zich beter kunnen ontspannen.
Volgens onderzoek hebben bloemen
namelijk direct effect op je geluksgevoel. Ze maken je niet alleen vrolijk,

Nieuwe ‘Rooie
Dorp’ in Kerstsfeer
Uitreiking voedsel-kerstpakketten aan
weeskinderen in Oeganda.

goed als mogelijk tot een minimum
te beperken. Op verschillende
plaatsen zijn extra bovengrondse
containers geplaatst voor papier en
plastic verpakkingen. Meerlanden
heeft hiervoor extra personeel en
wagens ingehuurd en heeft het
maximum van uitbreiding bereikt.
Ook wordt er in de weekenden
tijdens de feestdagen meer gereden.

Aalsmeer - De nieuwbouw van het
‘Rooie Dorp’ aan de Machineweg
vordert gestaag. Volgend jaar is de
oplevering van de woningen, die
gerealiseerd worden in opdracht van
Eigen Haard, gepland. Maar voor de
komende dagen zijn alle gereedschappen en materialen opgeborgen. De heren en dames bouwers
gaan Kerst en Oud en Nieuw vieren.
Hun ‘laatste klus’ in dit jaar was een
gezamenlijke actie: Er is met lichtjes
een Kerstboom en de woorden ‘blijf
gezond’ op de nieuwbouw te zien.
Van hetzelfde: Prettige feestdagen en
bedankt voor dit lieve gebaar!

ze zorgen ook voor een laagdrempelig effect op de communicatie en
werkbeleving.
Genoeg redenen dus om bloemen
op je werkplek te zetten. Maar welke?
Nu het tulpenseizoen in volle gang is,
zijn deze bloemen perfect om jezelf
mee te verwennen. Ze zijn kleurrijk,
artistiek en stralen een Nederlandse
signatuur uit. Genieten! Snijd de
stelen schuin af en zet ze in ruim
water, want het zijn dorstige
bloemen. Veel werkplezier! Kijk voor
meer informatie over bolbloemen op
www.ilsysays.com.
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Het college van B&W Aalsmeer, van links naar rechts: wethouders Robert van Rijn en
Bart Kabout, burgemeester Gido Oude Kotte en wethouder Wilma Alink.

College B&W Aalsmeer trots
op veerkracht samenleving
Aalsmeer - Waar eind vorig jaar het
ABC van het college van Aalsmeer in
deze krant werd opgetekend, staat
dit jaar grotendeels in het teken van
alleen de C. Corona heeft ook voor
burgemeester en wethouders veel
bepaald dit jaar. Maar gelukkig niet
alles, er is ondanks het virus namelijk
veel bereikt in ons dorp. Het was en
is nog altijd een veelbewogen jaar.
Economisch, sociaal en financieel
waren en zijn er flinke uitdagingen te
overwinnen. Toch overheerst bij
burgemeester en wethouders positivisme. Met name de veerkracht en
inzet van de Aalsmeerse samenleving
wordt geprezen. Unaniem spreekt
het college waardering uit voor de
hulpvaardigheid, de innovatieve
manier van denken, de slagkracht en
de veerkracht van verenigingen,
culturele instellingen, scholen,
kinderdagverblijven, ondernemers,
maatschappelijke instellingen en
sportclubs.
“Als er iets opvalt in dit dorp zijn het
die kwaliteiten”, zegt burgemeester
Gido Oude Kotte. “Als we als
gemeente vinden dat we iets moeten
regelen, is het vaak in de praktijk al
opgepakt door de betreffende
betrokkenen. Dat is fantastisch om te
zien”. Ook de nieuwe wethouder Bart
Kabout ervaart deze spirit in zijn
portefeuille onderwijs. “Ik was nog
maar net aangesteld als wethouder
toen corona uitbrak”, blikt hij terug.
“Je hebt dan het gevoel dat je als
vertegenwoordiger van de gemeente
voorop moet lopen in het vinden van
oplossingen voor noodopvang etcetera. Maar de scholen en de kinderdagverblijven in Aalsmeer pakten
zelf de handschoen heel snel op. Van
ons werd alleen verwacht dat we aan
hen de faciliteiten boden om goede
afspraken te kunnen maken. Die
instelling en inzet waardeer ik
enorm.” Wethouder Robert van Rijn
geeft vanuit zijn portefeuille
economie zijn kijk op de veerkracht
tijdens de coronacrisis. “De coronamaatregelen hebben behoorlijk
effect op onze Aalsmeerse economie.
En dan is het steunen van elkaar hard
nodig. Veel mensen, instellingen en
bedrijven gaan creatief, innovatief,
professioneel, collegiaal en ruimhartig om met de vele uitdagingen
waar we in deze tijd voor staan en als
gemeente helpen we daar waar het
kan en het nodig is”, zegt Van Rijn.
“Naast het landelijk steunpakket
heeft de gemeente Aalsmeer ook
een gemeentelijk pakket aan steunmaatregelen vastgesteld. Zo betalen
gebruikers van bedrijfspanden geen
onroerendzaakbelasting in 2020, is er
een noodfonds ingesteld en hebben

we onze marketingwebsite Visit Aalsmeer direct ingezet als kooplokaal
platform.” Wethouder Wilma Alink: “Ik
ben trots wethouder te zijn in een
gemeente met zoveel positieve en
veerkrachtige inwoners en ondernemers. In moeilijke tijden blijken we
voor elkaar klaar te staan. Ik wil echt
iedereen bedanken voor de inzet dit
afgelopen jaar. Want makkelijk was
het zeker niet voor de maatschappelijke en culturele instellingen waar ik
mee mag werken.”
De wethouders willen aan het eind
van dit veelbewogen jaar ook graag
aandacht schenken aan wat dit jaar
wel ‘normaal’ is doorgegaan. Voor
zover je van ‘normaal’ kunt spreken
met vergaderen via schermpjes, het
schrappen van bewonersbijeenkomsten en landelijke maatregelen die
elk moment kunnen wijzigen naar de
omstandigheden.
Lichtpuntjes
“De eerste Right to Challenge is gerealiseerd. Het onderhoud van het
Seringenpark wordt nu gedaan
onder toezicht van een enthousiaste
groep inwoners. Dat is een hele
mooie vorm van participatie en ik
hoop dat meer mensen uit Aalsmeer
en Kudelstaart gebruik zullen maken
van hun recht om de gemeente uit te
dagen”, zegt Wilma Alink als eerste.
“Daarnaast zijn er nog andere mooie
dingen gebeurd. We hebben belangrijke stappen gezet op het gebied
van duurzaamheid, werken fijn
samen met organisaties zoals Participe, Aalsmeervoorelkaar en Mantelzorg & Meer. We hebben de entrees
van de gemeente mooier gemaakt
met bloemen en planten en het
Flower Art Museum is een prachtige
Wall of Flowers rijker. Onze Fairtrade
werkgroep en OSA blijven zich
inzetten voor een betere wereld en
zo zijn er toch een hoop lichtpuntjes
te noemen.”.
Bruggen en platform
“De Barendebrug en de Kerkwegbrug zijn geheel gerenoveerd en we
hopen nu snel de Aardbeienbrug af
te ronden. Voor volgend jaar staat de
opening van de nieuwe Burgemeester Kasteleinweg op de agenda
en gaan we aan de slag met het park
langs de Machineweg”, vult Robert
van Rijn vanuit zijn portefeuille aan.
“Ook is er door een aantal zaailingen
van het seizoen 2019–2020 in
opdracht van ons een mooi platform
gemaakt waar business, banen en
events bij elkaar komen onder de
naam www.aalsmeerlokaal.nl. Alles
om onze Aalsmeerse economie juist
nu te ondersteunen.”
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Impulsen waterrecreatie
“Het project Waterfront is unaniem
door de raad aangenomen en de
indrukwekkende werkzaamheden zijn
inmiddels gestart”, zegt Bart Kabout.
“Een van de mooie aspecten van dit
project is het samenwerken met een
werkgroep van omwonenden. Samen
op zoek naar mogelijkheden om overlast in de wijk te minimaliseren. Verder
ben ik blij dat het bestemmingsplan
voor Fort Kudelstaart is aangenomen.
Daar zien we een prachtig voorbeeld
van de manier waarop we oud met
nieuw kunnen combineren in de
openbare ruimte in onze gemeente.
Samen met wethouder Van Rijn kijk ik
ernaar uit om het Fort tot een mooi
watersporticoon te kunnen ontwikkelen. De watersport en de recreatiebranche krijgen hier mooie impulsen
door. Volgend jaar willen we meters
maken met woningbouwprojecten,
zoals Westeinderhage en
Hoofdweg-Zuid.”
Geboorte (klein)kind
Ook op persoonlijk vlak was 2020 voor
burgemeester en wethouders een
bewogen jaar. Met persoonlijke
hoogte- en dieptepunten, zoals bij
iedereen. Voor Gido Oude Kotte was
de geboorte van zijn zoon Ilias een
absoluut persoonlijk hoogtepunt.
“Alles wat men daarover beweert, is
waar”, zegt de trotse burgervader. “De
rijkdom van een dochter en een zoon
is niet makkelijk in woorden uit te
drukken. Zeker in een tijd waarin veel
mensen niet bij hun geliefden kunnen
zijn of dierbaren zijn verloren, is het
besef van die rijkdom dubbel
aanwezig. Laten we ons deze dagen
ook allemaal extra bekommeren om
de mensen die het zwaar hebben
vanwege verlies van dierbaren of
werk. Mensen die ziek of eenzaam zijn
of gestrest om hun situatie.” Bij Wilma
Alink komt als eerste de geboorte van
haar kleindochter Florien op. “Haar
aanwezigheid brengt een hoop extra
vrolijkheid in mijn leven”, zegt een
stralende Alink. “En vrolijkheid, daar
kun je natuurlijk nooit genoeg van
hebben.”
Samen sterk
Bart Kabout vindt het begin van zijn
wethouderschap op persoonlijk
gebied een hoogtepunt van het jaar.
“Het is nog veel leuker en mooier werk
dan ik dacht”, constateert hij. “Werk
dat mij toch ook weer dwingt om
soms op een andere manier naar de
samenleving te kijken. En zo’n ontwikkeling is altijd goed.”
Robert van Rijn: “Rond de geboorte
van Ilias werd er vanuit mijn rol als
locoburgemeester een beroep gedaan
om de rol van Gido in de crisisorganisatie van de veiligheidsregio in te
vullen. Dat zie ik wel als een mooie
persoonlijke ontwikkeling en hoogtepunt. Voor mij benadrukken de
ontwikkelingen van dit jaar sowieso
extra dat we vooral samen sterk staan.
Dat wist ik natuurlijk verstandelijk wel,
maar in een jaar waarin niets vanzelfsprekend is, voel je dat ook
daadwerkelijk.”
Gido Oude Kotte sluit bij die laatste
woorden van Robert van Rijn aan: “Dat
geldt niet alleen voor het college,
maar voor de hele Aalsmeerse samenleving. Er is gebleken dat we samen
sterk zijn, juist in een rampjaar als
2020. En als we volhouden, doorbijten,
dan komt er in 2021 weer perspectief.
Daar ben ik van overtuigd. Namens
het voltallige college wens ik iedereen
in Aalsmeer en Kudelstaart fijne,
veilige en vooral gezonde feestdagen
met veel liefdevolle momenten.”

Judith Keessen: “Dat deze crisis
maar snel voorbij mag zijn”
Aalsmeer - Terugblikken op 2020 is
in één opzicht iets wat ik liever niet
doe, daarom begin ik met het
uitspreken van mijn hoop en wens
voor 2021; dat deze crisis maar snel
voorbij mag zijn. Onze gemeente is
rijk aan ondernemers, waarvan een
groot deel enorm gebukt gaat onder
zware maatregelen en ik hoop dat
wij deze bedrijven met elkaar overeind kunnen houden. Gelukkig zijn
inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart mensen met een grote
gemeenschapszin en hebben we
naast de vele ondernemers ook heel
veel vrijwilligers die klaar staan een
helpende hand te bieden. Lokaal
kopen werkt, en je zou kunnen
zeggen dat dit toch een klein positief
tintje geeft aan alle ellende. Samen
leven, samen doen. “Het kenmerk
van een goede democratie is dat er
rekening wordt gehouden met
minderheden.” Wanneer politieke
beslissingen worden genomen, die in
vrijwel alle gevallen gevolgen
hebben voor inwoners, vind ik het
normaal dat inwoners hierbij
betrokken worden. Een mooi voorbeeld hiervan is het Waterfront,
waarbij juist inwoners veel hebben
meegedacht en dankzij hen de
plannen zijn gewijzigd in het voordeel van iedereen. Zo zou het bij veel
meer onderwerpen moeten zijn, en
in die zin betreur ik de beslissing van
andere partijen in te stemmen met
het bestemmingsplan Fort Kudelstaart. De schaalvergroting heeft
enorme impact op het verkeer en de
woon- en leefomgeving. 125.000
bezoekers per jaar is enorm veel, en
ik had liever een kleinschaliger plan
gezien, waar ook lokaal plezier aan
beleefd wordt. Maar wie weet wat
ons nog in het verschiet ligt. Veel
bedrijven houden er al rekening mee
dat het vliegverkeer blijvend verminderd en hebben andere manieren
van vervoer gevonden of bedacht en
meetings gaan digitaal. Lokaal

kunnen we deze tijd goed gebruiken
om de noodzaak in te laten zien dat
groei naar 800.000 vliegbewegingen
voor de leefbaarheid en onze
gezondheid desastreus is – maar ook
onnodig. Waar landelijke partijen
geen lans breken pakken inwoners
de handschoen op en klagen
Schiphol aan. De beslissing om een
MKBA uit te voeren juich ik toe,
hiermee wordt zichtbaar dat
Schiphol niet langer de motor van
onze economie is, maar dat dit juist
hardwerkende werknemers en
ondernemers zijn, vaak op heel
andere vlakken dan de luchtvaart.
Naast mijn hoop voor een spoedig
einde van deze crisis wens ik dat er
geen bomen meer gekapt worden,
maar dat er altijd gekozen moet
worden voor een andere oplossing.
Er verdwijnt te veel groen en er komt
te weinig voor in de plaats. Met
zoveel inwoners met groene vingers
en expertise zou Aalsmeer/Kudelstaart mee moeten dingen naar de
nominatie ‘Groenste Gemeente’. Niet
alleen behouden wat ge hebt, ook
eren wat je had. Laat bijvoorbeeld in
het openbaar groen de historie van
Aalsmeer/Kudelstaart terugkomen.
Als je volksvertegenwoordiger bent,
staat voor mij in gesprek met inwoners zijn en blijven op één. Ik hoop
dan ook dat ik het komende jaar
weer veel koppen koffie en thee in
mag schenken voor inwoners van
Aalsmeer en Kudelstaart, en dat zij
mij, net als in 2020 weer weten te
vinden!

Fractie Absoluut Aalsmeer:
“Houd moed en goede zin”
Aalsmeer - Het jaar is omgevlogen,
de goede moed die wij als fractie van
Absoluut Aalsmeer aan het begin
van dit jaar nog hadden, is gedurende het jaar gesmolten als een
druiperige kaars. Dat betekent dat er
zo hier en daar wat kaarsvet is
gemorst en niemand die het heeft
opgeruimd. Niemand hoeft het ook
op te ruimen, het is tenslotte ons
kaarsvet. Wel gaan we er voor zorgen
dat er in het nieuwe jaar geen druiperige kaars meer op onze tafel zal
staan. We gaan verder met kaarsen
van hoge kwaliteit, waarvan we zeker
zijn dat zij niet druipen , maar op een
normale menselijke wijze opbranden.
We zoeken daar de kaars voor die het
zeker nog 18 maanden zal
uithouden. Dan zien we wel waar dit
alles toe heeft geleid.
Misschien een idee om het spiegeltje
bij het vlammetje te zetten, dat geeft
dubbel licht, is nooit weg in deze
donkere tijden. Wij houden de moed
er in en zullen ook dit komende jaar
weer ons best doen om de inwoners
van Aalsmeer en Kudelstaart te
bedienen. Dank aan allen die onze
fractie op de één of andere wijze
hebben gesteund.

De fractie van Absoluut Aalsmeer
wenst alle inwoners van Aalsmeer,
van Kudelstaart en natuurlijk van
Nieuw Oosteinde, Calslagen, het
Farregat, de Buurt en Vrouwentroost
een hele fijne kerst en alle gezondheid en geluk voor 2021 toe. Laten
we elkaar niet uit het oog verliezen,
houd moed en goede zin en twijfel
niet wanneer u ons nodig heeft, wij
zijn er voor u!
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René Martijn: Een beter 2021

CDA-fractie in de raadzaal (voor uitbreken van de coronapandemie).

CDA: 2020 Politiek interessant jaar
Aalsmeer - Voor het CDA AalsmeerKudelstaart begon het politieke jaar
van 2020 op een interessante manier.
Eind 2019 kondigde CDA-wethouder
Robbert-Jan van Duijn aan burgemeester te worden in Nieuwkoop en
dus moest de fractie een nieuwe
wethouder zoeken. Op 23 januari
werd Bart Kabout benoemd tot
wethouder namens het CDA en
maakte Marlon van Diemen haar
terugkeer als raadslid namens de
partij. We zijn nog steeds ontzettend
blij met deze keuze en trots op
Kabout en Van Diemen hoe zij in
deze ingewikkelde tijd hun werk
blijven doen.
In dit corona-jaar werden maatschappelijke kwesties zoals eenzaamheid
ook steeds zichtbaarder. Het CDA
probeert hier tegen te strijden op
verschillende manieren. Afgelopen
herfst hebben we plantjes langs alle
zorgcentra in Aalsmeer en Kudelstaart gebracht en naar mensen die
een berichtje naar de partij hebben
gestuurd. Deze actie krijgt met Kerst
een vervolg in de vorm van kerstkaarten. Ook heeft raadslid Marlon
van Diemen de motie Babbelbankjes

ingediend, waardoor er in de
gemeente speciale bankjes komen
om een praatje met elkaar aan te
knopen. Op deze manier gaat de
fractie de strijd tegen eenzaamheid
aan.
Wat betreft de watersportmogelijkheden in onze gemeente was 2020
ook een belangrijk jaar. In september
heeft de gemeenteraad positief
gestemd over het definitieve
ontwerp van het Waterfront en deze
maand is met de uitvoering
begonnen. Mede dankzij amendementen en moties, die het CDA heeft
ingediend, is het raadsvoorstel
unaniem aangenomen. We zijn blij
dat er begonnen is met de uitvoering
we zijn van mening dat het plan een
goede bijdrage is voor Aalsmeer en
Kudelstaart.
Een ander waterrijk voorstel is er in
december genomen over het Fort
Kudelstaart. Ook dit voorstel is
aangenomen en er is door de fractie
hard gewerkt om dit mogelijk te
maken. Eppo Buskermolen en Gerard
Winkels hebben namens het CDA
vele gesprekken met andere fracties
en belanghebbenden gevoerd om zo

tot een compromis te komen. We zijn
dan ook tevreden over de uitkomst
en we zijn blij dat er een ontwikkelaar is die het Fort wil ontwikkelen.
Het belooft een mooie plek te
worden waar watersportrecreatie,
horeca en ontspanning elkaar
ontmoeten.
In 2020 is de Tijdelijke Commissie
Toekomstige Dienstverlening, onder
leiding van voorzitter CDA-raadslid
Gerard Winkels, ook druk bezig
geweest met de toekomst van de
samenwerking met Amstelveen. In
december is daarover door de
gemeenteraad een besluit genomen
en de fractie vindt het mooi om te
zien hoe er door alle partijen samengewerkt wordt in deze commissie.
Aan het einde van het jaar kijken we
ook alvast naar het volgende jaar.
2021 zal een jaar zijn waarin er een
vaccin is voor het corona-virus, zodat
we langzaam maar zeker ons
normale leven weer op kunnen
pakken. Ook volgend jaar zullen we
ons in blijven zetten voor alle inwoners en ondernemers. Ook in 2021 is
het CDA de partij die er is voor u en
voor jou en zijn we altijd dichtbij!

Politieke terugblik D66 Aalsmeer
Aalsmeer - Een terugblik op 2020
kan niet om het fenomeen ‘corona’
heen. Wat de gemeentepolitiek
betreft heeft het ook zijn sporen
nagelaten. Videovergaderen en het
theater van de Burgerzaal geeft een
andere dynamiek aan de praktische
politiek. Maar de gevolgen voor de
samenleving zijn uiteraard vele
malen ingrijpender. Het wordt op
deze manier wel duidelijk waar het in
de politiek om draait; fundamentele
keuzes met directe maatschappelijke
gevolgen. Hoe vinden we een evenwicht tussen zorg en economie. Hoe
gaan we om met de gevolgen per
leeftijdsgroep. En wat doen we met
de vuilophaal.
De landelijk politiek is leidend, maar
wat we als lokale politiek op dit
onderwerp kunnen bijdragen is de
ondernemers en de inwoners van
Aalsmeer zo goed mogelijk ondersteunen om de ergste klappen van
de crisis te helpen opvangen. Hierover zijn gelukkig geen politieke
spelletjes gespeeld; de Aalsmeerse
raad heeft unaniem het college
gesteund in de genomen steunmaatregelen en we hopen dat die tot nu
toe toereikend zijn geweest.

Er waren echter ook nog een aantal
onderwerpen waarover we wat meer
discussie hebben gevoerd. De meest
bekende zijn waarschijnlijk het
Waterfront, Fort Kudelstaart, en, zoals
ieder jaar, Schiphol. Minder in het
oog springend, maar ook belangrijk
zijn de woningbouw, de energietransitie, de samenwerking met de
gemeente Amstelveen en de omgevingswet. De laatste vier zijn wat
minder zichtbaar, maar voor veel
mensen in de niet zo verre toekomst
heel belangrijk. Het is hier te kort om
te kunnen laten zien wat dit alles
gaat betekenen, maar het komt naar
u toe en het gaat invloed hebben op
uw dagelijks leven.
Schiphol, Waterfront en Fort Kudelstaart hebben de gemeentepolitiek
behoorlijk bezig gehouden afgelopen jaar. Uiteindelijk heeft een
ruime meerderheid van de raad
elkaar gevonden om tot de beste
oplossingen te komen. Politiek gaat
vaak meer over ‘de manier waarop’
dan over ‘het standpunt’; waar tegenstellingen bestaan volgen compromissen. Een politieke beslissing gaat
niet over het tevreden stellen van
iedereen op elk moment, maar op

het vinden van de beste oplossing
die redelijkerwijs gevonden kan
worden. Wat het Waterfront betreft is
er veel overleg geweest met de
direct omwonenden, niet zodat alle
overlast van de nieuwe ‘kustlijn van
Aalsmeer’ gaat verdwijnen, maar dat
deze redelijk draagbaar blijft. Bij de
ontwikkelingen rond het Fort Kudelstaart is een zelfde afweging
gemaakt. En volgens die zelfde principes blijven we discussiëren over
Schiphol. Zoals we als D66 altijd
hebben gedaan en zoals we blijven
doen. We proberen de toekomst niet
tegen te houden, maar we proberen
deze zo mooi mogelijk te maken
voor zo veel mogelijk mensen,
zonder onderscheid tussen
personen.
Het is D66 ook afgelopen jaar weer
gelukt als kleine fractie een belangrijke rol te spelen in het komen tot
oplossingen. We zullen het komende
jaar op het zelfde pad blijven voortgaan. We wensen iedereen een heel
gezond en veel beter jaar 2021, en
hopen dat iedereen in Aalsmeer het
geweldig blijft vinden in onze mooie
en bijzondere gemeente te wonen
en te werken.

Aalsmeer - Terugkijkend op het afgelopen jaar is het voor velen een
drama geweest. Corona brengt veel
leed toe. Ook in Aalsmeer. Horeca en
winkels dicht, geen evenementen,
een catastrofe bij de bloemenveiling,
je baan verliezen of erger: besmet
met het virus en dierbare die zijn
overleden. Ook de eenzaamheid,
zeker onder alleenstaande en
ouderen, is in deze coronatijd groot.
Helaas houdt niet iedereen zich aan
de regels met name de jongeren
feesten er vrolijk op los. De regering
neemt wel maatregelen, maar loopt
continu achter de feiten aan en blijkt
keer op keer niet goed voorbereid.
Niet alleen ten aan zien van de
mondkapjes problematiek, de
overige hulpmiddelen, de test kits,
de corona app maar nu ook de start
van de inentingen. Communicatie
over de corona regels zijn niet altijd
even duidelijk. Ook de inenting
tegen dit coronavirus met een vaccin
zal veel trager verlopen dan in
andere landen om ons heen.
Waarom: te veel mensen en instanties bemoeien zich er mee, moeten
goedkeuring geven, en de benodigde voorbereidingen zijn daardoor
weer te laat begonnen. Lang leve het
poldermodel. Dus, hoop ik dat
iedereen zich in 2021 beter aan de
corona regels gaat houden, zodat het
virus geen kans meer krijgt om zich
te verspreiden. En wij terug kunnen
naar normaal, het nieuwe normaal,
dat dan weer wel, want het zal voor
velen nooit meer hetzelfde zijn als
voor de komst van het coronavirus.
Gelukkig gaat het werk in Aalsmeer
wel gewoon door. Er wordt hard
gewerkt aan de burgemeester Kasteleinweg ondanks wat uitvoering
probleempjes hier en daar (kabels en
leidingen) en eindelijk de woningbouw in Aalsmeer Oost, ‘het Rooie
Dorp’ , het Waterfront, renovatie van

bruggen, enz. Helaas moet er voor
een aantal projecten bomen
verdwijnen, maar worden later weer
terug geplant. Zo is toegezegd. Op
vele beleidsterreinen is er veel
gedaan en ook komend jaar zal er
nog voldoende gebeuren. Jeugdzorg, ouderenzorg, milieu, woningbouw, onderhoud wegen, afvalplan,
groenvoorziening, en natuurlijk het
Schiphol dossier. Zelf ben ik voorstander om te procederen tegen het
kabinetsbeleid ten aan zien van
Schiphol. Immers van welke politieke
kleur de minster die gaat over
Schiphol ook is: Schiphol krijgt altijd
voorrang en wordt altijd ontzien. Ook
de hernieuwde samenwerking met
de gemeente Amstelveen zal vorm
krijgen. Waarbij ik hoop op meer
zeggenschap voor Aalsmeer in organisatorische, beleidsmatige en politieke processen. Samenwerking met
andere organisaties, die beter en
mogelijk goedkoper dienstverlening
kunnen aanbieden, heeft de voorkeur. Voor het komende jaar wil ik
iedereen veel geluk toewensen in
goede gezondheid. Laten we naar
elkaar omzien in deze moeilijke
periode voor jongeren en ouderen.
Eenzaamheid ligt op de loer. Hou je
aan de regels voor corona en laat je
inenten als dat kan. Dat is goed voor
iedereen, voor onze Aalsmeerse
samenleving. Prettige Kerstdagen en
een Gelukkig Nieuwjaar!

René Martijn tijdens de laatste
raadsvergadering dit jaar.
Foto: www.kicksfotos.nl

PvdA: “Politiek Aalsmeer had
een bewogen jaar”
Aalsmeer - Dit is normaal de plek
waar we als PvdA Aalsmeer net als alle
andere politieke partijen een duiding
willen geven van het afgelopen jaar.
Wat we als PvdA Aalsmeer bereikt
hebben en wat onze wensen voor het
nieuwe jaar zijn. Maar dit is niet een
normaal jaar, dat is het niet vanaf
maart 2020. Opeens is alles anders.
Ons leven veranderde snel, Covid 19,
woorden als Lockdown, anderhalve
meter samenleving en mondkapje
werden het nieuwe normaal. 2020 is
een jaar waarin alles anders gaat, een
jaar waarin we structureel afstand tot
elkaar moeten bewaren. Sinds
Covid-19 is het een zwaar jaar voor
ons allemaal, het afscheid moeten
nemen van geliefden zonder contact.
Het leven kan daardoor heel eenzaam
zijn. Een baan die opeens niet meer
zeker is, je winkel of restaurant is dicht
of je bedrijf moet bezuinigen. Het
beperken van de normale mogelijkheden om te doen wat we zo gewoon
vonden. Elkaar een hand geven of een
uitje. Het missen van fysiek contact
met elkaar, een omhelzing, een
knuffel. Het leven is er niet makkelijker
op geworden, integendeel. Politiek
Aalsmeer had een bewogen jaar. Zo
hebben we stappen met elkaar gezet
op het gebied van de nieuwe
gemeentelijke organisatie. Stappen
gezet ten aanzien van het versnellen

van de woningbouw. De projecten
zoals het Waterfront, waarbij we in
overleg met de bewoners het plan
verbeterd hebben. Alle nieuwe
woningbouwprojecten die naast de
eengezinswoningen ook sociale huur
en woningen voor ouderen bevatten.
Het covid-19 noodfonds waarmee wij
een vangnet bieden als er geen
andere hulp is. De PvdA Aalsmeer ziet
hoe wij in Aalsmeer voor elkaar
zorgen. Even voor je buurman naar de
supermarkt. Even een extra pak melk
of eieren voor je ouders, vriend of
kennis. Dat zorgen voor elkaar is het
nieuwe normaal. Die constatering is
misschien wel belangrijker nu, dan
wat wij als politiek in Aalsmeer, met
elkaar bereikt hebben. Deze donkere
dagen voor kerst doorkomen in de
huidige lockdown vraagt om inlevingsvermogen en creativiteit. Dit
wordt geen normale kerst, noch een
normaal nieuw jaar. We hebben het
afgelopen jaar laten zien hoe creatief
we kunnen zijn en zo met elkaar te
zorgen, dat we deze periode goed
doorstaan. Wij spreken de hoop uit dat
wij het komende jaar in alle opzichten
een beter jaar mogen beleven dan in
2020. De PvdA Aalsmeer wenst u allen
fijne dagen in goede gezondheid, met
liefde en aandacht voor elkaar. Dat
vinden wij normaal.
Jelle Buisma
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DE SCHIJNWERPER OP...

Man van weinig woorden, maar veel
daden: Remco Bergkamp
Door Truus Oudendijk
Aalsmeer - Remco Bergkamp staat deze week in de
schijnwerper. Een man van weinig woorden, maar daar
tegenover heel veel daden. Hij is betrokken bij drie
verschillende bedrijven en heeft heel veel van de
wereld gezien. Een bijzonder vak volgens zijn vader.

Voorzitter Greenpark handbal Aalsmeer Mike van der Laarse (links) met
banketbakker Sven Müller voor de oliebollentaxi.

Oliebollen drive-thru bij De
Bloemhof op 31 december
Aalsmeer - Donderdag 31 december
kan iedereen oliebollen en appelflappen ophalen of kopen zonder uit
de auto te hoeven stappen. In deze
moeilijke tijden voor ook sportverenigingen is een leuke actie bedacht.
Samen met Sven Müller, de banketbakker van Aalsmeer (Müller banket)
gaan leden van handbalvereniging
Greenpark Aalsmeer een oliebollen
drive-thru opzetten op 31 december
op het terrein van De Bloemhof aan
de Hornweg. Vanaf heden kunnen
bestellingen geplaatst worden via
webshop@hvaalsmeer.nl. Maar, ook
op de dag zelf kunnen lekkernijen in
de Drive Thru gekocht worden. De
Drive Thru is op deze laatste dag van

het jaar open van 7.00 tot 16.00 uur.
Oliebollentaxi
Er is ook een oliebollentaxi-dienst
opgezet die bestellingen thuis komt
brengen. Zo hoven de kopers niet
eens de deur uit voor verse oliebollen en appelflappen.
Van 20 tot en met de 31 december
kunnen bedrijven ook een bestelling
doen en deze wordt dan eveneens
gebracht door de oliebollentaxi.
De bestellingen door bedrijven
kunnen ook gemaild worden naar
webshop@hvaalsmeer.nl. Kijk voor
meer informatie, het oliebollenassortiment en de mogelijkheden op
www.hvaalsmeer.nl.

Dinsdagmarkt op Praamplein
alleen met etenswaren
Aalsmeer - De Aalsmeerse weekmarkt op het Praamplein gaat
dinsdag door. Warenmarkten mogen
doorgaan als aan strenge voorwaarden wordt voldaan. In de
recente kabinetsmaatregelen die tot
19 januari 2021 gelden is afgesproken om non-foodkramen te
weren om mogelijke drukte tegen te
gaan. Weekmarkten worden gezien
als een open-luchtsupermarkt die
voorziet in eerste levensbehoeften
van inwoners en bijdraagt aan de
vermindering van druk op en drukte
in de gewone supermarkten. De
gemeente doet een dringend beroep
op bezoekers en ondernemers om
zich aan de voorschriften te houden
voor een veilige markt. Ook verzoekt
de gemeente aan bezoekers om een
mondkapje te dragen.
Om nog meer ruimte op de markt te
creëren, worden alleen warenkramen
toegestaan die eerste levensbehoeften (etenswaren) verkopen. Ook

gelden wederom duidelijke hygiënemaatregelen voor marktondernemers en bezoekers. Dit ‘coronaprotocol’ is conform de richtlijnen
van het RIVM en de GGD. De marktmeester en handhavers van de
gemeente zien toe op naleving van
deze regels. Bij niet voldoende
afstand of groepsvorming vindt
handhaving plaats en zo nodig
sluiting.
Wat wel en wat niet: Alleen eerste
levensbehoeften (levensmiddelen),
drogisterij artikelen, bloemen, geen
planten en dierbenodigdheden.
Etenswaren mogen niet genuttigd
worden en moeten verpakt meegegeven worden. Voorkom hand-ophand contact. Betalingen liefst met
pin. Bij contante betaling alstublieft
geld op de toonbank, zodat daar
géén contact met de hand voor
nodig is. Zorg daar waar nodig is
voor voldoende desinfecterend
handzeep.

KCA over cultuur in coronatijd:
Kunst- en vliegwerk
Door Pierre Tuning
Aalsmeer - De verwachtingen waren
groot. Op 1 maart 2020 werd het
25-jarig jubileum van KCA gevierd.
Toen wisten de KCA-vrijwilligers nog
niet dat het concert van Petra Berger
in De Oude Veiling op die zondag
voorlopig het laatste BOB & Gon
concert zou zijn. Op 15 maart, aan
het begin van ‘de eerste golf’, werd

plotseling alles afgelast. In Bacchus
gingen twee cabaretvoorstellingen
niet door; drie jazzconcerten werden
uitgesteld. Bob & Gon konden niet
meer terecht in De Oude Veiling. De
exposities in het Oude Raadhuis
werden gesloten.
De vrijwilligers van KCA zagen hun
ambitieuze plannen in duigen vallen.
Het werd langzaam maar zeker

Wat doet hij precies?
“Ik heb 21 jaar bij Esmeralda Farms gewerkt en toen dat
stopte heb ik eerst een paar maanden niets gedaan en
ben ik mij gaan bezinnen op de toekomst. Vervolgens
ben ik bij Adomex gaan werken. Ik was bij Esmeralda
Farms een hoop vrijheid gewend, daar was ik gewoon
een soort eigen baas. Ik reisde heel veel en vloog de
hele wereld over. Bij Adomex was dat toch anders, het
is een mooi bedrijf, maar kon daar helaas mijn draai
niet vinden.”
Je hebt voor iets anders gekozen?
“Ik heb het anderhalf jaar geprobeerd, ik vind dat je
niet meteen moet opgeven, maar toen een Keniaanse
kweker (Mount Elgon Orchards) een floormanager
zocht voor hun vestiging in Rijnsburg heb ik die baan
aangenomen. Ik werk er met heel veel plezier en werk
er ook weer met oud collega’s. In die tussentijd heb ik,
nadat Esmeralda Farms was gestopt, samen met Loui
Hooyman Odie Farms BV opgericht. Via dit bedrijf
vertegenwoordigen wij veredelaars uit onder andere
Denemarken, Duitsland, Japan en ook een paar uit
Nederland. Het zijn allemaal contacten die we al vanuit
Esmeralda Farms hadden en die graag met ons verder
wilden.”
Veredelaars in welke producten?
“Een heel breed assortiment: Alstroemeria, Asters,
Hypericum, Lysimachia, Phlox, Rozen, Solidago en Veronica. Zowel grote als kleine veredelaars. Er zit bijvoorbeeld een man bij van vijfenzeventig; die heeft helemaal geen zin meer om in een vliegtuig te stappen
naar Kenia, Ecuador of Japan. Dat willen wij wel doen.
Daarnaast zijn we sinds vorig jaar ook een programma
begonnen om zelf producten te veredelen. Zowel in
Nederland als in Ecuador.”

Farms en zijn we daar beiden gaan werken, eenentwintig jaar lang. Ik heb veel van de wereld gezien en
heel veel geleerd. Helaas overleed in 2016 de eigenaar
en het plan was dat wij het samen zouden overnemen.
We waren heel ver in de onderhandelingen, maar op
het laatste moment kapte zijn weduwe het allemaal af
en moesten we onze bakens verzetten.”
Je hebt veel gereisd, maar ook veel
buiten je het werk om gezien?
“Nee, eigenlijk niet. Vanaf de luchthaven ga ik altijd
meteen door naar de kwekerij en ’s avonds weer terug
naar het hotel. Het is zelfs zo erg dat, hoewel de KLM
via de Antillen vloog, ik toch nooit ben uitgestapt.
Nooit overwogen daar eens een weekje te blijven. Ik
heb wel in Colombia op school gezeten, daar ben ik
twee maanden gebleven om Spaans te leren. Dat was
de eis van mijn werkgever, maar ik had wel bedongen
dat ik er alleen heen zou gaan als ik privéles zou
krijgen. Ik ben naar de universiteit Javeriana in Bogota
geweest. Ik logeerde in een hotel in de stad; van
maandag tot en met donderdag had ik les en op
vrijdag liet ik mij ophalen en ging ik naar de farm. Daar
was ik tussen de medewerkers en leerde ik de taal het
snelst. Dat was het ene weekend; het andere weekend
vloog ik naar Ecuador en ging daar stappen met
vrienden.”
Welke landen die je voorkeur genieten?
“Costa Rica vind ik geweldig, prachtige natuur. De
mensen in Zuid Amerika zijn sowieso heel gastvrij. Je
kunt er bij wijze van spreken ’s avonds aanbellen en
dan mag je mee blijven eten. Maar ook Japan is een
fantastisch land. De mensen zijn heel beleefd en voorkomend. Daar kunnen wij nog een voorbeeld aan
nemen.”
Op wie wel jij volgende week de schijnwerper richten?
“Richard Heemskerk, een vriend van mij. Hij is toeleverancier van producten bestemd voor de sierteelt.

En dan is er nog een derde bedrijf?
“Dat is weer iets heel anders, het gaat om een nieuw
project in Ecuador waar we eigenlijk tegenaan liepen.
Dit jaar januari ben ik er met Loui Hooyman mee
begonnen; samen met een oud collega, die in Ecuador
woont, en nog een andere partner. We gaan blauwe
bessen en aardbeien telen, als het goed is gaan we
volgende week planten. We zijn alle vier aandeelhouder en ik doe alle export. Ik stuur containers met
machines en overige hardware naar de plaats van
bestemming.”
Hoe kom je aan al die kennis?
Welke opleiding heb je gevolgd?
“Voornamelijk heb ik veel bij Esmeralda Farms geleerd.
Toen ik achttien was had ik de tuinbouwschool gedaan
en was ik er ook helemaal klaar mee. Ik kwam Loui
Hooyman tegen, die samen met zijn broer een kwekerij
had, en daar kon ik ook aan de slag. Ik heb er een leuke
tijd gehad en veel kennis opgedaan. In de tussentijd
kwam Loui in contact met de eigenaar van Esmeralda

duidelijk: in 2020 geen Kunstroute,
geen zomers Jazzweekend, geen
feestelijkheden of andere grote
manifestaties. Rekening houden met
de coronamaatregelen, eerst de
halvemetersamenleving en het
handen desinfecteren, later de
mondkapjes. Toen in de zomer de
coronacrisis luwde, kreeg de cultuur
nieuwe kansen. Er kon amateurkunst
worden tentoongesteld in de
etalages van het Dorpscentrum:
Amazing Amateurs. En in september
kon in drie weekends op het Boomkwekerskerhof een Gedichtentuin

worden ingericht. Toen duidelijk
werd dat zaaloptredens mochten
worden bijgewoond door maximaal
30 toeschouwers - op anderhalve
meter uit elkaar - verbouwden de
vrijwilligers van Bacchus de naburige
zaal van het Parochiehuis tot een
sfeervol Bacchus II en werd een jazzconcert in De Oude Veiling georganiseerd. Daar konden de uitgestelde
cabaretvoorstellingen en jazzconcerten plaatsvinden, tot de ‘tweede
golf’ toesloeg. Als, ja als, die golf door
de kerst- en nieuwjaarsviering geen
‘schuimkoppen’ krijgt, kan KCA eind

januari weer beginnen met Jazz en
Cabaret in Bacchus, met als eerste
concert ‘The Preacher Men’ op
zaterdag 23 januari 2021. En kan
begin februari het Oude Raadhuis
zijn deuren weer openen met de
tentoonstelling ‘Toekomst’ met de
Vereniging Amstelland Kunst. Wat
betreft Bacchus is de geplande cabaretvoorstelling van 16 januari
verschoven naar 6 maart. “We hopen
u in het nieuwe jaar, vanaf 23 januari,
weer gastvrij te mogen begroeten bij
onze mooie culturele evenementen”,
aldus team KCA.
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Om de huisstijl en communicatie van Phone House te versterken wordt
er gebruik gemaakt van een eigen icoon set. De set iconen hebben een
eigen herkenbare stijl. De iconen bevatten eenvoudige herkenbare
vormen, gemaakt in de eigen kleuren van de huisstijl voor de
herkenbaarheid van het merk.

La Spada, fashion for men and women

Bellen of Appen is sneller,
ook voor abonnement
en toestellen

01 Iconen met een cirkel

De set bestaat uit twee versies:
01 Iconen met een cirkel
02 Iconen als enkel icoon

O.A. KULTIVATE | CATWALK JUNKIE | AMBIKA | PLEASE | HAPPY SOCKS | COLOURFUL REBEL

Wij bezorgen uw bestelling

02 Iconen als enkel icoon

Blijf loyaal en koop lokaal

PhoneHouse.nl

SHOP GEMAKKELIJK VIA WWW.LASPADA.NL
GRATIS VERZENDING

Mail: info@laspada.nl • Tel: 0297 727 305
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Uithoorn:
Mijdrecht:

Marktplein 23 0297-530665 uithoorn@phonehouse.nl
de Passage 5 0297-712350 mijdrecht@phonehouse.nl

Aalsmeer:

Zijdstraat 38 0297-792002 aalsmeer@phonehouse.nl

PhoneHouse.nl

Alle bestuurslagen (Rijk, provincies en
gemeenten) moeten meer als één
overheid naar buiten toe optreden bij
besluitvorming over Schiphol. Die
oproep doet oud-staatssecretaris
Pieter Van Geel in zijn vandaag gepresenteerde advies (Schiphol
vernieuwd verbinden. Verbindingsplan Schiphol en omgeving 20212025) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Daarnaast onderstreept Van Geel het belang om de
participatie van omgevingspartijen
bij besluitvorming over Schiphol te
verbreden en meer structuur te
geven. Evenals de Commissie Cohen
eerder dit jaar, ziet Van Geel daarbij
geen toekomst meer weggelegd voor
de huidige Omgevingsraad Schiphol
(ORS).

van de luchthaven. Iedereen is langzaam maar zeker afgehaakt”. Toen al
gaf hij aan dat een ingrijpende
herziening van het samenwerkingsmodel noodzakelijk is. Naar aanleiding van zijn probleemanalyse had
de minister aan Van Geel gevraagd
om, na overleg met de partijen in de
omgeving (zoals luchtvaartsector,
omwonenden en regionale besturen),
met een oplossing voor de ontstane
situatie te komen. In het nu gepresenteerde advies wordt een oplossingsrichting aangereikt.

Samen blijven we
bereikbaar

Versterk gezamenlijk bestuurlijk optreden
en publieke participatie rond Schiphol

vraagstukken in de omgeving adviseert hij een interbestuurlijke
programmatische benadering, zoals
die ook wel bij besluitvorming over
wegen en spoor gebruikelijk is. Kernpunt daarbij is volgens het advies een
gelijkwaardig partnerschap tussen
overheden die als één overheid
optreden. Een onafhankelijke rapporteur moet daarbij jaarlijks een externe
review geven van de voortgang.

PhoneHouse.nljongeren), maatschappelijke groeperingen en inhoudelijke experts een
plek. De overheden hebben een
verplichting om participatie te organiseren rond alle besluiten met
impact op de leefomgeving. Om de
informatie over de omgevingskwaliteit en dienstverlening in de regio
Schiphol transparant, centraal vindbaar en compleet te ontsluiten voor
de belanghebbenden, bepleit Van
Geel een Omgevingshuis Schiphol.

neHouse.nl
neHouse.nl
In zijn probleemanalyse die Van Geel
eind vorig jaar uitbracht, was hij
scherp over de situatie die hij rondom
Schiphol waarnam: “Schiphol is
verweesd geraakt. De omgevingspartijen voelen zich geen mede-eigenaar

Interbestuurlijk programmateam
De belangrijkste ingreep die Van Geel
voorstelt, is het uit elkaar halen van
de ‘interbestuurlijke kolom’ en de
‘participatiekolom’, zoals die nu in de
ORS verweven zijn. Van Geel ziet het
als taak van de rijksoverheid om de
kaders te stellen, concreet door het
invullen en borgen van een basisleefkwaliteit, basisparticipatiekwaliteit en
basisinformatiekwaliteit.
Voor een effectieve aanpak van de

Subsidie voor verduurzaming
culturele instellingen
Eigenaren van culturele instellingen kunnen vanaf 1 februari
2021 subsidie aanvragen voor
verduurzaming van hun
gebouwen. Er is 2 miljoen euro
beschikbaar om maatregelen te
financieren die ervoor zorgen dat

een pand van bijvoorbeeld een
bibliotheek, archief of theater
minder energie verbruikt of zelf
energie opwekt. De subsidie wordt
gefinancierd uit het herstelfonds
van 100 miljoen euro dat de
provincie Noord-Holland voor de

Verbrede en gestructureerde
participatie
Voor de participatie van de omgevingspartijen adviseert Van Geel een
verbreding van het betrekken van
belanghebbenden én een bundeling
van de participatie en informatievoorziening zodat er meer structuur
en overzicht voor belanghebbenden
ontstaat. Voor die structuur en de
continuïteit in de dialoog met de
omgeving wordt in het advies de
inrichting van een Maatschappelijke
Raad Schiphol voorgesteld. Daarin
krijgen bewoners (waaronder

zomer heeft ingesteld om de
economische en maatschappelijke
effecten als gevolg van de uitbraak
van Corona te verzachten.
Gedeputeerde financiën Zita Pels:
“Corona zorgt nu voor minder
investeringen in het verduurzamen
van culturele instellingen. Terwijl
de benodigde aanpassingen
vanwege corona ook bij kunnen
dragen aan het verminderen van

Urgentie
De voorgestelde aanpak moet leiden
tot een versterkte regie op de verbetering van de leefkwaliteit en het
vertrouwen in de omgeving. Van Geel
geeft aan dat deze verbetering op het
spel staat als niet snel voor een
nieuwe effectieve aanpak wordt
gekozen. In die aanpak zijn wat hem
betreft onder meer de volgende
concrete opgaven aan de orde:

de CO2 uitstoot. De provincie
gebruikt daarom een deel van het
geld uit het herstelfonds om de
verduurzaming op gang te
houden. Tegelijk zorgen we dat er
middelen over blijven voor economische activiteit en herstel. Wij
richten ons nadrukkelijk op de
verduurzaming van de hele
bebouwde omgeving, inclusief
maatschappelijk vastgoed.” In 2019

- Uitwerking van de sturing waarbij
Schiphol groei kan verdienen door
hinderreductie;
- Afstemming van woningbouw met
de ontwikkeling van de luchtvaart;
- Implementatie van de voorgenomen luchtruimherziening;
- Diverse route-optimalisaties en
maatregelen voor versterking van
de leefkwaliteit;
- Versterking van de informatievoorziening waaronder met name een
versterkte rol van metingen naast
berekeningen.
Om snel tot daden te komen beveelt
Van Geel aan om op korte termijn een
van de partijen onafhankelijk kwartiermaker aan te stellen die uitwerking geeft aan de voorstellen in zijn
advies.
Meer informatie?
Voor het advies zie:
www.omgevingsraadschiphol.nl

heeft een vergelijkbare regeling
gezorgd voor verduurzaming van
12 panden van culturele instellingen, zoals Paradiso in
Amsterdam, de stadschouwburg in
Velsen en Het Dolhuys in Haarlem.
Meer informatie over de subsidieregeling is vanaf half januari 2021 te
vinden in het subsidieloket op de
website van de provincie NoordHolland (www.noord-holland.nl)
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Blij met de alternatieve opstapplek voor windsurfers bij het Recreatie-eiland.

Alternatieve opstapplek surfers
Aalsmeer - Nu de bouw van het
Waterfront in volle gang is kwamen
windsurfers van WSCA al snel tot de
conclusie dat ze het water niet meer
in konden. Een vrij essentiële voorwaarde voor het uitoefenen van de
surfsport. De poging om bijvoorbeeld het hek open te zetten bij het
strand in de weekenden strandde al
snel. Het hele terrein wordt gezien

als bouwplaats en is daarom
verboden voor onbevoegden. In
overleg met de gemeente en de
bouwer heeft het bestuur Windsurfclub Aalsmeer afspraken kunnen
maken over de steiger, gelegen aan
de kant van de Waterski vereniging.
Met wat aanpassingen zou deze plek
het meest geschikt zijn om het water
te betreden. Om de steiger geschikt

Handbal: Samir in definitieve
selectie EK-kwalificatieduels
Aalsmeer - Het Nederlands Handbal
Herenteam komt begin januari weer
in actie. De ploeg van bondscoach
Erlingur Richardsson neemt het, in
het kwalificatietraject voor het EK
2022, twee keer op tegen Slovenië.
Richardsson heeft 18 spelers opgenomen in de definitieve selectie, die
op Papendal samenkomt. In de
interlandweek wordt de wedstrijdselectie teruggebracht naar 16 spelers.
Op 6 januari 2021 staat om 20.00
uur de thuiswedstrijd op het
programma in het Topsportcentrum
Almere. De starttijd kan nog gewij-

zigd worden. Vier dagen later, op 10
januari, treffen beide ploegen elkaar
opnieuw. In het Sloveense Celje
klinkt het beginsignaal om 20.00
uur. Het Nederlands Herenteam is bij
de loting voor de kwalificatie van
het EK 2022 in Hongarije en Slowakije ingedeeld in poule 5 bij
Slovenië, Polen en Turkije. Tegen
iedere tegenstander wordt een keer
uit en een keer thuis gespeeld. Aan
het einde van de kwalificatie
plaatsen de nummers één en twee
en de vier beste nummers drie uit
alle acht poules zich voor het EK

Topcompetities handbal streven
naar herstart in februari 2021
Regio - Het Nederlands Handbal
Verbond (NHV) heeft besloten de
competitie niet in januari te
hervatten. Dit besluit is genomen
door het bestuur van de handbalbond, mede na overleg met het
Topsportplatform (vertegenwoordiging van de tophandbalverenigingen). In het licht van de huidige

landelijke maatregelen en de maatschappelijke belangen van spelers en
speelsters wordt gestreefd naar een
herstart in februari. Wel wordt er in
januari een start gemaakt met trainingen. “Bijna alle spelers uit onze
hoogste competitie werken naast
hun sport en er zullen werkgevers
zijn, bijvoorbeeld in de zorg, die niet

Corona-besmettingen blijven
(ook) in Aalsmeer stijgen
Aalsmeer - Het coronavirus blijft om
zich heen slaan, landelijk laat een
flinke stijging zien aan besmettingen.
Ook het aantal ziekenhuisopnames is
toegenomen en helaas zijn er dagelijks behoorlijk veel doden te
betreuren. Nederland moet waakzaam
blijven. In Aalsmeer is dit natuurlijk
niet anders. Op 15 december telde

Aalsmeer 1196 inwoners die besmet
(of geweest) zijn met het coronavirus.
Afgelopen maandag 20 december was
dit gestegen naar 1285 inwoners, plus
89. Gelukkig zijn er sinds vorige week
geen nieuwe opnames vanuit Aalsmeer in het ziekenhuis en zijn er geen
overledenen deze periode. Er worden
19 inwoners behandeld tegen het

te maken om er met surfspullen
overheen te kunnen lopen moesten
de opstaande palen worden
verwijderd.
Deze palen zorgden er namelijk voor
dat de steiger moeilijk toegankelijk
was met grote surfzeilen. Deze actie
is door Floris van der Zwaard, Erwin
Coster en Ronald van der Poel
vakkundig uitgevoerd. Gewapend
met twee grote kettingzagen hebben
zij in mum van tijd de steiger paal-vrij
gemaakt, zodat de surfers makkelijk
de steiger kunnen betreden. Nadat
de steiger geschikt was gemaakt om
er met surfspullen overheen te lopen,
is er hard nagedacht over hoe de
surfers nu makkelijk het water in
kunnen komen. De steiger is namelijk
nogal hoog en surfspullen zijn vaak
te kwetsbaar om vanaf een steiger te
starten. Vanuit het netwerk van
Rogier Hassink is er een aanbod
gekomen van Roderick de Vries, van
Koninklijke De Vries scheepsbouw in
Aalsmeer. Zij had nog een groot vlot
liggen en dat is geschonken aan de
WSCA. Met hulp van Maarten Oelering van de WZW is het vlot opgehaald en afgelopen zondag 20
december geplaatst. Het vlot is vastgemaakt aan de steiger en de paal
van de Waterski vereniging. Het
resultaat is een prima opstapplek
zodat surfers ook tijdens de bouw
van het Waterfront kunnen genieten
van hun sport. Het bestuur van de
WSCA wil iedereen enorm bedanken
voor alle inzet.

2022. Nederland staat momenteel
eerste in de poule dankzij een overwinning op Turkije (27-26) begin
november. Dat is tevens de enige
wedstrijd die gespeeld is in de
kwalificatiepoule. De overige
wedstrijden zijn vanwege de maatregelen rondom het coronavirus
uitgesteld. Het EK wordt van 13 tot
en met 30 januari 2022 georganiseerd in gastlanden Hongarije en
Slowakije. In de selectie is ook dit
keer Samir Benghanem van handbalvereniging Greenpark Aalsmeer
opgenomen, evenals oud Aalsmeerspelers Jeffrey Boomhouwer en Lars
Kooij. Beiden hebben nu contracten
bij buitenlandse clubs, respectievelijk in Duitsland en Denemarken.

willen dat hun werknemers weer
gaan sporten in competitieverband.
Als bond hebben we deze belangen
meegenomen in de beslissing”, aldus
Sjors Röttger, Algemeen Directeur
van het NHV. De komende periode
wordt gebruikt om het proces richting trainen zorgvuldig in te richten,
zodat aan alle protocollen voldaan
kan worden. Wanneer dit in januari
succesvol geïmplementeerd is, zal de
exacte datum van de herstart
bepaald worden.

coronavirus en er zijn tot nu toe 21
corona-slachtoffers gemeld in Aalsmeer. Ondanks dat velen graag de
kerst met vrienden en familie willen
doorbrengen, wordt gevraagd de
corona-maatregelen na te leven: Niet
meer dan twee gasten. En verder: Was
regelmatig de handen, vermijd drukte,
hou 1,5 meter afstand, blijf bij
verkoudheidsklachten thuis en draag
in openbare ruimtes een mondkapje.
Samen tegen corona moet toch
lukken!

Kerstcadeau van SLS voor AVA
Aalsmeer - De Stichting bevordering
Leefomgeving Schiphol (SLS) heeft
Atletiekvereniging Aalsmeer een
mooi kerstcadeau bezorgd. De
bouwkosten van het eind november
geopende nieuwe clubgebouw van
AV Aalsmeer in de Sportlaan vielen
iets hoger uit dan medio 2019 werd
verwacht. Daarop heeft het bestuur
van SLS besloten om aan AV Aals-

meer een extra donatie van 15.300
euro toe te kennen. In 2019
doneerde SLS al 190.400 euro voor
dit project, waaraan zo’n 70 vrijwilligers van de atletiekvereniging
maandenlang hebben meegewerkt.
De totale donatie van Stichting Leefomgeving Schiphol voor AV Aalsmeer is daarmee op 205.700 euro
uitgekomen.

Het nieuwe clubgebouw van Atletiek Vereniging Aalsmeer in de Sportlaan.

Laatste zet in 2020 gezet bij AAS
online jeugdschaakcompetitie
Door Ben de Leur
Aalsmeer - De laatste zet in ronde 15
van de AAS online schaakcompetitie
voor de jeugd is gespeeld. De
komende twee weken hebben de
schakers vakantie, maar in het
nieuwe jaar wordt het spel uiteraard
weer opgepakt. Eerst online, maar
hopelijk later in het jaar weer tegenover elkaar in het gezellige AAS-clubhuis. In de partij Merlijn tegen Bryan
was het zeldzame Englund gambiet
(d4 e5) te zien, waarin wit op de 6e
zet een nieuwtje speelde, waarna er
een foutenfestival losbrak, waarin
eerst zwart veel materiaal won, maar
wit zette zich schrap en wist veel
materiaal terug te winnen. Echter
mat geven met een dame meer valt
niet mee, maar het uiteindelijke mat
met een paard was wel erg mooi. In
de partij Pieter tegen Luuk V een
Franse verdediging van Luuk.
Pieter had vermoedelijk last van een
dolle muis, want Tf1 enKe waren

geen geweldige zetten, waardoor
zwart een kwaliteit en een pion won.
Daarna ging zwart in afruilmodes,
nam nog wat materiaal extra mee en
gaf mat op de 31e zet. Simon tegen
Robert was een Spaanse opening
waarin Simon de opening net zo
speelde als Magnus Carlsen in zijn
jonge jaren. Maar Robert verdedigde
goed, maar dacht op b2 te kunnen
inslaan met zijn dame. Helaas was dit
veld verdedigd door de witte dames
op f6. Daarna duurde het niet lang
meer.
Daria tegen David was net de
Kerstman tegen Sinterklaas, zoveel
stukken werden er cadeau gegeven.
Maar toen de rookwolken optrokken
had wit een toren en zwart twee
lopers, maar wit lette even niet op en
Dg1 was mat! En zo was de laatste
zet weer beslissend. De schaakwedstrijd Christiaan tegen Marien is
jammergenoeg nog steeds niet
gespeeld. Kijk voor alle uitslagen en
de stand op: www.aas.leisb.nl

BeNe-League mikt op ingekorte
competitie of een Final Four
Aalsmeer - De BeNe-League organisatie ziet, na overleg met de Belgische en Nederlandse handbalclubs
(waaronder Greenpark Aalsmeer) en
omwille van de huidige gezondheidscrisis, af van een normaal
verloop van de grensoverschrijdende
competitie. De BeNe-League organisatie hoopt om ofwel een ingekorte
competitie vanaf half mei tot eind
juni te kunnen organiseren ofwel een
Final Four. Half maart 2021 wordt
hieromtrent een definitieve beslissing genomen. De gezondheidscrisis,
de genomen maatregelen en de
manier waarop de politici daarmee
omgaan zijn in elk land anders. Het
vergemakkelijkt de organisatie van
de grensoverschrijdende competitie
allerminst. “Wij hebben, via het
BeNe-League platform, online overlegd met de deelnemende clubs aan

de BeNe-League”, zegt Michel
Kranzen, voorzitter van de Raad van
Toezicht. “De elf deelnemers hebben
geadviseerd dat zowel in België als in
Nederland moet worden gestart met
hun eigen nationale competities, in
welke vorm dan ook. Gezien de
omstandigheden nemen wij dit
advies over maar tegelijkertijd willen
wij de BeNe-League niet zomaar
opgeven.” De BeNe-League organisatie heeft twee pistes uitgewerkt die
enig perspectief bieden aan de clubs.
“De eerste mogelijkheid is om vanaf
half mei tot eind juni een ingekorte
competitie onder strikte voorwaarden te organiseren. Een tweede
optie is om alleen een Final Four te
spelen met de eerste twee ploegen
uit elke nationale competitie”, aldus
Gesinus Huistra, manager van de
BeNe-League.
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Annemijn Scheen: “Zaai belangrijk
voor iedere ondernemer”
Door Janna van Zon

Wat doet de Voedselbank precies?
Door Jeroen Mäkel
Aalsmeer - De afgelopen weken
heeft de rijdende decemberkalender
van Pop-Up Aalsmeer meer dan
2.300 euro opgehaald voor de Voedselbank. De inkomsten met de
kalender gaan namelijk rechtstreeks
naar de Voedselbank. Hiermee is al
een mooi bedrag verzameld waar
deze stichting mooie dingen mee
kan doen. Maar wat doet de Voedselbank Aalsmeer nu eigenlijk? En wat
kun jij zelf doen om dit doel te
helpen? In gesprek met Koos Koelewijn, voorzitter van Voedselbank
Aalsmeer.
“De Voedselbank Aalsmeer verzorgt
voedselhulp voor mensen in de
gemeente Aalsmeer die dit door
omstandigheden (tijdelijk) nodig
hebben”, licht Koos toe. “De Voedselbank voorkomt enerzijds voedselverspilling en zorgt er aan de andere
kant voor dat minderbedeelden
alsnog goed voedsel hebben om in
hun dagelijkse behoeften te voorzien. Hiervoor krijgt de Voedselbank
levensmiddelen geschonken,
waarmee zij voedselpakketten
samenstelt. Mensen die te weinig
geld hebben om van te leven,
kunnen elke week zo’n voedselpakket afhalen.”
Zo’n vijftig vrijwilligers
De Voedselbank wordt gerund door
in totaal zo’n vijftig vrijwilligers. Koos
vertelt: “Dit varieert van heel actieve
vrijwilligers die elke week een paar
uur bezig zijn met de intake en

uitgifte van voedsel tot vrijwilligers
die minder frequent helpen bij
winkelinzamelingen. In totaal voorziet de Voedselbank zo’n 30 huishoudens (dus ongeveer 70 personen)
van voedselpakketten. Er zijn overigens pakketten voor één persoon,
voor 2 tot 4 personen en voor 5 of
meer personen.” Hoe de Voedselbank
aan het voedsel komt, is een vraag
die regelmatig aan Koos gesteld
wordt. “De herkomst van het voedsel
wisselt”, zo legt hij uit. “Voor de
pakketten krijgt de Voedselbank
etenswaren gedoneerd van onder
andere groothandelaren, buurtinzamelingen door particulieren, die zelf
wat langsbrengen, ondernemers die
voedsel doneren en ook van supermarkten. Ook doen we wekelijks een
ophaalronde, waarbij we langs de
supermarkten rijden om overgebleven spullen op te halen.”
Intake voor voedselpakketten
De Voedselbank Aalsmeer is er voor
iedereen die onvoldoende inkomsten heeft om zelf in zijn voedselbehoeften te voorzien. “Mensen
kunnen zich hiervoor zelf
aanmelden”, legt Koos uit. “Hiervoor
vindt eerst een (op dit moment telefonische) intake plaats. Daarbij
leggen we de inkomsten en uitkomsten van die persoon naast de landelijk vastgestelde toetsingscriteria.
Daaruit komt een bedrag dat iemand
overhoudt voor voedsel en kleding.
Als dat bedrag onder de norm
uitkomt, dan heeft diegene recht op
een pakket. Er vindt regelmatig een

herintake plaats, waarin we nagaan
of die persoon op dat moment nog
steeds in aanmerking komt.”
Gevolgen door corona?
Of er door de coronapandemie meer
mensen bij de Voedselbank zullen
aankloppen, is nu nog lastig te
zeggen. Koos: “Mensen raken inderdaad eerder hun baan kwijt en
zzp’ers krijgen minder opdrachten.
Maar voor die situaties is er steun
van de overheid, een uitkering of je
hebt wellicht nog spaargeld. Het
duurt daarom vaak even voordat
mensen bij ons aankloppen. Wel
verwachten we dat in het eerste
kwartaal van 2021 meer mensen een
beroep op ons zullen doen.”
Voedselbank steunen?
Wil jij nu ook de Voedselbank Aalsmeer steunen? Dat kan! Ten eerste
kun je hiervoor natuurlijk een lot
kopen voor de rijdende decemberkalender. Maar je kunt Voedselbank
Aalsmeer ook op andere manieren
steunen. Organiseer bijvoorbeeld
een voedselinzameling met de
buurt, waarbij je langs alle buurtbewoners gaat om voedsel op te halen.
Of houd het dicht bij jezelf en doe
een donatie in de vorm van voedsel
of geld. “Ook daar help je ons al heel
erg mee. Elke gift is welkom”, benadrukt Koos Koelewijn tot slot. Meer
weten over wat de Voedselbank
doet? En wat jij voor de Voedselbank
kunt doen? Ga dan naar www.voedselbankaalsmeer.nl (hoe kan ik
helpen).

Aalsmeer - “Annemijn Scheen straalt
vertrouwen uit. Je voelt je veilig bij
haar. Ik heb zoveel uitgeprobeerd
maar wat Annemijn bij mij heeft
bereikt is bruikbaar en waardevol.”
Zo wordt er over de ademcoach
gedacht door degenen die bij haar de
sessies hebben gevolgd. “Ik voel mij
nu zoveel krachtiger, kan beter
slapen, het leven lacht mij weer toe.”
Een groter compliment kan je toch
niet krijgen. Het is vaak de omweg
die leidt tot het pad waar je echt
gelukkig van wordt. Annemijn volgde
eerst de Hogere Hotelschool in Den
Haag, liep haar eerste stage in Parijs
en de tweede stage bij een groot
mediabedrijf waar zij ook voor twee
jaar betaalde kracht werd. Vervolgens
ging zij evenementen, zoals trouwerijen, verzorgen op het sprookjesachtige landgoed Duin en Kruidberg. “Als
ik kwam aanrijden stonden de reeën
voor het hek en liepen de eekhoorns
over de bospaden.” Daarna ging zij
werken in de uitzendbranche. “Ik
sprak met mensen die ik aan een
baan hielp en voor bedrijven zocht ik
naar de juiste personen. Ik heb daar
heel veel mensenkennis opgedaan. Ik
leerde de juiste match maken waar
zowel werknemer als werkgever blij
van werden.” Annemijn maakte nog
een klein ‘uitstapje’, maar wist toen al
dat haar hart haar iets heel anders in
gaf. Zij ging Reiki 1 en 2 doen, volgde
de opleiding voedingsconsulente en
verdiepte zich in essentiële oliën. “Ik
was duidelijk bezig met mijn
persoonlijke ontwikkeling.”
De kracht van ademhaling
Mei 2019 ging Annemijn op retreat in
Malaga (Spanje). “Ik had de ruimte
voor mijzelf nodig om uit te zoeken
welke richting ik - werk gerelateerd
- op wilde. Voor het eerst maakte ik
kennis met ademwerk, daar was ik
nooit bewust mee geweest. Ik ervoer
wat voor kracht dit geeft. Een bijna
niet te beschrijven sensatie van
emotie en creativiteit. Dit wilde ik
verder onderzoeken. Weer thuis ben
ik gaan googelen en heb iemand
gevonden waar ik de opleiding holistische ademcoach ben gaan volgen,
Hoe meer ik leerde hoe interessanter
ik het ging vinden. Al die kennis zoog
ik op als een spons. Tijdens de opleiding heb ik heel veel geoefend met
verschillende mensen.” Inmiddels
heeft Annemijn haar vakdiploma en
werkt zij zelfstandig.

Eén van de vrijwilligers van de
bezorgdienst en de Kerstman.

Aalsmeer - Alle acties die er op dit
moment worden georganiseerd om
de lokale winkeliers een steuntje in
de rug te bieden worden heel goed
opgepakt door zowel de inwoners
als de ondernemers van Aalsmeer.
De vrijwilligers van de bezorgdienst
hebben gelukkig genoeg werk om
handen. Het aantal aanmeldingen
en bestellingen valt niet tegen,
maar het kan natuurlijk altijd meer.
Kirsten Verhoef, één van de organi-

Stress onder controle krijgen
“Wat ik leer is je adem zo te
gebruiken dat je je beter gaat voelen.
Ik laat mensen controle krijgen over
hun eigen adem. Een verkeerde
ademhaling is één van de oorzaken
dat mensen stress krijgen met alle
bijverschijnselen, zoals, duizeligheid,
lusteloosheid, afname creativiteit en
slapeloosheid. Door je meer bewust
te worden van een efficiëntere ademhaling voel je de kracht en kun je er
zelf voor zorgen dat de meeste
klachten verdwijnen. Ik richt mij op
drie peilers: ontspanning, meer
energie en verbeterde nachtrust.” Dat
het echt zo werkt blijkt wel uit de
belangstelling die er is voor haar
ademcoach-sessies. Via mond tot
mond reclame komen er steeds meer
nieuwe mensen bij. “Ik doe iets waar
zowel ikzelf als de ander blij van
wordt.”
Nieuwsgierig
‘Vorig jaar maakte een vriendin mij
attent op Zaai. Ik werd nieuwsgierig
en ben naar de kick-off avond in The
Beach gegaan. Het waren vooral de
gesprekken met oud-Zaailingen die
mij wisten te overtuigen. Er wordt
scherp gekeken naar de ideale doelgroep en hoe je deze het beste kunt
bereiken. Het heeft geresulteerd dat
ik nu mijn geld kan verdienen en
waar ook de anderen beter van
worden. Mooier kan het niet voor mij.
Zaai is dus zeer belangrijk voor
ondernemers.” Voor meer informatie
over het coachtraject Zaai kan
contact opgenomen worden met
Kirsten Verhoef (project-organisator)
via 0297- 366182 of via kirsten@
syltsupport.nl.

Start eigen onderneming
“Dit is niet de meest ideale tijd om
een eigen onderneming te starten,

Aalsmeer groots in saamhorigheid
Door Janna van Zon

terwijl de mensen het juist in deze
onzekere tijd zo hard nodig hebben.
Ik geef nu groepsessies online.” Dat
doet zij ook bij bedrijven waar zij het
voor personeel adem-workshops
verzorgt. De reacties zijn zonder meer
positief. Daarnaast zijn er ook de individuele sessies en omdat het even
niet anders kan, worden ook deze
online gegeven. “Gelukkig kan ik toch
zo de mensen verder helpen.”

satoren, vertelt enthousiast: “Zo lief
al die mensen. Een mooi bijvoorbeeld is een autorijschoolhouder
die nu tijdelijk niet mag werken en
zegt: ‘Ik heb de auto en de tijd, dus
zet maar in wanneer dat nodig is’.
Daar krijg ik kippenvel van.”

lokale ondernemers te denken.” Nu
de Pop-Up Store gesloten is, zorgt
Kirsten voor gratis spoed online
social media trainingen, samen met
Jeroen Mäkel, en Sabine van Sylt
Support neemt Instagram en Facebook voor haar rekening.

Koop meer Lokaal
“Daarnaast is Ondernemend Aalsmeer en de gemeente de
campagne Koop meer Lokaal
gestart om de mensen nog meer
aan te sporen ook online aan de

“Dit is om de winkeliers die nu
dicht zijn en nog niet zo bedreven
zijn met social media te helpen om
op die manier zichtbaar te zijn,
waardoor zij mogelijk ook meer
kunnen verkopen. Op allerlei

manieren wordt er gekeken hoe wij
de ondernemers, winkeliers en
horeca kunnen helpen en
ondersteunen.”
Rijdende Kerstkalender
Ondertussen rijdt de December kalender elke dag door het Aalsmeerse ondernemersland om
vrolijkheid te brengen, ondernemers in de schijnwerpers te zetten
en mensen blij te maken met een
prijs (Oh, ik heb zo een mooie
zonnebril, een echte Ray Ban,
gewonnen, helemaal mijn merk) en
tevens de Voedselbank te helpen.
Aalsmeer groots in saamhorigheid!
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COLUMN TRUUS OUDENDIJK
Voor- en Nadelen
Door Truus Oudendijk

De nieuwe busbaan op de Burgemeester Kasteleinweg bij de Mensinglaan. Klaar, volgens planning, voor gebruik.

Wethouder van Rijn: “Voldoende
draagvlak voor wijkbus”
Aalsmeer - De gemeente heeft
onderzoek gedaan naar een wijkbus
die een verbinding kan vormen
tussen de wijken Nieuw Oosteinde,
Hornmeer, Stommeer, Aalsmeer
Centrum en het in 2021 te openen
Busstation Zwarteweg. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat er
voldoende draagvlak is voor een
wijkbus. Bij het nieuwe busstation
langs de Burgemeester Kasteleinweg
komen straks alle R Net busverbindingen bij elkaar waardoor reizigers
snel en vaak naar onder andere
Schiphol, Hoofddorp, Uithoorn en
Amstelveen en Amsterdam kunnen
reizen. Door de aanleg van dit
nieuwe busstation rijden buslijnen
357, 358 en 340 straks niet meer door
de wijken Hornmeer en Centrum.
Bushaltes in de wijken Centrum,
Hornmeer en Stommeer komen hier-

door veelal op grotere afstanden te
liggen. In de wijk Nieuw Oosteinde
komt geen openbaar vervoer ín de
wijk. “Omdat zowel de gemeenteraad
als het college het belangrijk vinden
dat inwoners van Aalsmeer gebruik
kunnen maken van het openbaar
vervoer ben ik het gesprek aangegaan met de Vervoersregio en
Connexxion”, zegt wethouder
verkeer, Robert van Rijn. “Om dit
belang te onderbouwen hebben we
een onderzoek laten doen. Hieruit
komt nu naar voren dat er voldoende
draagvlak is voor een wijkbus. Het is
de bedoeling dat de bus gaat rijden
als het nieuwe busstation in gebruik
is genomen.”
Een maal per uur
De gemeente start op korte termijn
met voorbereidend werk, zoals het

uitzoeken wat nodig is om een wijkbusvereniging op te zetten, benaderen van de respondenten om hier
aan mee te werken en de route en
tijden te bepalen (waarin ook het
Surfeiland wordt meegenomen als
optie). Het uitgangspunt is om de
wijkbus 1 maal per uur te laten rijden
en niet in te zetten op belvervoer.
Pilot
Met Connexxion en de vervoersregio
is afgesproken te starten met een
pilot van 1 jaar als het nieuwe busstation klaar is. Gedurende dit jaar
worden de instappers bijgehouden
en na dit jaar is er een evaluatie.
Hierna neemt de gemeente een
besluit over voortzetting van de
wijkbus. Hierbij is minstens 400
instappers per maand een belangrijk
criterium.

Extra werkzaamheden aan de
(beschadigde) Aardbeienbrug
Aalsmeer - In november zijn er ‘s
nachts door aannemer van Steenwijk
werkzaamheden uitgevoerd aan de
Aardbeienbrug. Bij deze werkzaamheden is materiele schade opgetreden. De planning is dat in de
avond van 20 januari 2021 de gehele
bovenbouw wordt gedemonteerd en
afgevoerd om gerepareerd te
worden. Na de beschadiging van de
brug is er samen met de verzekeringmaatschappij onderzoek gedaan hoe
en of de schade gerepareerd kan
worden. Er is besloten om in de
werkplaats van de aannemer de
balans gedeeltelijk te vernieuwen.
Ook wordt daar gelijk de aanrijdschade aan de hamei gerepareerd.
Het demonteren gebeurt met een
kraan op een ponton in de Aardbeiensloot. Om de hinder voor de bewo-

ners zo min mogelijk te houden
worden de werkzaamheden uitgevoerd tussen 21.00 en 24.00 uur.
Tijdens deze werkzaamheden is de
brug alleen toegankelijk voor voetgangers en fietsers. De aannemer
heeft weer een pendelbus beschikbaar. Nood- en hulpdiensten kunnen
in geval van een calamiteit er wel
langs.
Hout voor dergelijke grote balken
liggen vaak niet op voorraad. De
aannemer streeft er naar de gedeeltelijk vernieuwde en gerepareerde
bovenbouw vóór eind maart 2021
terug te plaatsen. Ook dit gaat weer
gepaard met een nachtelijke afsluiting. Voor vragen kunnen bewoners
terecht bij: de projectleiders Albert
Mahangi 06 – 57440105 of Ton
Rohde 06 – 57137455.

Aalsmeer - Heel Europa ligt plat, alle grenzen dicht, je kunt geen land
meer in of uit. De gemeenteraad van Aalsmeer heeft desondanks
besloten om een onderzoek in te stellen naar de voor- en nadelen van
vliegverkeer. Daar heb ik wel om gelachen. Het klinkt als bezigheidstherapie. Maar je kunt van dat plan vinden wat je wilt, het is in ieder geval
actueel. Wat ik mij wel afvraag is welk bureau die opdracht krijgt en wat
voor geld daar mee gemoeid is. En hoe lang duurt het voordat het af is?
Eerlijk gezegd denk ik dat zo’n onderzoek niet zo ingewikkeld hoeft te zijn
en dat we genoeg expertise in huis hebben om dat zelf te doen. Persoonlijk kan ik zo wel een aantal voordelen opnoemen: voor een paar tientjes
naar Rome; ‘s morgens om 11.00 uur instappen en twee uur later ben je in
Oslo. Tel er drie uurtjes bij en ik zit bij mijn dochter aan de thee. Tien uur
vliegen en je stapt uit in Kaapstad. Het takkeweer hier zat? Een weekje
zon is zo geregeld en dat kost je echt de kop niet. Maar dat is allemaal
huisvrouwenpraat. Funvliegen om het zo maar te noemen. Laten we het
officieel aanpakken. We nodigen de directeur van de DFG uit; die kan feilloos Schiphol in combinatie met het economisch belang voor de sierteelt
in kaart brengen. Komt ie graag doen, kost niks, misschien een flesje wijn.
Hij is net tot officier in de orde van Oranje Nassau benoemd en dat is ook
niet voor niks. Vragen we ook de CEO van de AFG groep, die kan prima
uitleggen waarom al die vluchten zo belangrijk zijn voor onze voedselvoorziening. We willen toch aardbeien eten met Kerstmis? En mandarijntjes in januari? Blauwe bessen het hele jaar door voor de antioxidanten?
Allemaal voordelen van vliegen. Als tegenhanger komt voormalig huisarts PB, tevens medeoprichter van de stichting Recht op Bescherming
Vlieghinder, de nadelen van vliegen toelichten. Het extreem ongezonde
fijnstof en ultra fijnstof, desastreus voor het milieu, altijd vieze roetlagen
op je tuinmeubelen en je vensterbanken, meer longkanker dan gemiddeld ergens anders in Nederland, gevallen van stress en depressiviteit
door gederfd woongenot vanwege de ongelooflijke pestherrie die dagelijks over mensen heen komt. Ter aanvulling nodigen we ook een aantal
bewoners uit die pal onder de Aalsmeerbaan wonen; ervaringsdeskundigen om het zo maar eens te zeggen. Zij vertellen graag wat zij dagelijks
aan den lijve ondervinden. Het leuke is dat zo’n bijeenkomst prima in de
burgerzaal kan, de enige investering is koffie, thee en een koekje. Maar
verder, ruimte zat en geen probleem om anderhalve meter uit elkaar te
blijven. Daarbij is er ook nog eens de techniek aanwezig om alles
livestream uit te zenden, zodat heel Aalsmeer mee kan kijken en desgewenst een mening geven. Vanuit dat kader bezien kun je er een enquête
aan koppelen. Mogelijkheden te over dus om zelf een goed rapport
samen te stellen. Het is zelfs uit te werken in ambtelijke taal. Met een
beetje hulp kan ik dat nog wel en ik bied mij graag aan. De eindconclusie
weet ik trouwens al; de nadelen zijn vele malen groter dan de voordelen.
Maar het economisch belang zal waarschijnlijk de boventoon voeren. Als
we zo’n bijeenkomst organiseren betekent dat een flinke besparing op de
kosten van een duur bureau. Wat zullen we daarmee doen? Doneren aan
de Voedselbank in deze barre tijden? Is het een idee?

Jongeren CDA op staartlijst voor
Tweede Kamerverkiezingen

Aanrijdschade aan de Aardbeienbrug.

Naar ziekenhuis na val uit raam Linnaeuslaan
Aalsmeer – In de Linnaeuslaan is
omstreeks half een in de nacht van
vrijdag 18 op zaterdag 19 december
een persoon zwaar gewond geraakt.
Politie, brandweer, ambulances en
een mobiel medisch team werden
opgeroepen. De persoon zou uit een
raam gevallen zijn. Volgens een
omstander mogelijk na gebruik van
drugs. Het slachtoffer is met spoed
met onbekend letsel naar een
ziekenhuis vervoerd. De politie doet
onderzoek naar de exacte toedracht
van het ongeval. Foto: VTF

Amstelland - Tijdens de afgelopen
provinciale ALV vergadering in
Noord-Holland is de regionale staartlijst van het CDA vastgesteld voor de
Tweede Kamerverkiezingen. Maar
liefst vijf jongeren op de staartlijst,
waarbij Harmen Krul uit Den Helder
in de top van de lijst staat. In het hele
land zijn 45 jonge lijstduwers toegevoegd aan de kandidatenlijst voor
het CDA. Het laat duidelijk zien dat
het jongerengeluid bij het CDA
gehoord wordt! Rick Nooij, Pauline
Maat, Simon Dijk, Thirsa van der Meer
(uit Aalsmeer) en Ties Eigenhuis
mogen plaatsnemen op de staartlijst.
Zij hebben al verantwoordelijke
functies binnen het CDA en het
CDJA. Zo zijn Thirsa, Rick en Pauline
raadslid in hun gemeente en is
Simon de voorzitter van het CDJA
Noord-Holland. Daarnaast wonen ze
ook nog eens goed verspreid over
Noord-Holland, wat zelfs binnen de
provincie zorgt voor diversiteit.
Kandidaat-Kamerlid én jongerenkandidaat Harmen Krul is trots dat de
CDA-kieslijst wordt versterkt met zo
veel jong talent. “Het is mooi om te
zien dat het CDA kiest voor een
diverse lijst met veel jongeren. Dat

past bij een brede volkspartij. Samen
met alle jonge lijstduwers gaan we
ons inzetten voor betaalbaar wonen,
een duurzame toekomst en een
kansrijke start voor alle jongeren. Wie
de jeugd heeft, heeft de toekomst”,
aldus Krul.

Links op de foto is Rick Nooij, bovenin
Ties Eigenhuis, rechts is Thirsa van der
Meer, rechts onder is Simon Dijk en
links onder is Pauline Maat. In het
midden jongeren kandidaat Harmen
Krul.
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Kerstverhaal: Bij de beesten af
Door Gerard Zelen
Aalsmeer - ‘Moet je die twee nou
zien staan daar. Het wordt een steeds
troostelozer gezicht’. Het schaap
draait zich om en met zijn bekende
schaapachtige blik kijkt hij naar een
van zijn vrouwelijke kompanen uit de
kudde: ‘Ooi, vind je ze ook niet zielig
worden dat bejaarde stel?’ Zo oud
zijn ze toch nog niet, de os en de
ezel? Wat is nou 2000 jaar op een
eeuwigheid? ‘Ben je blind, kijk dan,
ze lijken wel versteend. Ons hebben
ze nooit gevraagd om bij de kribbe
te komen staan’, blaat het schaap
jaloers. ‘Mij niet gezien met al dat stro
in die voederbak. Wat denk je van
mijn hooikoorts allergie!’ Het schaap
schudt meewarig zijn kop: ‘Ik heb
elke dag jeuk van jullie!’ Even later
keert de rust weer terug op de nachtelijke velde. Maar niet voor lang.
‘Hé ‘wolletje’, ken je me nog?’
Verschrikt kijkt het schaap in de
kwaadaardige ogen van een van zijn
grootse vijanden: De wolf. ‘Rustig
maar, ik eet je niet op!’ Waarom sluip
jij hier dan zo rond heb je soms nog
honger? ‘Nee dank je meneer schaap,
ik heb voor vandaag mijn buik wel
rond.’
‘We moeten over gaan tot een beeldenstorm, net zoals toen in de
Middeleeuwen!’ De wolf kijkt het
rebelse schaap vragend aan: ‘Wat
bedoel je?’ Spontaan begint het
schaap een onvervalst lesje geschiedenis te geven: ‘Luister. De Beeldenstorm was een vernieling op grote
schaal van heiligenbeelden en
andere objecten van katholieke religieuze plaatsen door protestanten in
de lage landen, die plaatsvond in
eind 1566. De aanhangers zouden
tegen het vereren van heilige
beelden zijn, snap je?’ De wolf was
diep onder de indruk van de kennis
van het schaap: ‘Ik geloof dat ik weet
waar je heen wilt. Weg met dat muffe
zooitje uit die stal!’ Langzaam
ontvouwt het rebelse schaap zijn
plan: ‘Morgenochtend bij de eerste
optrekkende dauw wordt dit pamflet
verspreid onder alle dieren in het
veld.’
Beeldenstorm
Door achterstallig onderhoud en de
armoedige staat waarin de os en de
ezel zich op dit moment bevinden, is
het niet meer verantwoord om deze
huidige beeldengroep terug te laten
keren in de Kerststal. Ter vervanging
wordt dringend een oproep gedaan
aan alle dieren ten velde om zich vrijwillig kandidaat te stellen. Over vierentwintig uur precies worden alle
aspirant kandidaten op de hoogste
heuvel nabij Bethlehem verwacht.
Daar zal dan ter plekke een keuze
worden gemaakt wie de os en de
ezel gaan vervangen in de Kerststal.

‘Knap denkwerk’, huilt de wolf in de
nacht. Bij de gedachte al van zoveel
prooi bij elkaar loopt het water bij
voorbaat in zijn mond: ‘Ik heb er trek
in!’ Bij het krieken van de nieuwe dag
ontstaat al snel na het lezen van het
pamflet veel commotie onder de
dieren. Ook binnen de kolonie van de
woestijnratten buitelen en springen
ze opgewonden over en door elkaar
heen. ‘Geen paniek vrienden. Dit is
misschien wel een rattenstreek van
het schaap zelf uit jaloezie!’ De
rattenmenigte juicht: ‘Actie, actie!’
De leider van de woestijnratten, een
grote witte rat, herneemt het woord
en roept ieder tot kalmte: ‘Oké, we
gaan! We nemen onze favoriete
ondergrondse route.’
Kamelenkaravaan
Langzaam komt ‘het schip van de
woestijn’ overeind. Met zijn bijna
twee meter hoogte stijgt de kameel
hoog boven alle andere dieren in de
woestijn uit. Vanuit de verte ziet hij
een stofwolk opdoemen. Twee
andere kamelen komen gehaast op
hem af: ‘Heb je het al gehoord?’
Nadat ze met zijn drieën het pamflet
hebben gelezen, nemen ze een wijs
besluit: ‘Maak de karavaan in orde,
we trekken er gelijk op uit !’ Nadat
ieder zich vol heeft getankt met
honderd liter water wordt het tijd
voor de kamelenkaravaan om te
vertrekken. Een ding weten de drie
kamelen zeker: De vrij gekomen plek
naast de kribbe behoort hun het
meest toe als hofleverancier van het
goud, wierook en mirre.
Als voorlaatste gaat ook de wolf,
partner in crime van het schaap, er
van door. De wolf heeft door zijn
natuurlijke loopvermogen, hij kan
wel snelheden van 40 tot 50 kilometer per uur bereiken, een grote
voorsprong op zijn mede kandidaten. Maar wat nog sneller voor de
wolf is vooruit gesneld, is zijn imago
als ‘allesverslindend roofdier’. Als hij
straks het vredige beeld in de stal
niet wilt verstoren, moet hij snel een
list verzinnen. Nadat alle kandidaten
zijn vertrokken, wordt het ook tijd
voor het schaap zelf om aan zijn
tocht naar de heuvel te beginnen: ‘Als
ik niet voor de feestdagen terug ben
dan weet je waar ik sta!’ Terwijl de ooi
rustig doorgaat met het herkauwen
van zijn taaie kost kijkt hij even op:
‘Zeker bij het grofvuil net zoals al die
kale uitgevallen Kerstbomen zal je
bedoelen!’ ‘Jaloezie is een slechte
eigenschap, ooi.’
Vrolijk liedje
Midden op de driesprong staat de
grote witte rat plots stil. Verschrikt
kijkt hij naar de totaal vernielde
wegwijzer. Massaal jammeren de
andere ratten in koor: ‘Hoe weten we
nu of we wel goed gaan?’ Ook bij de
witte rat slaat licht de paniek toe: ‘We

zitten als ratten in de val’. Vanuit de
verte komt een ‘rare snuiter’ fluitend
en zingend op ze af: ‘Wie kan mij de
weg naar Hamelen vertellen meneer.’
‘Dat is een vrolijk liedje,’ roept de
kleinste rat olijk. ‘Zijn toon bevalt me
niks,’ roept de grote witte rat argwanend: ‘Wie ben jij?’ ‘Kennen jullie me
niet, ik ben de beroemde rattenvanger van Hamelen.’ De groep
ratten deinst verschrikt terug, want
ze weten maar al te goed van de
verhalen uit de overlevering hoe hun
soortgenoten door deze rattenvanger voorgoed uit Hamelen zijn
verdreven. ‘Vrees niet, mijn blokfluit
speelt nimmer meer vals.’ Even later
loopt de groep met hun rattenleider
voorop, blind achter de rare fluitende
en zingende snuiter aan: ‘Wie kan mij
de weg naar..?’
Sprookjesverhalen
‘Zo te zien is uw ‘opstandige’ oproep
een groot succes meneer schaap.’
‘Scheer je weg wolf, niemand mag
ons samen zien.’ ‘Maar iedereen weet
toch meneer schaap, dat u en de
herders historisch gezien het meeste
recht hebben op de plek naast de
kribbe.’ ‘Met jouw sprookjesverhalen
kom je niet ver, wolf. En nu
wegwezen!’ Teleurgesteld in zijn
partner in crime slaat de stemming
van de wolf totaal om: ‘We zullen nog
wel eens zien wie het verst van ons
beide komt.’ Plots staan de ogen en
de bek van de wolf wagen wijd open.
Verschrikt kijkt het schaap hem aan:
‘Oh wolf, wat heb jij grote ogen?’ ‘Dat
is om je beter te kunnen zien!’ ‘Oh
wolf, wat een grote tanden heb je?’
‘Dat is om je beter te kunnen opeten!’
Zonder zich te bedenken springt de
wolf boven op zijn hulpeloze prooi
en verslind het arme schaap met
huid en haar.
Struikrovers en judassen
‘Ik zou maar uit kijken, met al dat
goud op je rug!’ Beduusd kijkt een
van de kamelen in de ogen van het
gemene ‘schaap’ . ‘Ik meen het, je
hoeft me niet zo wijs aan te kijken. In
deze zone of streek zo dicht bij de
stad Bethlehem lopen heel veel
struikrovers en judassen rond!’ De
andere twee kamelen kijken zijn
mede soortgenoot aan: ‘Het is een
lastige beslissing. Maar wat is ons
meer lief, ons eigen leven of dat van
het kind daar in de kribbe?’ ‘Jullie
moeten het zelf weten, maar soms is
het niet allemaal goud wat er blinkt.’
‘Misschien heeft het arme schaap wel
gelijk.’ Niet veel later draait de kamelenkaravaan zich om en ‘de schepen
van de woestijn’ koersen als een
verslagen armada terug het oosten.
Ware aard
Met zijn laatste krachten beklimt de
wolf in schaapskleren moeizaam de
flanken van de heuvel. Aan de noordzijde van die zelfde heuvel kronkelt
geniepig de ratelslang traag en
onopgemerkt omhoog. In de verte
drijven donkere wolken richting
Bethlehem. Nadat de wolf het
plateau heeft bereikt, klimt ook de
ratelslang over de klip heen. Dreigende zwarte wolken dienen zich
steeds meer aan. ‘Wat kom jij hier
doen’, vraagt het ‘schaap’ nieuwsgierig. ‘Gewoon, waar jij ook voor
komt.’ ‘Maar wacht eens, hebben we
nog geen appeltje met jou te schillen
sinds dat akkefietje in de Hof van
Eden?’ De ratelslang, geïrriteerd door
die eeuwenoude, steeds maar terug

kerende leugen, kronkelt hij dreigend om het schaap heen: ‘Moet jij
zeggen bloeddorstige sprookjeswolf.
Ik zou mij nooit zo willen verlagen
om me voor te doen als een arm
schaap.’ Terwijl ze tegenover elkaar
staan kleurt de hemel inktzwart. Het
lijkt of er een totale zonsverduistering zijn intrede heeft gedaan. De
ratelslang laat een sissend geluid
horen en neemt een nog dreigender
houding aan: ’Ik weet heus wel wat je
hebt geflikt. Ik heb mijn buik vol van
al je sprookjes en wreedheden!’ ‘Oké
rateltje, je kan het krijgen zoals je het
hebben wilt,’ en tegelijkertijd schudt
de wolf met een nonchalant gebaar
de wollige schaappels van zich af.
Zijn ware aard komt nu boven. De
kwaadaardige wolf maakt zich groot.
Zijn vacht komt overeind en tergend
langzaam kruipt hij richting de ratelslang. Zijn oren staan omhoog en zijn
lippen trekken zich terug zodat zijn
vlijmscherpe snijtanden zichtbaar
worden. Sissend wacht de ratelslang
af, even kronkelt hij iets achteruit. Hij
weet dat hij zijn slangenkop uit de
buurt moet houden van de
messcherpe tanden van de wolf.
Zonder enig voorteken springt de
wolf op zijn prooi. Hij is op zoek naar
de kop van de ratelslang. In een
reflex kan de slang nog net diep
onder het zand wegduiken. Sissend
van woede komt hij even later weer
tevoorschijn en met zijn bek wijd
opengesperd zet de ratelslang onverschrokken de tegenaanval in. De wolf
wordt tot aan de rand van de
afgrond, met telkens kleine stapjes
achterwaarts, terug gedreven. Als
een gapend gat ligt de vallei nu diep

onder hem. Met de moed der
wanhoop kiest de wolf opnieuw voor
de aanval. Beide partijen verzanden
in een onzichtbare opstuivende
vechterswolk. Na een hevige worsteling krijgt de wolf de ratelslang in het
midden van zijn lijf te pakken. Maar
dan krijgt het gif bij de ratelslang vrij
spel. In een bliksemflits is het
gebeurd. De scherpe tanden van de
slang zetten zich kort vast in het lijf
van de wolf. Het dodelijke gif dringt
in het lichaam van de wolf. Geduldig
wacht de ratelslang op de spoedige
dood van zijn prooi. Beneden aangekomen, na een moeizame terugtocht
langs de steile berghelling, kijkt de
ratelslang omhoog. Aasgieren
zweven op de thermiek al een tijdje
boven het kadaver van de wolf. Het
zal niet lang meer duren of de
koningsgier zal hem voorgoed aan
stukken scheuren.
Kindeke Jezus
De os en de ezel hebben alles van
dichtbij gezien: ‘En jij Judas van een
slang, jij wilt onze plaats innemen
naast het kindeke Jezus in de kribbe?’
‘De appel valt niet ver van de boom.’
Met zijn giftige tong probeert de
verraderlijke slang de os en de ezel
dodelijk te verwonden met zijn gif.
Een toegesnelde herder bedenkt zich
geen moment en terwijl zijn vlijmscherpe kapmes met een gerichte
klap de kop van het kronkelend slangenlijf scalpeert, briest de herder het
uit: ‘Het is bij de beesten af.’ De os en
de ezel hebben deze storm overleefd.
Ze zullen de komende 2000 jaar het
kindeke Jezus in de kribbe blijven
koesteren met hun vredige warmte.

