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In de maanden januari en februari 
was er de traktatie door Koning 
Winter met sneeuwpret en 
schaatsplezier. Er is zelfs geschaatst 
op de Westeinderplassen. In april zijn 
vijf inwoners verrast met een Konink-
lijke Onderscheiding, mochten eind 
april de terrassen weer open, stond 
juni in het teken van ‘happen en 
stappen’ en natuurlijk is er feest 
gevierd door de handballers van 
Greenpark Aalsmeer. Voor het derde 
jaar op rij landskampioen. Klasse! In 
juli werd de nieuwe kinderburge-
meester Anne van Duijn o�cieel 
benoemd, ging FloriWorld (weer) 
open en bluste Joost de Vries na 35 
jaar zijn laatste brandje. In augustus 
was er de domper dat de Braderie en 
de Feestweek opnieuw geen door-
gang konden vinden vanwege de 
aangescherpte corona-regels. De 
hoop werd gevestigd op wel Vuur en 

Licht op het Water en de Pramenrace. 
Deze evenementen en de gedichten-
tuin, de Kunstroute, derde Verhoef 
boten toertocht en de Amb8route 
zijn wel gehouden en maakten van 
september toch een bruisende 
maand. Natuurlijk is er gejuicht voor 
de Paralympische sporters Imke 
Brommer en Larissa Klaassen die 
goud wonnen op de 1000 meter 
tijdrit bij het wielrennen. Ook 
tennisser Ruben Spaargaren is in het 
zonnetje gezet. Hij kwam ver in de 
strijd, maar een medaille leverde het 
helaas niet op. In oktober ook bijzon-
dere gebeurtenissen, zoals het 
afscheid van turnjuf Anneke Nap na 
46 jaar en gemeente-medewerkster 
Luci Beumer-Persoon na 47 jaar met 
pensioen. Er is in november groots 
Sinterklaas gevierd in Soestdijk (met 
corsowagen voor 888 jaar) en in Aals-
meer en Kudelstaart met druk 

bezochte intochten en veel bezoe-
kers aan het Sinterklaashuis. En dan 
nadert het einde van het jaar. Het 
Waterfront (eindelijk) klaar, 
gemeente eigenaar van veiling Bloe-
menlust en natuurlijk het bezoek van 
Koning Willem Alexander aan IKC 
Triade. 

‘Bouwjaar’
Het jaar 2021 mag tot slot ook het 
‘bouwjaar’ genoemd worden: Bouw 
huurappartementen bij Baanvak, 
‘Rooie Dorp’ opgeleverd, realisatie 
appartementen op terrein voorma-
lige postkantoor aan Stationsweg, 
smartwoningen in aanbouw in de 
Hornmeer, handtekeningen gezet 
voor appartementen bij Stommeer-
kade en de eerste paal is geslagen 
voor nieuwbouw door Eigen Haard 
tussen de smartwoningen en Triade 
in. Het team van de Nieuwe Meer-
bode wenst iedereen een gelukkig 
2022. Blijf gezond, kijk naar elkaar 
om, help als nodig en koop en bestel 
lokaal. Aalsmeer voor Aalsmeer!

2021: Sneeuwpret, schaatsplezier 
en toch evenementen!
Aalsmeer - Met trots presenteert het team van de Nieuwe Meerbode deze 
week een uitgebreid jaarverslag. Wie denkt dat er in 2021 door corona 
niet veel is gebeurd, heeft het mis. Er kon en mocht nog best wel veel.

Met Oud en Nieuw is er weer een vuurwerkverbod. Aalsmeer nam in september al ‘afscheid’ van 2021 met het mooie Vuur en Licht 
op het Water. Hopelijk verloopt 2022 voor iedereen beter, gezelliger en in goede gezondheid. Foto: www.kicksfotos.nl

Kudelstaart - Op woensdag 22 
december zijn de laatste werk-
zaamheden verricht, hiermee 
heeft de omgeving rondom 
sporthal de Proosdijhal een ware 
metamorfose ondergaan. Zo is de 
bestrating aangepakt, zijn er 
verkeerskundige aanpassingen 
doorgevoerd, is het groen onder 
handen genomen en zijn er extra 
bomen geplant. 

Plateau’s
“Het is een groot project geweest”, 
vertelt wethouder Robert van Rijn. 
“De bestrating en het groen waren 
echt aan een opknapbeurt toe. Tege-
lijkertijd hebben we verkeerskundige 
aanpassingen gedaan en zijn enkele 
kruisingen voorzien van plateau’s. 
Ook is de infrastructuur rondom de 
school verbeterd wat de veiligheid 
van de kinderen ten goede komt.”

Metamorfose voor omgeving 
Proosdijhal Kudelstaart

Beplanting
Bij de inrichting van de entree vanaf de 
Hoofdweg/ Daltonstraat is bio-diverse 
beplanting neergezet om zo de komst 
van insecten te bevorderen. Langs de 
Daltonstraat zijn er nieuwe lindes 
geplant om zo de weg het karakter van 
een laan te geven. Hiermee wordt deze 
belangrijke entree van Kudelstaart recht 
aangedaan. In totaal zijn er in dit project 
26 bomen verwijderd, 5 bomen verplant 
en nu 36 nieuwe bomen geplant. Ook 
zijn de gazons en het speelveld opnieuw 
aangelegd en is de gehele beplanting 
onder handen genomen. 

Wij zijn met op zoek 
naar algemene 

BEZORGERS/STERS
Voor meer informatie: 

Tel. 0251-674433
info@verspreidnet.nl 
www.verspreidnet.nl

Actie geldig t/m zaterdag 1 januari 2022.

Ambachtelijke 
Verse Oliebollen
Grote ambachtelijke oliebollen. Kies 
uit naturel of royaal gevuld met stukjes 
appel, krenten en rozijnen. Naturel of 
Gevuld 80 gram
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Kantooradres
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

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

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

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

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

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

133e jaargang

Oplage: 17.600

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

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

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

Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt 
op FSC-Mix papier van verantwoorde 
herkomst.
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KERKDIENSTEN
31 DECEMBER, 1/2 JANUARI

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Vrijdag Geen oudejaarsdienst. 

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

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

diensten om 10u. met ds. M. 
Ho�and uit Bloemendaal en 
16.30u. met ds. Sj. Maliepaard uit 
Barneveld.

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeer-

derweg 751, Rijsenhout. Vrijdag 
19u. Oudejaarsdienst met ds. 
P.A. Veelen uit Bennebroek. 
Zondag diensten om 10u. met 
ds. M. Hogenbirk uit Bennekom 
en 16.30u. met ds. S.J. Malie-
paard, gez.dienst in CGK. Alle 
diensten zijn digitaal.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. 

Nieuwjaarsdienst met ds. Yko 
van der Goot. Collecte: Jean-
nette Noëlhuis.

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

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

Zondag 10u. Nieuwjaarsdienst 
met ds. Hans Végh. Dienst is 
uitsluitend online te volgen via: 
http://pgAalsmeer.nl/
kerkdienstgemist/ 

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Vrijdag 

19.30u. Oudejaarsdienst met dhr. 
D.W. Vollmuller. Organist: Cornelis 
Schaap. Zaterdag 10.30u. Nieuw-
jaarsdienst met dhr. Theo 
Maarsen. Organist: Maarten 
Noordam. Zondag 10u. Dienst met 
ds. G.H. de Ruiter. Organist: Joshua 
Prins. Zie: hervormdaalsmeer.nl. 

- Oosterkerk, Oosteinderweg 269. 

Vrijdag 19u. Oudejaarsdienst met 
dhr. E. Kramer, Aalsmeer. 
Organist: Ruud Kooning. Zondag 
10u. Dienst met ds. J. Haeck uit 
Zeist. Organist: Maarten Noordam. 
Zie: www.hervormdaalsmeer.nl. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. Samenkomst via 
livestream. Spreker: Pieter-Jan 
van der Wolf. Info: www.leg.nl 

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 

Zondag 9.30u. Woordcommu-
nieviering. Voorganger: Jeroen 
Hoekstra m.m.v. klein koor. 
Poolse diensten op zaterdag en 
zondag om 14u. met pastoor 
Krzysztof Kicka. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag 

geen dienst.
Roemeens-orthodoxe Parochie
- Nieuwjaarsdag en zondag 9u. 

Utrenia en 10.30u. Heilige 
Liturgie. Voorganger: Father Ion. 
Diaken: Mihai.

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Vrijdag 19.30u. Oudejaarsdienst 
met Marian v/d Veen. Zondag 
10u. Dienst met pastor A.C. 
Cremer uit Kudelstaart. Info: 
www.kerkdienstgemist.nl.

Samen Op Weg Kudelstaart
- Vrijdag 19u. Oudejaarsdienst met 

ds. J. Verschoof uit Leimuiden. 
Zondag 10u. Dienst met ds. R. 
van der Weg uit Uithoorn. Info: 
https://sow-kudelstaart.nl. 

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

Zondag 11u. DOP-viering. 
Reserveren verplicht: 
sjangeboortesecretariaat@live.nl 
of bel 0297-324735. 

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten 

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

Aalsmeer - Tijdens de laatste raads-
vergadering van 2021 nam de raad 
een motie aan om de mensen uit 
Aalsmeer en Kudelstaart die gebruik-
maken van de Voedselbank te voor-
zien van corona zelftests. Wethouder 
Zorg Wilma Alink heeft de tests samen 
met indiener van de motie, PvdA-
raadslid Jelle Buisma, op woensdag 
22 december bezorgd bij de 
Voedselbank. 

Veiligheid en gezondheid
Tijdens de feestdagen zullen veel 
mensen bezoekers ontvangen of zelf 
op bezoek gaan. Het advies is om 
voor je ergens naartoe gaat of 
mensen ontvangt een zelftest te 
doen. Testen helpt tegen verspreiding 
van het coronavirus. Wethouder Alink: 
“Voor mensen die moeite hebben om 
�nancieel rond te komen, is zo’n test 
weer een extra kostenpost. Ik ben blij 
dat de raad dit onwenselijk vond en 
we dit nu zo kunnen organiseren met 
de Voedselbank. Veiligheid en 
gezondheid staan altijd voorop en we 

hopen dat al onze inwoners veilig en 
gezond de feestdagen doorkomen.” 

Hele jaar door
De Voedselbank Aalsmeer en Kudel-
staart staat niet alleen tijdens de 
feestdagen klaar voor inwoners die 
dat nodig hebben. Het hele jaar door 
stellen de vrijwilligers van de Voedsel-
bank voedselpakketten samen. Dit 
gebeurt door inzameling bij super-
markten, maar ook met behulp van 
�nanciële donaties of bijvoorbeeld 
het inzamelen van cadeaukaarten. 

Doneren of helpen
Wilt u de lokale Voedselbank ook 
helpen? Dat kan. Als u voedingsmid-
delen aan de Voedselbank wilt 
schenken, kunt u een mail sturen 
naar: voedseldonatie@voedselban-
kaalsmeer.nl. De Voedselbank is een 
ANBI-instelling, dus �nanciële giften 
zijn aftrekbaar. Kijk voor alle infor-
matie over wat u/jij kunt doen op: 
www.voedselbankaalsmeer.nl/wp/
hoe-kan-ik-helpen. 

Corona zelftests van gemeente 
voor gebruikers Voedselbank

Voedselbank-voorzitter Kees Koelewijn met Jelle Buisma en wethouder Wilma Alink..

Aalsmeer - Van maandag 3 tot en 
met zondag 30 januari staat de 
corona testunit van de GGD op het 
Drie Kolommenplein, naast het raad-
huis. In de testunit kunnen mensen 
uit Aalsmeer en Kudelstaart met 
klachten zich zonder afspraak gratis 
laten testen op corona. Wethouder 
Zorg Wilma Alink: “Helaas houdt de 
coronapandemie ons nog steeds in 
de greep. Testen bij klachten blijft 
een grote rol spelen in de strijd tegen 
het virus. Ook als je gevaccineerd 
bent, is testen belangrijk om 
verspreiding van het virus tegen te 
gaan. We zijn daarom blij dat de GGD 
weer naar Aalsmeer komt, zodat 
onze inwoners met klachten zich 
dichtbij huis kunnen laten testen.”

Zeven dagen per week open
De testunit is zeven dagen per week 
open van 9.00 tot 12.00 uur en van 
13.00 tot 16.00 uur. De testunit wordt 
door één bezoeker tegelijk betreden, 
waarna de test wordt uitgevoerd. 
Buiten de unit kunnen bezoekers, 
met mondkapje op en op voldoende 
afstand, wachten. Neem een geldig 
legitimatiebewijs mee. Gastheren en 
-vrouwen ontvangen de bezoekers 
en beantwoorden eventuele vragen. 
Bezoekers wordt dringend verzocht 

thuis te blijven tot de testuitslag 
binnen is. 

Eerst een zelftest?
Bij coronaklachten kunt u ook een 
corona-zelftest gebruiken. Na een 
positieve zelftest is het van belang 
altijd een test bij de GGD te doen. In 
sommige situaties kunt u zich beter 
direct laten testen bij de GGD. 
Bijvoorbeeld als u een kwetsbare 
gezondheid heeft. Ga ook naar een 
testlocatie van de GGD als u lang-
durig klachten houdt, meer klachten 
krijgt of uw reuk of smaak verliest.

Testafspraak
Voor testen bij de unit is het niet 
mogelijk om een afspraak maken. Via 
coronatest.nl kunt u op afspraak bij 
de reguliere GGD-testlocaties getest 
worden. Dat is ook gratis. Bij de regu-
liere testlocaties is ook de mogelijk-
heid om zonder afspraak langs te 
gaan. 

Testen voor Toegang
Heeft u een coronatoegangsbewijs 
nodig omdat u niet gevaccineerd 
bent? Het testen hiervoor verloopt 
niet via de GGD, maar via Testen voor 
Toegang. Dit is altijd op afspraak via 
de website testenvoortoegang.org.

Corona testunit van de GGD 
in januari in AalsmeerAalsmeer - Nepal Bene�et Aalsmeer is 

een nieuwe actie gestart. Nadat zij het 
hele dorp Tobang in Nepal van schoon 
drinkwater hebben voorzien. Gaan ze 
nu het dorp helpen om veilige te 
koken. Voor 35 euro kunnen zij al één 
gezin helpen. Het kindertehuis 
Ketaaketighar heeft op dit moment in 
Tobang een project om kinderen meer 
naar school te krijgen. Dit doen zij 
door de kinderen op school een gratis 
maaltijd aan te bieden. Stichting 
Nepal Bene�et Aalsmeer ondersteunt 
dit project met de tafeltjes en bankjes 
voor de school en met kookstoven, 
zodat ze op een veilige, rookvrije 
manier met veel minder hout het eten 

c ie epa  ene e  a s eer  
‘Veiliger koken in Tobang’

klaar kunnen maken. Deze maaltijden 
voor de kinderen worden gemaakt 
door de moeders van het dorp.
“Omdat de kinderen en de moeders 
uit het dorp in Tobang nu via school 
meekrijgen hoe ze veiliger en 
gezonder kunnen koken willen we het 
hele dorp Tobang voorzien van een 
kookstoof”, vertelt voorzitter Luci 
Beumer. “De kookstoof is van roestvrij-
staal. In plaats van een vuurtje te 
stoken, zijn twee stukken hout 
voldoende om op de stoof een maal-
tijd te bereiden. De CO2-uitstoot 
wordt ook tegengegaan met de kook-
stoof. In totaal gaat het om negentig 
kookstoven, één kookstoof kost 35 
euro.”

Helpt u ook mee?
Voor 35 euro kan de stichting één 
gezin van een veilige en gezonde 
kookstoof voorzien. Vindt u 35 euro te 
veel? Geen probleem, alle donaties 
zijn welkom. Een ander idee is om 
samen met uw familie of vrienden een 
kookstoof te doneren aan de bewo-
ners van het bergdorpje Tobang. Zo 
helpt u ze om gezonder en veiliger te 
koken en hoeven de kinderen niet te 
slapen naast het ongezonde, open 
vuur! 
Doneren kan via de website: www.
nepalbene�etaalsmeer.nl/doneer/
geef 









Inwerkingtreding
De besluiten treden in werking met ingang van de dag na 
die waarop de beroepstermijn a�oopt. Indien binnen de be-
roepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening is 
ingediend, treden de besluiten niet in werking voordat op dat 
verzoek is beslist.

VERKEERSBESLUITEN

Op 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties (Wep) in 
werking getreden. Vanaf die datum worden verkeersbeslui-
ten niet meer in de Staatscourant gepubliceerd, maar in het 
Gemeenteblad bekendgemaakt. Hieronder vindt u een atten-
dering van verkeersbesluiten die recent in het Gemeenteblad 
zijn gepubliceerd. U kunt deze verkeersbesluiten raadplegen 
op www.overheid.nl via de link “Berichten over uw buurt”. In-
formatie over de mogelijkheid van het indienen van een be-
zwaarschrift en de termijn waarbinnen dat mogelijk is vindt u 
in het verkeersbesluit.
- Gesloten voor vrachtauto’s, uitgezonderd bestemmings-

verkeer - Borden met onderbord zijn geplaatst in de Hor-
tensialaan bij de Zwarteweg, in de 1e J.C. Mensinglaan bij 
de Burgemeester Kasteleinweg en de Stommeerweg, in 
de Ophelialaan (zuidwestelijk deel) bij de Burgemeester 
Kasteleinweg en de Stommeerweg, in de Hadleystraat bij 
de Stommeerweg, in de Gerberastraat bij de kruising met 
Seinpost en in de Vuurdoornstraat bij de Zwarteweg. De 
maatregel geldt binnen het met deze borden afgebakende 
gebied.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen 
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Clematisstraat 16, 1431 SE, (Z21-094169), het uitbreiden en 

wijzigen van het entreegebied van het zorgcentrum 
- Turfstekerstraat 43, 1431 GD, (OD-10823828), een om-

gevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) voor 
het binnen een inrichting verwerken van polyesterhars. 
Toelichting: deze aanvraag wordt behandeld door de 
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (zaaknummer: 
10823828). Heeft u een vraag over deze procedure, dan 
kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.
odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen. 

- Citroenvlinderstraat 7, 1432 MA, (Z21-093796), het plaat-
sen van een dakkapel aan de linker zijgevel van de woning 

- Uiterweg 9, 1431 AA, (Z21-093789), het vervangen van de 
bestaande uitbouw aan de achterzijde van de woning (ge-
meentelijk monument) 

- Zijdstraat 83, 1431 EB, (Z21-093724), het splitsen van de 
winkelruimte 

- Veilingboulevard (kad. perc. B 10545), (Z21-093593), het 
bouwen van een onderdoorgang t.b.v. de ontsluiting van 
de bloemenveiling i.v.m. aanleg OLV 

- Veilingboulevard (kad. perc. B 10545), (Z21-093452), het 
aanleggen van een bypass om de aanleg van de OLV Aals-
meer mogelijk te maken 

- Kudelstaartseweg 150 (kad. perc. D 4176), (Z21-093403), 
het bouwen van een woning 

- Citroenvlinderstraat 12, 1432 ME, (Z21-093220), het inrich-
ten van een bouwplaats gedurende 2 maanden op 4 par-
keerplaatsen naast de woning 

- Sierteeltstraat 29, 1431 GM, (Z21-093150), het wijzigen van 
de indeling van het kantoor en de postitie van de brand-
scheidingen 

- Anne Frankstraat 9, 1433 PJ, (Z21-093147), het plaatsen 
van een dakkapel in het voordakvlak van de woning 

- Ecuadorlaan (kad. perc. B 9277, 9275, 9276, 9278, 9280, 
6546 en 9274), (Z21-093091), het bouwen van een logis-
tiekcentrum met kantoor, het plaatsen van een erfafschei-
ding, reclame en bouwkeet en het aanleggen van een in- 
en uitrit 

- Wilgenlaan 14, 1431 HT, (Z21-092987), het verplaatsen van 
de mantelzorgwoning naar een andere vaste plek in de 
achtertuin 

- Braziliëlaan (kad. perc. B 10495, 10497 en 6955), (Z21-
092973), het bouwen van een distributiecentrum met 
bijgebouw, het plaatsen van een erfafscheiding en vlag-
genmasten en het aanleggen van een in- en uitrit 

- Roerdomplaan tegenover nrs. 48-78 (kad. perc. C 7555), 
(Z21-092859), het bouwen van 61 woningen verdeeld over 
3 appartementengebouwen met stalling/garage en ge-
zondheidscentrum op de begane grond en het aanleggen 
van een in- en uitrit 

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGS-
VERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE
De beslistermijn is verlengd met zes weken. De beslissingen op 
de volgende aanvragen zijn met toepassing van artikel 3.9, Lid 
2 van de wabo verlengd:
- Oosteinderweg 301, 1432 AW, (Z21-081833), het vervan-

gen van een bestaand zomerhuis achter de woning. Ver-
zonden: 24 december 2021

- Kudelstaartseweg t.h.v. Fuutlaan 42 en Stommeerweg 
t.h.v. 135, 1431 GA, (Z21-077330), het vervangen van de 
oude vissteiger door twee nieuwe exemplaren (Water-
front). Verzonden: 14 december 2021

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De o�ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een 
wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze 
rubriek staan o�ciële mededelingen en bekendmakingen 
die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u 
de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt 
indienen. U kunt de o�ciële mededelingen en bekendma-
kingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking 
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzen-
ding ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en 
Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-
12.00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het 
gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via 
tel. 0297-387575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, 
na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde be-
stuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking 
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending 
ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Hand-
having, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag 
en donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak 
maken voor een gesprek binnen deze tijden met een mede-
werker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over 
bouwen en vergunningen. Op grond van artikel 8:1 Algeme-
ne wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes 
weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk 
een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank 
van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ont-
werp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schrif-
telijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbe-
sluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt 
ingediend bij burgemeester en wethouders van de ge-
meente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene 
die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene 
die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan 
contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen 
en Handhaving via tel. 020-5404911.

O�ciële Mededelingen
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GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575, fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale tel.nr: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

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

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

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

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

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

CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend via het 
hoofdnummer: 0297-381777.

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING 
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: 
tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor 
bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft een wijk-
overleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze 
wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de but-
ton “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijk-
overleggen www.wijkoverlegaalsmeer.nl

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een 
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurs-
secretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u 
bellen naar tel. 0297-387511. Voor een afspraak met een van 
de wethouders: tel. 0297-387512. Raadpleeg voor de porte-
feuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE 
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken 
over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van 
een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergade-
ring het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De 
inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raads-
leden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragen-
ronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raads-
vergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds 
ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker 
bij de gri�e via gri�e@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-
387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

Aalsmeer een werelddorp 
van bloemen en water.

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met
#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s. VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

BEKENDMAKINGEN

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

worden gepubliceerd op: www.o�cielebekendmakingen.
nl, onderdeel van www.overheid.nl. 

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

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

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

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

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 

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

SOCIAAL LOKET AALSMEER OPEN OP AFSPRAAK

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

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

VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING 
DORPSSTRAAT NAAST 135 AALSMEER (Z21-042638)

Op het perceel Dorpsstraat naast 135 staan 2 schuren en een 
kas. De eigenaar heeft een bouwplan ingediend voor 1 woning 
waarbij 1 schuur, de kas en een gedeelte van de 2e schuur ge-
sloopt worden. De nieuwe woning zal via een bestaande brug 
van de bestaande woning Dorpsstraat 135 gebruik maken. 
Het bouwplan kan alleen mogelijk gemaakt worden met een 
uitgebreide afwijkingsprocedure op grond van artikel 2.12 lid 
1 onder a, onder 3° van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht (Wabo).

Ter inzage
Met ingang van 31 december 2021 ligt de verleende omge-
vingsvergunning gedurende 6 weken met de daarbij beho-
rende stukken, op de volgende wijzen ter inzage:
• Digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl on-

der planidenti�catiecode: NL.IMRO.0358.OIAVHB16xB-VG01
• Gemeentelijke website, link: http://0358.ropubliceer.nl 
• Balie van de receptie in het gemeentehuis van Aalsmeer, 

Raadhuisplein 1. In verband met maatregelen in het
kader van corona (Covid-19) dient hiervoor eerst een af-
spraak te worden gemaakt via telefoon 0297-387575;

• Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstel-
veen, Laan Nieuwer-Amstel 1, In verband met maatregelen 
in het kader van corona (Covid-19) dient hiervoor eerst een 
afspraak te worden gemaakt via tel. 020-5404911.

Beroepsmogelijkheid
Het instellen van beroep tegen het besluit is mogelijk van 1 
januari 2022 t/m 11 februari 2022. Belanghebbenden kunnen 
beroep instellen tegen het besluit bij de rechtbank Amsterdam 
(Sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam). 
Voor de behandeling van het beroepschrift en een eventueel 
verzoek om een voorlopige voorziening bent u gri�erecht 
verschuldigd. Over de hoogte van het gri�erecht en de wijze 
van betaling kunt u contact opnemen met de rechtbank Am-
sterdam.

Voorlopige voorziening
Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens de voorzie-
ningenrechter verzoeken om een voorlopige voorziening te 
tre�en, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken be-
langen, dat vereist. Bij het verzoek moet een afschrift van het 
beroepschrift worden overgelegd.

- Gerberastraat 2, 1431 SG, (Z21-082608), het bouwen van 
twee lokalen met bijbehorende ruimtes en speellokaal ter 
vervanging van de bestaande tijdelijke noodhuisvesting 
en het plaatsen van een bijbehorend bouwwerk bestaan-
de uit een �etsenstalling, overkapping, berging en pomp-
ruimte. Verzonden: 22 december 2021

- Jac. P. Thijsselaan 39, 1431 KD, (Z21-081200), het kappen 
van een Cipres. Verzonden: 21 december 2021

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuurs-
recht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten 
behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie:
- Witteweg 50, 1431 GZ, (Z21-079279), het splitsen van het 

bedrijfspand. Verzonden: 27 december 2021
- Jupiterstraat 7, 1431 XA, (Z21-077421), het plaatsen van 

een container op de parkeerplaats voor de woning vanaf 
20 december 2021. Verzonden: 27 december 2021

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, 
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
- Molenpad 3, 1431 BZ, (Z21-067040), het afwijken van het 

bestemmingsplan t.b.v. het gebruik van de winkelruimte 
als supermarkt. Verzonden: 27 december 2021

- het bouwen van 32 bedrijfsunits en het aanleggen van een 
in- en uitrit, (Z21-069015), Zuid-Afrikaweg 12A t/m 12N, 
14A t/m 14M en 16A t/m 16K (voorheen kad. B10385 Kavel 
3.3 Green Park). Verzonden: 23 december 2021

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN 
ROND DE FEESTDAGEN

Let op: door de feestdagen kan de levertijd van reisdo-
cumenten en rijbewijzen langer zijn.

Afvalinzameling rond de feestdagen
Op o�ciële feestdagen is de milieustraat van Meerlan-
den gesloten. Tijdens de jaarwisseling worden onder-
grondse papier- en plasticcontainers afgesloten. Deze 
worden op 1 januari weer geopend. Voorkom gevaar-
lijke situaties en zet geen afval naast de containers. Op 
https://www.meerlanden.nl/bewoners/december-af-
val staan tips over afval tijdens de feestdagen. Informa-
tie over inzameldagen en wanneer u uw echte kerst-
boom aan de weg kunt aanbieden vindt u op https://
afvalkalender.meerlanden.nl/ of in de Meerlandenapp.

1 januari 2022 
Op zaterdag 1 januari is het raadhuis gesloten.
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GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, 
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te weigeren. Tegen dit besluit kunt 
u bezwaar maken. 
Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onder-
kant van deze advertentie:
- Koningsstraat 40, 1432 JR, (Z21-071460), het aanleggen 

van een in- en uitrit. Verzonden: 27 december 2021

EVENEMENTEN

Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar 
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenka-

lender waaruit u kunt a�eiden welke openbare evenementen 
gaan plaatsvinden.

COLLECTES

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

TER INZAGE

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

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

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

t/m 14-01-22 Vastgesteld parapubestemmingsplan Ka-
merverhuurbedrijf Aalsmeer met de bijbe-

horende stukken (Z21-020283)
t/m 27-01-22 Ontwerpwijzigingsplan met de bijbehoren-

de stukken van‘Nieuw-Oosteinde, Oranjes-
traat naast 3’ 

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

t/m 03-02-22 Herstelbesluit bestemmingsplan ‘Fort Kudel-
staart’ met de daarop betrekking hebbende 
stukken

t/m 10-02-22 Verlening omgevingsvergunning Dorps-
straat naast 135 Aalsmeer (z21-042638) met 
de daarbij behorende stukken

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Aalsmeer - Het aantal corona-
besmettingen is dalende, afgelopen 
dinsdag 28 december zelfs onder de 
10.000, en ook de opnames in zieken-
huizen is vrij stabiel en schommelen 
rond de 2.000. Toch is er de angst 
voor omikron-variant en blijft Neder-
land in ieder geval tot 14 januari in 
lockdown. Er is optimisme, wellicht is 
deze inmiddels dominante variant 
minder ziekmakend, maar zeker is dat 
ie besmettelijker is en vooral in 
Amsterdam en regio om zich heen 
slaat. Voor nu echter zijn de corona-
cijfers in Aalsmeer en omliggende 
gemeenten weer gedaald. Van 15 tot 
en met 28 december zijn in Aalsmeer 

331 inwoners positief getest op 
corona en dat zijn er 58 minder dan 
begin van deze maand. Er zijn 4 (+2) 
inwoners opgenomen in het zieken-
huis en er is, na twee weken de 
nulstand, 1 inwoner overleden aan 
het virus. In Uithoorn en Amstelveen 
nagenoeg gelijke besmettingscijfers 
ten opzichte van de vorige periode. In 
Uithoorn 263 (-6) en Amstelveen 823 
(+1) positief getesten. In Uithoorn 
geen ziekenhuisopnames (-5) en 
geen overledenen (-2). Vanuit Amstel-
veen zijn 4 (-1) inwoners opgenomen 
in het ziekenhuis en zijn 2 (-3) inwo-
ners overleden aan het virus. In Haar-
lemmermeer ook minder besmet-

Opnieuw minder besmettingen 
met corona in Aalsmeer

Aalsmeer - De jaarwisseling komt 
eraan. Ook dit jaar wordt Oud en 
Nieuw anders dan iedereen gewend is. 
De gemeente roept inwoners op de 
jaarwisseling thuis te vieren en met 
een kleine  groep. Oudejaarsvuurwerk 
is er niet bij. Om zorgpersoneel, politie, 
handhavers en andere hulpverleners in 
deze coronatijd niet nog zwaarder te 
belasten, geldt ook dit jaar een lande-
lijk verbod op het afsteken, vervoeren 
en verkopen van vuurwerk. 

Kindervuurwerk
Het vuurwerkverbod geldt niet voor 
vuurwerk uit de zogeheten F-1 cate-
gorie. Dit is kinder- en fopvuurwerk, 
zoals sterretjes, trektouwtjes, knal-
erwten en sierfonteintjes.

Carbidschieten
Carbidschieten valt niet onder vuur-
werk. Om te voorkomen dat er 
gevaarlijke situaties ontstaan 
ontraden wij het Carbidschieten in 

Gemeente: Vier jaarwisseling 
thuis in klein gezelschap 

COLUMN TRUUS

Aalsmeer - “Kun je een 
paar hoogtepunten 
opnoemen van het 
afgelopen jaar?”, werd 
mij gevraagd. Ik moet 
zeggen dat ik dat niet 
eenvoudig vond. 2021 
staat meer in het teken 
van dieptepunten. 
Gedoe om van alles en 
nog wat. We begonnen 
met een lockdown; niet 
naar school, niet aan 
het werk, overal een 
mondkapje op. Maar 
het had ook positieve kanten; de rust in het luchtruim was een verademing. 
En veel werken in de tuin als tijdverdrijf bleek een prima bezigheid. De 
versoepelingen in het voorjaar bracht het leven weer tot normale proporties 
en de vaccinaties namen bij veel mensen angst weg. Hoewel anderen daar 
totaal anders over dachten. Wat mij dit jaar vooral verbaasd heeft is de nega-
tieve houding van zoveel mensen; het wantrouwen, de complottheorieën, 
de rampenscenario’s die naar mijn idee nergens op sloegen. Heerste in het 
begin van deze pandemie nog een gevoel van saamhorigheid: ‘we gaan dit 
met elkaar oplossen’, die gedachte is helaas ver te zoeken. De verhoudingen 
zijn alleen maar verder op scherp gesteld en dat vind ik teleurstellend. Ook ik 
ben het niet altijd eens met het beleid van de overheid en vraag mij bij veel 
maatregelen af wat voor zin het heeft, en of het wel zo’n eerlijke beslissing is. 
Maar we hebben het er gewoon mee te doen. Neemt niet weg dat we ook 
een beetje creatief mogen denken. Ik moet eerlijk zeggen dat zodra er weer 
virologen aan het woord komen ik de TV uitzet. Dat weet ik inmiddels wel. 
Toen Mark en Hugo aankondigden dat de boel op slot ging en het advies 
gaven niet meer dan twee mensen in huis te halen, woonden dochter en 
schoonzoon al ruim een week bij mij. Hun kinderen stapten op dat moment 
op verschillende locaties in het vliegtuig. Kleindochter in Stockholm, klein-
zoon in Göteborg. Allebei met het ‘Driving home for Christmas’ gevoel: we 
gaan lekker naar opa en oma. Ik heb ze niet op de stoep laten staan. Als ik 
naar mijn persoonlijke jaaroverzicht kijk, zie ik best de nodige hoogte-
punten. Manlief en ik hebben allebei een groot talent om beren van de weg 
af te ruimen; we kunnen prima een negatieve situatie omdraaien naar posi-
tief. We zijn goed in het bedenken van oplossingen en dat hebben we het 
afgelopen jaar ook weer bewezen. Bovendien valt er altijd wel wat te lachen. 
Ik heb gewoon veel zin in het nieuwe jaar; ik barst van de plannen en ideeën 
en die ga ik allemaal ten uitvoer brengen. Mét die leuke man van me. De 
narigheid van het afgelopen jaar gooien we gewoon over het muurtje. Niet 
meer naar omkijken. Op naar nieuwe uitdagingen. Ik wens u allen een heel 
goed maar vooral gezond 2022. Want dat is tenslotte waar het om gaat. 
Reageren? Truus@bente.net

Jaaroverzicht

tingen: 1.698 (-101), 12 (-4) opnames 
in het ziekenhuis en 3 (-2) overle-
denen. Wat betreft het totale aantal 
besmettingen per 100.000 is Aals-
meer ingehaald door Haarlemmer-
meer (1.076,1), maar volgt op korte 
afstand (1.34,7). Op drie Amstelveen 
met 906,1 en Uithoorn sluit het rijtje 
met 870,7 per 100.000 inwoners. Het 
wordt een sobere Oud en Nieuw 
viering, geen vuurwerk en geen 
grote feesten. Maar geniet en proost 
op gepaste afstand op een mooi, 
gezond en liever 2022! Blijf de 
corona-regels in acht houden: Was 
regelmatig de handen, ontmoet/zie 
elkaar op 1,5 meter afstand, blijf bij 
een verkoudheid thuis en ga testen 
bij klachten. Samen tegen corona en 
op weg naar een (bijna en hopelijk) 
virusvrij jaar.

Aalsmeer - Ook dit jaar houdt het 
bestuur van SPIE geen nieuwjaarsre-
ceptie. Het mag niet, Nederland zit in 
lockdown. Maar er is door het bestuur 
een leuk alternatief bedacht. Op 
zaterdag 8 januari tussen 13.00 en 
14.00 uur is er de ‘Nieuwjaar Drive 
Thru’. Deze gaat plaatsvinden op het 
parkeerterrein bij sportcentrum De 
Waterlelie aan de Dreef. Deelne-

mende pramenraceteams worden 
getrakteerd op een cadeautje, dus het 
heeft zeker zin om langs te komen. Er 
worden big shoppers uitgedeeld (met 
of zonder inhoud blijft een verras-
sing). De tassen zijn in de Aalsmeerse 
driekleur (rood, groen en zwart) en 
voorzien van het nieuwe logo van de 
Aalsmeerse Pramenrace. Per team is 
één auto welkom bij de Drive Thru.

Nieuwjaar Drive Thru met SPIE

landelijk gebied, zeker zonder 
deskundig toezicht. In bebouwd 
gebied is het verboden om Carbid te 
schieten (art. 157 WvSr). De ontplof-
�ng van Carbid geeft behalve een 
luide knal ook een sterke drukgolf. 
Hierdoor kan schade ontstaan aan 
bijvoorbeeld dubbele beglazing. Doe 
dit dus niet in de buurt van huizen!

Boetes
Op het niet naleven van de vuurwer-
kregels heeft de wetgeving stevige 
boetes en stra�en gezet. Jongeren 
tot 18 jaar kunnen een Halt-straf 
krijgen als zij toch vuurwerk afsteken. 

Aalsmeer - Een gratis kopje ko�e 
krijgen deelnemers na een uurtje 
Aquavitaal in het zwembad al vele 
jaren aangeboden. Echter dit facet 
dreigt te verdwijnen voor deze 
ouderen vanaf 50 jaar. De subsidie 
hiervoor à 1.500 euro per jaar gaat 
per 1 januari aanstaande verdwijnen. 
Het gaat inwoner Gerard Zelen aan 
het hart. “Het ko�e drinken met 
elkaar is belangrijk, draagt bij aan de 
strijd tegen eenzaamheid.” De vrouw 
van Gerard schuift regelmatig aan 
om gezellig ko�e te drinken met het 
zwemgroepje. Hij is daarom de actie 
‘De ko�e pot moet vol blijven’ 
gestart. “De actie is uit persoonlijke 
betrokkenheid, maar bovenal uit 
mede menselijkheid ontstaan”, 
begint Gerard. “De actie loopt in 

eerste instantie tot eind januari. 
Mocht er andere ontwikkelingen zich 
voordoen, speel ik daar zeker positief 
op in. Vanaf vandaag start ik in mijn 
eigen buurt en ga met de nog lege 
ko�epot langs de deuren. De bedoe-
ling is dat ik in diverse straten en 
wijken van Aalsmeer en Kudelstaart 
een �yer met uitleg in de bus doe en 
enkele dagen later fysiek met de 
ko�epot opnieuw langs kom voor 
een kleine donatie,1 of 5 of 10 euro . 
Het doel en streefbedrag is 1.500 
euro voor 1 jaar een gratis kopje 
ko�e. De medewerking en onder-
steuning van diverse mensen is al 
grandioos. Ze weten nu al mijn brie-
venbus te vinden voor kleine dona-
ties.” Meer weten en/of de actie 
steunen? Bel Gerard Zelen via 

Al veel steun voor actie ‘De 
o e po  oe  vo  i ven

06-55701684 of stuur een mail naar 
info@gerardzelen.nl. 
“Ik ga het gewoon doen en kijk wel 
waar we met z’n allen op uitkomen”, 
besluit Gerard Zelen zijn verhaal.
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STAGE
MUSIC SHOP

Dé vioolspecialist

WINKEL OPEN VOOR:

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

bestellen, reparaties
en afhalen!

(10.00 - 17.00 uur)
Bel 06-10035173 of

mail info@stagemusic.nl

Gelukkig nieuwjaar!

AGENDA

DONDERDAG 30 DECEMBER:
* Buurtwerk organiseert jachtsei-

zoen voor jeugd van 14 tot 16u. 
Startlocatie: Place2Bieb in Graaf 
Willemlaan. Aanmelden 
verplicht: 06-57739637.

VRIJDAG 31 DECEMBER:
* Oliebollen drive-thru handbal-

vereniging bij De Bloemhof, 
Hornweg van 08 tot 15u.

* Verkoop oliebollen en erwten-
soep bij ‘t Kloosterhof, Clematis-
straat, 10 tot 14u.

MAANDAG 3 JANUARI:
* Voetbalmiddag voor jongeren 10 

tot 14 jaar door buurtwerk van 
14 tot 16u. bij Place2Bieb Kudel-
staart. Aanmelden verplicht.

WOENSDAG 5 JANUARI:
* Sport- en spelinstuif voor jeugd 

4 t/m 12jr. op buitenterrein 

Waterlelie, Dreef, 10 tot 11.30u.
* Jachtseizoen door Buurtwerk 

voor jeugd van 14 tot 16u. Start-
locatie: Mikado, Catharina Amali-
alaan. Aanmelden verplicht.

5 EN 6 JANUARI:
* Inzameling kertbomen aan huis 

door Meerlanden. Woensdag in 
Oosteinde en donderdag in 
Centrum, Hornmeer en Kudel-
staart. V/a 7.30u.

ZATERDAG 8 JANUARI:
* Interview met Oud Aalsmeer op 

radio en TV Aalsmeer van 12 tot 
13u. Historische �lm te zien op 
vrijdag 14 januari om 11u. en 
zaterdag 15 januari om 13u.

* Nieuwjaar Drive Thru SPIE voor 
deelnemers Pramenrace. Van 13 
tot 14u. parkeerterrein Dreef.

* Joppe nieuwjaarsquiz online via 
livestream vanaf 20.30u.

Aalsmeer - KCA heeft door de lock-
down wegens corona de deuren tot 
en met zondag 16 januari moeten 
sluiten. De voorstellingen in Cultureel 
Café Bacchus (cabaret) en De Oude 
Veiling (Bob & Gon) op 15 en 16 
januari zijn geannuleerd en worden 
verplaatst naar een later moment. 
Reeds gekochte tickets blijven geldig. 
Zodra er een nieuwe datum kan 
worden, wordt deze spoedig bekend 
gemaakt. Ook de expositie ‘Beeste-

boel’ in het Oude Raadhuis is 
gesloten tot en met zondag 16 
januari. De voorstellingen in de 
tweede helft van januari blijven in de 
agenda. Er wordt van uitgegaan dat 
de restricties dan opgeheven zijn.

Klassiek op de zondagmiddag
De eerste voorstelling is een klassiek 
concert. Er worden in het eerste 
kwartaal van 2022 door KCA maar 
liefst een drietal klassieke concerten 

KCA klassiek in het nieuwe jaar! 

Aalsmeer - Wat is er allemaal in Aals-
meer gebeurd het afgelopen jaar? 
Het bezoek van de koning, de reali-
satie van het Waterfront, het voed-
selbos en de herinrichting van de 
Burgemeester Kasteleinweg. ‘Echt 
Esther’ presenteert, samen met voor-
zitter Constantijn Ho�scholte en 
radio collega Ilse Zethof, de hoogte-
punten voor het 2021 jaaroverzicht. 
Frank Bunnik koos de leukste muziek 
uit van dit jaar. Donderdagavond 30 
december vanaf 19.00 uur. 

‘Nederlandse Top 30 van 2021’ 
Donderdagavond 30 december kan 
tussen 20.00 en 22.00 uur het jaar-
overzicht van ‘De Nederlandse Top 30 
van 2021 beluisterd worden op Radio 

Aalsmeer. Meindert van der Zwaard 
presenteert de 30 meest populaire 
en succesvolle Nederlandse produc-
ties van het afgelopen jaar, in de 
juiste volgorde op een rij. Wie zal er 
bovenaan staan? 

Sem blikt terug en kijkt vooruit
Op Nieuwjaarsdag gaat Sem in zijn 
programma ‘Sem op Zaterdag’ vanaf 
10.00 uur muzikaal terugblikken op 
2021 en tracht hij ook vooruit te 
kijken naar 2022. 

‘Nederlandse Top 10’ verhuist 
Vanaf 2 januari presenteert Meindert 
van der Zwaard op zondag tussen 
14.00 en 15.00 uur ‘De Nederlandse 
Top 10’. Het programma verhuist 

(Muzikale) jaaroverzichten deze 
week op Radio Aalsmeer 

Het nieuwe Waterfront komt zeker in Aalsmeers jaaroverzicht bij ‘Echt Esther’ op 
Radio Aalsmeer. Foto: Rein van der Zee 

daarmee van de zaterdagavond naar 
de zondagmiddag. Op deze nieuwe 
dag geeft Meindert wekelijks een 
overzicht van de tien populairste en 
meest succesvolle Nederlandse 
producties uit de hitparade. 

‘Rust’ in ‘Door de Mangel’ 
In de laatste uitzending van 2021 
ontving ‘Door de Mangel’ Marion 
Weij als 330e gast. Zij begeleidt 
mensen met dementie en mensen in 
hun laatste levensfase. Marion 
nodigde campingbeheerder Ed 
Peetoom uit voor maandag 3 januari. 
Zijn motto is: ‘Ruimtelijk en Rustig 
Relaxen’. Marion wil graag van hem 
weten hoe hij zelf relaxt en tot rust 
komt tussen al deze bedrijvigheid 
door. Het antwoord op deze vraag en 
meer is aanstaande maandag 3 
januari te horen vanaf 19.00 uur.

Beethoven bij ‘Intermezzo’
Het klassieke radioprogramma ‘Inter-
mezzo’ staat op de eerste maandag 
van 2022 vanaf 21.00 uur in het teken 
van Ludwig van Beethoven. Sem van 
Hest besteedt speciaal aandacht aan 
zijn minder vaak te beluisteren 
werken, waarvan minimaal een 
symfonie, een pianoconcert en 
enkele sonates.

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

Aalsmeer - De eerste historische �lm 
van de maand in 2022 is samenge-
steld uit drie �lms, te weten de 
‘bedrijfs�lm van D. Baardse Dzn. uit 
1938’, gevolgd door ‘De Zomer van 
1953’ en sluitstuk is ‘de verhuizing van 
Wed. P. Eveleens in 1987 van de 
Dorpsstraat in Aalsmeer naar de 
Poelweg in De Kwakel’. In de eerste 
�lm zijn beelden te zien van deze 

handelskwekerij van Baardse aan 
Uiterweg 9a, evenals het transport 
van potplanten en mensen over 
water naar Rotterdam en andere 
plaatsen in de wereld. De �lm begint 
met een landing van een vliegtuig op 
het nog oude Schiphol na eerst een 
blik te hebben gehad op de haven 
van Amsterdam. Op deze �lm zijn 
veel mensen herkenbaar die in die 

His orisc e  van e aan  
over bedrijven en recreatie

jaren dertig van de vorige eeuw bij D. 
Baardse werkten. Het commentaar bij 
deze �lm is ingesproken door Henk 
van Leeuwen en in de �lm is gemon-
teerd door Ton O�erman.
De tweede �lm is beschikbaar 
gesteld door Ton O�erman en is een 
kleuren�lm met beelden van Aals-
meer dorp en omgeving. Hierin 
komen zowel het bedrijfsleven als de 
recreatie aan bod in deze �lm uit de 
vijftiger jaren. Tenslotte een �lm 
gemaakt door Hano� video en door 
Ton O�erman beschikbaar gesteld. In 
de �lm is de verhuizing van Wed. P. 
Eveleens naar De Kwakel te zien. Ook 
de sloop van het oude bedrijf aan de 
Dorpsstraat krijgt aandacht in deze 
�lm. En natuurlijk wordt de kijkers 
een blik gegund in de kassen van het 
toen nieuwe bedrijf aan de Poelweg. 
In beeld komen veel mensen die in 
die tijd werkzaam waren bij deze 
handelskwekerij. Alle drie de �lms 
zijn door Dick P. van der Zwaard 
bewerkt voor het beeldarchief van 
Stichting Oud Aalsmeer.

Stichting Oud Aalsmeer
Stichting Oud Aalsmeer vertoont 

georganiseerd op de zondagmid-
dagen 23 januari, 20 februari en 27 
maart. Het wordt een concertreeks 
met kwalitatief hoogwaardige -en 
voor een breed publiek aantrekke-
lijke- klassieke concerten, niet te licht 
en niet te zwaar. Met ensembles die 
hun sporen op internationale podia al 
verdiend hebben en jonge conserva-
toriumgeschoolde toptalenten.
Op 23 januari opent pianiste Ksenia 
Kouzmenko het nieuwe jaar. Op 20 
februari komen Lars Wouters van den 
Oudenweijer (klarinet), Elisabeth 

Smalt (altviool) en Folke Nauta 
(piano) naar Aalsmeer. En op 27 
maart is het de beurt aan het 
pianoduo Martijn en Stefan Blaak met 
‘Quatre Mains’. Om jongeren tot en 
met 25 jaar te interesseren voor klas-
sieke muziek is er voor hen een sterk 
gereduceerd tarief (10 euro per 
concert). Voor oudere bezoekers 
bedraagt de entree 17,50 euro. Een 
abonnement voor drie concerten 
kost 42,50 euro. De concerten 
beginnen alledrie om 15.00 uur en 
worden gegeven in cultureel café 

Bacchus XXL in de Gerberastraat. 
Kaartverkoop: uitsluitend in de KCA-
Ticketshop via de website van KCA. 
Let op: Bij deze concerten is het 
tonen van een coronatoegangsbewijs 
verplicht voor personen vanaf 13 jaar!

iedere maand een historische �lm op 
de website www.stichtingoudaals-
meer.nl en deze is te bekijken via de 
knop ‘Film van de Maand’. De �lms 
zijn afkomstig uit verschillende verza-
melingen die zijn geschonken aan 
Oud Aalsmeer. Aan het bekijken zijn 
geen kosten verbonden.

Op TV met inleiding
De �lm wordt ook tweemaal op TV 
Aalsmeer uitgezonden in de maand 
januari. Vrijdag 14 januari is de eerste 
vertoning vanaf 11.00 uur. Een dag 

later, zaterdag 15 januari, is de �lm 
nogmaals te zien vanaf 13.00 uur.
De uitzendingen worden vooraf 
gegaan door een inleidend interview 
met een medewerker van Oud Aals-
meer op zaterdag 8 januari. Het inter-
view door presentator Jan van Veen is 
te beluisteren op zowel Radio als TV 
Aalsmeer tussen 12.00 en 13.00 uur. 
TV Aalsmeer is bij abonnees van 
CAIWAY te vinden op kanaal 12 en bij 
gebruikers van KPN/XS4ALL/Telfort 
op kanaal 1389. Kijk voor meer infor-
matie op: www.radioaalsmeer.nl
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Door Joke van der Zee

Aalsmeer – Het had een feestelijke - 
en onder coronamaatregelen geor-
ganiseerde - bijeenkomst moeten 
zijn, vorige week woensdag 22 
december bij De Carpentier-Mooren 
Groep in Aalsmeer. Het bedrijf 
verwachtte ‘hoog bezoek’ in de vorm 
van de commissaris van de Koning 
Noord-Holland en burgemeester 
Oude Kotte van Aalsmeer. In het 
bijzijn van familieleden van beide 
directeuren en een aantal werkne-
mers zou o�cieel het predicaat 
Ho�everancier worden overhandigd. 
Het predicaat dat De Carpentier-
Mooren Groep toekomt vanwege het 
100-jarig bestaan, een mijlpaal waar 
je trots op mag zijn. Alles was al gere-
geld, maar helaas kon de o�ciële 
uitreiking door de huidige coronasi-
tuatie niet doorgaan en wordt het 
uitgesteld naar volgend jaar. Natuur-
lijk was er begrip voor dit besluit, 
want gezondheid staat voorop. Maar 
jammer is het wel. Toch, Henk de 
Carpentier en Hein Jan Mooren? Het 
nuchtere antwoord van Henk, klein-
zoon van de oprichter van Carpen-
tier, spreekt boekdelen: “Zeker 
jammer, maar het blijft voor ons ook 

gewoon een drukke werkweek hoor.” 
Het laat zien dat met beide benen op 
de grond blijven staan een van de 
pijlers van het succes is. 

Totaalpakket voor de bouw
Carpentier Aalsmeer fuseerde in 
2009 met de �rma Mooren uit Roelo-
farendsveen. Zij hebben hun 
krachten gebundeld in De Carpen-
tier-Mooren Groep en biedt een 
totaalpakket voor de bouw, de 
aannemers en andere professionals, 
de zogeheten business-to-business. 
De groep bestaat uit drie Carpentier-
Mooren Bouwpleinen inclusief een 
Probin IJzerwaren shop in Aalsmeer, 
Roelofarendsveen en Wormerveer. 
Daarnaast behoren Carpentier 
Keukens & Wonen in Aalsmeer, 
import- en distributiebedrijf Carpen-
tier Professional in Aalsmeer en een 
Karwei in Roelofarendsveen tot het 
bedrijf. 

Familiebedrijf 
Ooit begon het in Badhoevedorp. 
Henk: “Mijn opa is begonnen met 
een handel in sloophout. Later werd 
aan de Oosteinderweg (in 1921) een 
houthandel geopend met nieuw 
hout.” De tweede generatie (Henk’s 

100-jarige Carpentier-Mooren 
Groep is nu Hofleverancier

Henk de Carpentier (links) en Hein Jan Mooren trots op predikaat Ho�everancier.

vader, zijn broer Adriaan en zwager 
Willem Treur) legden de verdere 
grondvesten voor het tegenwoor-
dige bedrijf waarin de vierde gene-
ratie inmiddels werkzaam is. De 
Oosteinderweg is nu de plek met het 
grote bouwplein: de houtloods, de 
Probin ijzerwaren shop en de prach-
tige showroom voor keukens en 
wonen. Hein-Jan is de tweede gene-
ratie van Mooren. Beiden dus opge-
groeid in een familiebedrijf. Ze 
kunnen goed door een deur. “Wij 
kenden elkaar al van vroeger”, zegt 
Hein Jan. Ondanks dat business 
booming is, komen de twee heel 
ontspannen over. 

Goede kwaliteit
Over het predicaat Ho�everancier 
dat De Carpentier-Mooren Groep 
vanaf nu voert zijn beiden trots en 
dankbaar. “Door hard te werken, 
goede kwaliteit te bieden en goede 
medewerkers in huis te hebben zijn 
we een volwaardige en betrouwbare 
partner voor onze klanten in de 
bouw en industrie”, aldus Henk. En 
bouwen is hot”, vult Hein Jan aan. 

Predikaat Ho�everancier
Toch is het Ho�everancier te mogen 
zijn meer dan hard werken en de tijd 
mee hebben. “Je moet aan diverse 
voorwaarden voldoen om het Predi-
caat te mogen voeren. Onze mensen 
zijn er driekwart jaar mee bezig 
geweest”, weten ze allebei. De 
wapenschilden die o�cieel onthuld 
hadden moeten worden, hebben we 
al ontvangen. Zonder die ‘poespas’ 
vinden beide directeuren het heel 
wat waard dat bij deze toekenning 
eigenschappen als ‘solide, betrouw-
baar en degelijkheid’ horen. 
Belangrijke pijlers van een goed 
bedrijf zijn natuurlijk de medewer-
kers. “Wel �jn dat we in september, 
onder betere omstandigheden, hen 
in elk geval een barbecue-feest 
hebben kunnen geven en dit feit met 
hen hebben kunnen vieren”, 
besluiten Henk de Carpentier en Hein 
Jan Mooren. 

Door Janna van Zon

Aalsmeer - Janet Kooiman - van A 
naar B Coaching - richt zich vooral op 
vrouwen van rond de 40 tot 55 jaar. 
En dat is niet zomaar een keuze. 
Want juist deze leeftijdsgroep krijgt 
best veel voor de kiezen; een drukke 
baan, je krijgt binnen je werk te 
maken met een jongere generatie 
die de zaak eens heel anders wil 
aanpakken. Dan zijn er de pubers: 
Heerlijk om je heen maar die wel hun 
aandacht nodig hebben, al denken 
zij zelf soms van niet. En soms zijn er 
ook ouders die een extra steuntje in 
de rug kunnen gebruiken. Meestal 
gaat het om vrouwen die alle ballen 
hoog willen houden en niet van 
ophouden weten. Want zij deden dit 
toch altijd en waarom is er dan nu 
opeens een gevoel dat anders 
aanvoelt en waarom nu dan de nooit 
eerdere slapeloosheid, gepieker en 
gewichtstoename? 

Leren van kernwaarden
Janet is de uitgelezen persoon om al 
deze vragen te beantwoorden. Met 
haar kunde biedt zij een waardevolle 
helpende hand. Stap over de 
drempel heen om alles alleen te 

willen oplossen. Janet kan goed luis-
teren en heeft de technieken om 
precies dát traject uit te zetten dat 
past bij haar cliënt. “Een leefstijl moet 
je soms aanpassen om je weer blij en 
gezond te voelen, de balans moet 
kloppen zowel privé als daar buiten. 
Het leven op zich verandert en je 
moet daar �exibel in mee groeien. 
Ingesleten gewoontes los laten zorgt 
in het begin voor hobbels, maar die 
zijn te overwinnen.” Ga de reis van 
ontdekkingen en nieuwgierigheid 
aan, voel wat het met je doet en 
merk dat het leven weer nieuwe 
kansen biedt. Want misschien kom je 
tijdens de 1,5 uur durende 
gesprekken wel tot de ontdekking 
dat die baan niet meer bij je past, je 
anders naar een situatie kan kijken of 
dat je je eetpatroon moet veran-
deren, meer moet gaan bewegen en 
je tijd anders indelen. Via visualisatie 
of mogelijk hypnose (ook weer 
sessies van zo’n 1,5 uur) worden 
verdrongen emoties en verlangens 
blootgelegd hetgeen de deuren 
opent voor nieuwe inspirerende 
perspectieven. “Mijn missie is 
mensen gezond, gelukkig en vitaal te 
houden, zodat ze weer met een drive 
door het leven kunnen gaan. Ik geef 

Zaai Janet Kooiman: “Je leefstijl 
moet je soms aanpassen”

INGEZONDEN

Kudelstaart - De winkeliers in Kudelstaart hebben, net als winkeliers in 
heel het land, een moeilijk jaar achter de rug. Met strenge en wisselende 
coronamaatregelen hebben zij zich �exibel opgesteld en houden ze de 
blik op de toekomst. Ze kijken vooruit naar het nieuwe jaar, waar zij hope-
lijk weer snel de deuren kunnen openen voor hun klanten en oog houden 
voor ontwikkelingen in Kudelstaart die hen raken. De winkeliers trekken 
samen op en delen hun plannen voor het versterken van een vitaal 
winkelcentrum in 2022.

2021, jaar vol uitdagingen
Retailers in Nederland hebben het sinds de start van de coronacrisis 
moeilijk. ‘Shop lokaal’ is een veelgehoord adagium dat is teruggekomen 
in deze coronatijd. De winkeliers werken er hard aan om dit lokale 
shoppen éxtra leuk en waardevol te maken. Van gezamenlijke acties voor 
de bewoners en bijdragen aan lokale sportverenigingen tot een bezoek 
van de Sint en Piet in het winkelcentrum en het sfeervol aankleden van 
de binnen- en buitenruimte in kerstsferen. Helaas kunnen ondernemers 
van niet-essentiële winkels ook deze kerstperiode hun winkels niet meer 
openen, met de invoering van de lockdown. Desalniettemin stellen de 
winkeliers zich �exibel op en kijken ze naar wat er mogelijk is binnen de 
huidige maatregelen, ook via online kanalen worden zij steeds beter 
vindbaar. 

Samenwerken 
Samen sta je sterk, dat is het motto van de winkeliers in Kudelstaart. Ze 
trekken gezamenlijk op in de winkeliersvereniging en zullen blijven 
werken aan de verdere versterking van het winkelcentrum. 
De komende jaren staat er veel te gebeuren binnen Kudelstaart en dat is 
ook niet bij de winkeliers onopgemerkt gebleven. Zo maken de winkeliers 
zich bijvoorbeeld zorgen over de ontwikkeling van Hoofdweg-Zuid en de 
impact die een nieuwe, losstaande supermarkt zal hebben op het 
winkelcentrum.

Vitaal en geconcentreerd
’’Begin november hebben wij vernomen dat de ontwikkeling van een 
nieuwe supermarkt is toegevoegd aan de plannen voor meer woningen 
aan de Hoofdweg-Zuid. Dit is zonder overleg met ons als ondernemers 
van Kudelstaart gebeurd. Dit betreuren wij, vooral nu wij het lastig 
hebben en juist willen focussen op het versterken van ons winkelcentrum 
voor de toekomst. Met de ontwikkeling van een losstaande supermarkt 
versnippert het winkelaanbod en wordt afbreuk gedaan aan het principe 
van een vitaal en geconcentreerd winkelcentrum Kudelstaart. Dit vinden 
wij niet verantwoord, en daarover trekken wij aan de bel bij de 
gemeente”, aldus Martijn Berkel, winkelier in Kudelstaart. 
De winkeliers kijken, ondanks deze moeilijke periode, met goede moed 
vooruit en hopen dat het komende jaar nieuwe en positieve ontwikke-
lingen met zich zal meebrengen. Op naar een gezond 2022! 

Winkeliers Kudelstaart kijken met goede 
moed naar komend jaar

mensen nieuwe inzichten, houdt hen 
een spiegel voor waardoor zij weer 
zelfstandig verder kunnen.”

Waardevol
“Ja ik heb veel aan Zaai, wat ik leer is 
focus aanbrengen en een goed 
bedrijf neerzetten. Met mijn buddy 
Marion Geisler werkt het sparren met 
elkaar zeer motiverend. Marion is 
eveneens coach, maar wij zijn twee 
totaal verschillende types. Beiden 
zijn wij in staat onszelf te onder-
scheiden, dat maakt de samenwer-
king extra waardevol.” Voor meer 
informatie over Zaai kan contact 
opgenomen worden met Kirsten 
Verhoef (project-organisator) via 
0297- 366182 of per mail: 
kirsten@syltsupport.nl 

Aalsmeer - Het inzamelen van kerst-
bomen gaat ook dit jaar vanwege 
corona anders dan iedereen in Aals-
meer en Kudelstaart gewend is. 
Slepen met kerstbomen hoeft niet 
meer, want Meerlanden haalt ook dit 
jaar de bomen thuis bij de inwoners 
op. De een zal dit makkelijk vinden, 
echter vele jeugdige inwoners balen 
waarschijnlijk �ink. Met 50 eurocent 
per boom werden leuke zakcentjes 
verdiend! De inzameldagen zijn 
woensdag 5 en donderdag 6 januari. 
Op woensdag vindt de inzameling 
plaats aan de oostelijke kant van de 
Burgemeester Kasteleinweg (Oost-
einde, Stommeer Oost en bedrijven-
terrein Hornmeer) en op donderdag 
rijden medewerkers van Meerlanden 
door het Centrum, Stommeer West, 

Hornmeer en Kudelstaart. Op de 
website van Meerlanden en op de 
afvalkalender is exact te lezen welke 
straten op woensdag en welke op 
donderdag door de inzamelaar 
worden bezocht. De bomen kunnen 
vanaf 7.30 uur aangeboden worden 
en dienen neergelegd te worden op 
de plek waar ook de afvalcontainers 
langs de weg worden gezet. 

Kerstbomen worden weer thuis 
opgehaald door Meerlanden 

Verkoop oliebollen en erwtensoep
Aalsmeer - Op oudejaarsdag, vrijdag 31 december, gaan medewerkers en 
vrijwilligers van zorgcentrum ‘t Kloosterhof oliebollen en erwtensoep 
verkopen. Tussen 10.00 en 14.00 uur kan eenieder hiervoor terecht bij de 
verkoopkraam buiten voor het zorgcentrum in de Clematisstraat. De olie-
bollen kosten 75 cent per stuk (tien voor 7 euro) en voor circa een liter 
erwtensoep wordt 6,50 euro gevraagd. De opbrengst van verkoopdag 
gaat besteed worden aan activiteiten voor de ouderen in ‘t Kloosterhof.
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Aalsmeer - Op dit moment rijden er 
veel vrachtwagens door de woon-
wijken, ten zuiden van de Burge-
meester Kasteleinweg. Om deze 
ongewenste vrachtwagens te weren 
uit de woonwijk rondom de Burge-
meester Kasteleinweg heeft de 
gemeente vanaf donderdag 23 
december een vrachtwagenverbod 
voor deze omgeving ingevoerd. Dit 
verbod geldt alleen voor doorgaand 

vrachtverkeer, niet voor bestem-
mingsverkeer in dit gebied.

Wennen aan nieuwe situatie
Wethouder Robert van Rijn: “We 
hebben veel gesprekken gevoerd met 
een afvaardiging van bewoners van 
de Ophelialaan en de Hortensialaan. 
Een veel gehoorde klacht in deze 
gesprekken was dat er veel vrachtwa-
gens rijden door de woonwijk 

Vrachtwagenverbod op wegen 
rondom Kasteleinweg

Wethouder Robert van Rijn (rechts) in gesprek met bewoners uit de Ophelialaan en 
de Hortensialaan over het vrachtwagenverbod op wegen rond Kasteleinweg.

rondom de Burgemeester Kaste-
leinweg. Nu moet iedereen nog 
wennen aan de nieuwe situatie maar 
wij nemen deze klachten serieus en 
hebben besloten om voorlopig een 
vrachtwagenverbod in te voeren. Op 
deze manier willen we doorgaande 
vrachtwagens dwingen om via de 
N201 te rijden. Uiteraard gaan we dit 
de komende tijd monitoren om te 
kijken of dit het gewenste e�ect 
heeft.”

Verdere acties 
Begin november heeft de gemeente 
een quick scan laten uitvoeren. In dit 
onderzoek is gekeken hoe het verkeer 
zich gedraagt en of verkeersdeelne-
mers de nieuwe situatie voldoende 
begrĳpen. Dit onderzoeksbureau 
heeft een aantal aanbevelingen 
gedaan voor de korte termijn. Zo 
komen er extra markeringen en 
borden om de weggebruikers te 
wĳzen op de nieuwe verkeerssituatie. 

Onderzoek in voorjaar
Daarnaast voert de gemeente in het 
voorjaar van 2022 een onderzoek uit, 
waarbij op diverse plekken langs de 
Burgemeester Kasteleinweg het 
verkeer geteld wordt om te kijken hoe 
het verkeer zich verplaatst in de 
nieuwe situatie. Na dit onderzoek 
wordt gekeken of er aanpassingen 
aan de weg nodig zijn. 

DE SCHIJNWERPER OP...

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer - Mariska Spreeuw is samen met Bagdat eigenaar van kapsalon 
Estilo. Met Robin en Isabel als collega’s vormen ze een sterk team. Mariska is 
moeder van Finn (10) en Mila (7). Aalsmeer is een heerlijk dorp, waar ze met 
veel plezier woont. Maar aan de gewoonte van Aalsmeerders om bijnamen 
aan hun dorpsgenoten te geven moest ze wel even wennen. 

Hoe heeft ze als ondernemer corona ervaren?
“We hebben het afgelopen jaar twee lockdowns meegemaakt. Begin dit jaar 
in januari en februari en nu een week voor de Kerst weer. Je wordt er wel 
heel creatief van, de zaak is weer helemaal spic en span, we hebben online 
nieuwe cursussen gevolgd, aangeboden door L’Oreal, en ook bepaalde 
technieken geleerd. We proberen meer van ons te laten horen, maar dat is 
lastig. We doen dat vooral via social media. Maar wat ik echt heel mooi vind 
is dat er zoveel klanten zijn die met ons meedenken. We ontvangen kaartjes, 
bloemen, chocola, allemaal om ons een hart onder de riem te steken. En nu 
is het afwachten wanneer we weer open mogen. Ik ben bang dat het langer 
gaat duren dan die 14 januari. De booster vaccinatie is belangrijk, maar dat 
schiet helaas niet zo op. Als het langer gaat duren, hoop ik op steun van de 
overheid. Maar alles wat we tot nu toe hebben gekregen, hebben we alle-
maal weer terug moeten betalen. Door dit hele gedoe met corona heb ik 
een carrièreswitch wel overwogen en gedacht aan een opleiding bij de 
politie, maar ja nu ben ik een aardige meid en als ik als politieagente 
mensen aan moet houden, vinden ze dat toch minder leuk, dan denk ik: laat 
ook maar, ik wil liever aardig gevonden worden.”

Waarom heb je voor dit beroep gekozen?
“Van kleins af aan zat ik al aan mijn moeders haar. Ik wilde juf of kapster 
worden. Na de mavo ben ik de BBL opleiding gaan volgen, vier dagen 
werken en een dag in de week naar school. Het is een vak waarin je creatief 
kunt zijn en dat vind ik belangrijk, maar wat het echt heel leuk maakt, is de 
omgang met mensen. Er zit ook een psychologische kant aan, klanten 
nemen ons in vertrouwen en vertellen de meest persoonlijke dingen. In het 
algemeen staat de kapsalon bekend als roddelcircuit, maar roddels staan 
slechts in de blaadjes die ze bij ons lezen. Ik vind het �jn dat klanten hun 
hart bij ons durven te luchten. Onze professionaliteit is, dat de persoonlijke 
verhalen die ons verteld worden, binnen de deuren van Estilo blijven.” 

Waarom de keuze gemaakt een eigen zaak te beginnen?
“Ik ben als leerling stagiair begonnen bij René Kaslander in zijn kapperszaak 
in de Ophelialaan. Later werd dat Matiesz Hairstyling, wat vervolgens weer 
overgenomen werd door Hizi Hair; een bedrijf dat heel goed is in oplei-
dingen. Ik heb er ruim twee jaar gewerkt en heel veel van het vak geleerd. Ik 
heb in verschillende vestigingen gestaan, onder andere in Woerden en 
Amsterdam, maar ik miste Bagdat als collega. Zij werkte nog steeds in Aals-
meer. We belden elkaar bijna elke dag en besloten al snel om voor onszelf te 
beginnen. Ik ben van mening dat je beter spijt kunt hebben van dingen die 
je gedaan hebt, dan van dingen die je niet gedaan hebt.”

En is er spijt? 
(Aarzelend): “Nou, misschien wel van de locatie, we zitten best wel een 
beetje achteraf. Het bizarre is dat er nog steeds mensen zijn die geen idee 
hebben dat wij al bijna dertien jaar hier gevestigd zijn. Maar nooit spijt 
gehad dat ik samen met Bagdat hier aan begonnen ben. Onze band is heel 
sterk. Zij is geen vriendin, maar familie, zo voelt het echt. Als er iets is bellen 
we elkaar, zoals tijdens de persconferentie, waarin de nieuwe lockdown 
werd aangekondigd. Voor ons heel emotioneel, we hebben zelfs overwogen 
ons failliet te laten verklaren, maar het uiteindelijk niet gedaan. We gaan de 
situatie gewoon te lijf, corona krijgt ons er niet onder.” 

De kapsalon is dicht, hoe breng je de dagen door? 
“Net als mijn man, zijn de kinderen ook thuis. Finn zit in groep 7 en ik help 
hem met huiswerk. We hebben een jonge pup, Mex van 6 maanden oud en 
daar train ik veel mee. We zijn veel buiten en brengen met elkaar de dagen 
prima door.” 

Wie wil jij volgende week in de schijnwerper zetten?
“Maroucha Krol. Ze is medisch pedicure en heeft haar praktijk bij ons in de 
zaak.” 

Mariska Spreeuw: “Je wordt van 
de lockdowns wel heel creatief”

Verlichte stoet auto’s door 
straten in Aalsmeer

Foto: VLN Nieuws – Laurens Niezen

Aalsmeer – Donderdagavond 23 
december reed een bont verlichte stoet 
met auto’s door Aalsmeer, Uithoorn en 
Kudelstaart. Een beetje licht tijdens 
deze donkere dagen, was het idee 
achter deze rondrit. Vorig jaar was de 
eerste editie met ongeveer acht 
versierde auto’s. “Een van ons begon 
met lampjes en toen gingen we dat 
met meer doen. We dachten dat het 
misschien leuk was om langs de 
ouderen te rijden. En zo is de verlichte 
stoet tot stand gekomen”, aldus een van 
de organisatoren. Dit jaar reden maar 
liefst 25 tot 30 auto’s mee. Een aantal 
had niet alleen de wagen versierd met 
lampjes, maar ook decoratie-materiaal 
op het dak, onder andere een kerst-
boom en een sneeuwman. Ook dit jaar 
kregen de deelnemers positieve en 
enthousiaste reacties en terecht. Een 
lief en mooi initiatief!

Ambachtsheerweg 
weer open!
Kudelstaart - Na de Kudelstaartseweg 
is nu ook de Ambachtsheerweg klaar. 
Net voor de kerstdagen is de weg 
geopend voor verkeer. Het wachten is 
nu op de laatste asfaltlaag voor de 
Herenweg. Dan is Kudelstaart ook 
weer via Leimuiden bereikbaar. Op de 
kruising met de Herenweg moesten 
drie volwassen bomen het veld 
ruimen. Gelukkig zijn er zestien 
bomen voor teruggeplant. “Met de 
CO2 opvang zit het wel goed. De 
werkgroep Groen kan tevreden zijn 
met het resultaat”, aldus het bestuur 
van de Dorpsraad Kudelstaart. 
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Aalsmeer - Afgelopen week gingen 
de scholen eerder dicht. Het team 
van OBS de Zuidooster heeft er alles 
aan gedaan om er voor de kinderen 
toch een mooi kerstfeest van te 
maken. In de ochtend kwamen de 

kinderen in feestelijke kleding op 
school. De klassen waren omgeto-
verd tot kerst-restaurants met 
prachtig versierde tafels. De kinderen 
kwamen met een gerechtje aan in de 
ochtend, de lichtjes in de kerstboom 
brandden en de kinderen en de 
teamleden genoten van een heerlijk 
bu�et. Gezellige kerst-activiteiten 
werden deze ochtend gedaan in alle 
groepen en op het schoolplein werd 
gedanst en gezongen. 

Activiteiten tijdens noodopvang
Tijdens de eerdere sluiting van de 
scholen vanaf 20 december is op OBS 
de Zuidooster geen afstandsonder-
wijs gegeven, wel was de school de 
hele week voor de kerstdagen open 
voor noodopvang, voor kinderen 

Toch feestelijke kerstviering op 
basisschool de Zuidooster

waarvan de ouders/verzorgers werk-
zaam zijn in een cruciale sector. De 
noodopvang is gedraaid door de 
onderwijsassistenten, vakdocent 
gym en leerkrachten van De Zuid-
ooster. Zij hebben ervoor gezorgd 
dat de kinderen van de noodopvang 
een leuke week op school hebben 
gehad. Zo werd er in korte tijd een 
mooi programma gemaakt en 
hebben de kinderen, maar ook de 
begeleiders, genoten. Er werd binnen 
en buiten gespeeld, er werd 
gezongen, gesport, gedanst en er 
zijn allerlei activiteiten georgani-
seerd. Zo zijn er armbandjes 
gemaakt, glitter tattoos gezet en 
bingo gespeeld. Ook is een foto-
speurtocht door de school 
gehouden, zijn overheerlijke 
cupcakes gebakken en zijn kerstver-
sieringen gemaakt. Zo is het jaar 
2021 voor iedereen toch mooi en 
gezellig afgesloten.

Aalsmeer - Voor kinderen en 
jongeren van 10 tot en met 23 jaar 
organiseert Buurtwerk Aalsmeer 
deze kerstvakantie diverse activi-
teiten. Vandaag, donderdag 30 
december, en woensdag 5 januari 
kan deelgenomen worden aan het 
spannende spel Jachtseizoen, beide 
dagen van 14.00 tot 16.00 uur. Start-
locatie vandaag is Place2Bieb in 
Kudelstaart en woensdag De Mikado 
in Oosteinde. Verder wordt in Place-
2Bieb op maandag 3 januari een 
voetbalmiddag georganiseerd van 
14.00 tot 16.00 uur voor jongeren 
van 10 tot en met 14 jaar en op 
vrijdag 7 januari staat een spellen-
middag op het programma in het 

buurtcentrum aan de Graaf Willem-
laan 1. Van 12.30 tot 14.30 uur voor 
kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 en 
van 15.00 tot 17.00 uur voor iedereen 
op de middelbare school (12 tot en 
met 17 jaar). Ook in de planning, 
maar vindt door de corona-regels 
waarschijnlijk geen doorgang: 
Dungeons & Dragons en samen 
koken tijdens Place2eat op 
donderdag 6 januari. Kijk hiervoor 
eerst op jonginaalsmeer.nl of neem 
contact op via instagram @buurt-
werk.aalsmeer. Voor alle activiteiten 
is vooraf aanmelden verplicht en dit 
kan via instagram of stuur een app 
naar Amaro van der Valk: 
06-57739637.

Jachtseizoen, voetballen en 
spellenmiddag met Buurtwerk

Aalsmeer - Toch  nog iets leuks in de 
kerstvakantie. Op woensdag 5 
januari worden kinderen van 4 tot en 
met 12 jaar uitgenodigd om buiten 

te gaan sporten tijdens de sport- en 
spelinstuif op het buitenterrein van 
sportcentrum De Waterlelie aan de 
Dreef. Lekker sporten, spelen en 

Sport- en spelinstuif voor jeugd 
op buitenterrein Waterlelie

bewegen in de buitenlucht is van 
10.00 tot 11.30 uur. Kijk voor meer 
informatie en het kopen van een 
kaartje op www.sportinaalsmeer.nl. 
Op de dag zelf kan een kaartje 
gekocht worden bij de receptie. 
Kleed de kids warm aan, het is 
winter!

Kudelstaart - Op 4 december werd 
de een na laatste voetbalwedstrijd 
gespeeld van deze periode tot aan 
de winterstop. Als de jongens van 
JO13-3 van RKDES deze wedstrijd 
zouden winnen werden ze herfst-
kampioen van hun klasse. Het was 
een druilerige koude ochtend op het 
thuishonk. Na wat warmlopen en een 
plan bepalen met de coaches stond 
RKDES al snel voor met 2-0. Na een 
minuut of vijftien werd door de 
tegenpartij een �inke overtreding 
gemaakt en kreeg RKDES een penalty 
die helaas op de lat kwam. Maar drie 
minuten later was daar de 3-0. De 
jongens hadden de wedstrijd goed 

onder controle. De keeper kreeg het 
koud van het niet in actie hoeven 
komen, omdat er zo goed werd 
verdedigd. In de rust konden de 
mannen zich even opladen en weer 
een beetje warm worden in de kleed-
kamer. In de tweede helft stoomden 
de mannen lekker door en vlogen er 
nog twee ballen in het doel. De eind-
stand was uiteindelijk 5-0, waarmee 
RKDES JO13-3 herfstkampioen is 
geworden. Het was na afsluitende 
woorden van de coaches nog lang 
onrustig in de kleedkamer. Het ‘vrien-
denteam’, zoals ze zichzelf noemen, 
heeft het mooi ge�ikt; goed werk en 
een feestje waard!

Voetbal: Vriendenteam RKDES 
JO13-3 herfstkampioen!

INGEZONDEN

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 18 december was het weer raak op de 
nieuwe rotonde Dorpsstraat met de Burgemeester Kasteleinweg.
Onze zoon van 12 jaar komt om circa 13.20 uur op zijn �ets vanuit de 
Dorpsstraat de rotonde opgereden op het �etspad (zoals het hoort 
gewoon rechtsom) en wordt door een witte auto geschept. Onze zoon 
ligt huilend op wegdek. De bestuurster stapt uit en helpt onze zoon over-
eind, zet het stuur en zadel recht en gelukkig lijkt het in eerste instantie 
mee te vallen met de schade. Echter, nadat de adrenaline is uitgewerkt en 
het huilen is gestopt heeft hij nu al vele dagen een dikke linker knie, last 
met lopen en naar het lijkt een beschadigde knieband. Hoeveel onge-
lukken en frustratie moet er nog plaatsvinden voordat de gemeente/
provincie gaat inzien dat zij met de herinrichting van de Burgemeester 
Kasteleinweg een gedrocht hebben gecreëerd van de verkeerssituatie in 
Aalsmeer. De nieuwe rotondes zijn onveilig. Door bussen en �etsers 
vanuit alle kanten voorrang te geven is er voor auto’s een compleet 
onoverzichtelijke situatie ontstaan. De onnavolgbare ‘knip’ vanuit en naar 
de rotonde bij de Zwarteweg laat bewoners in raadsels achter. Wat is 
precies de bedoeling om een volledig geschikte weg voor doorgaand 
verkeer af te sluiten waardoor het verkeer zich in allerlei (onveilige) 
bochten moet wringen om naar de andere kant van het dorp te rijden? 
Gemeente/Provincie zouden zich moeten schamen. Deze herinrichting 
lijkt niet meer dan het bewust burger pesten en uit de auto jagen. Deze 
kerstdagen zat onze zoon mistroostig voor zich uit te staren, omdat hij 
nauwelijks kan lopen. Well done Gemeente/Provincie!
Herbert Schotel, herb.schotel@gmail.com

Weer fietser aangereden op rotonde

Aalsmeer - Vorig jaar februari heeft 
het schoolbestuur van de Jozef-
school een aanvraag ingediend voor 
het vervangen van de tijdelijke 
lokalen in de Kloostertuin voor 
permanente huisvesting aan de 
Gerberastraat. De gemeente heeft 
vervolgens het verzoek opgenomen 
in het programma onderwijshuisves-
ting en deze is hetzelfde jaar, in 
december, vastgesteld. Hiermee 
werd groen licht én een voorberei-
dingskrediet van 100.000 euro 
gegeven om het bouwplan verder uit 
te werken. 
En nu ligt een de�nitief ontwerp 
klaar om uitgevoerd te gaan worden. 
In de vergadering van de commissie 
Maatschappij en Bestuur op 
donderdag 13 januari wordt voorge-
steld voor deze nieuwbouw een 
krediet van 2,4 miljoen euro beschik-
baar te stellen. 

Drie locaties
Momenteel gebruikt de school drie 
locaties: het hoofdgebouw aan de 
Gerberastraat, noodlokalen in de 
Kloostertuin en het schoolgebouw 
aan de Baccarastraat. In het bouw-
plan wordt de permanente huisves-
ting als uitbreiding aan de hoofdlo-
catie gevoegd. Om hiervoor ruimte 
te creëren worden de oude �etsen-
stallingen gesloopt. Een deel van het 
schoolplein moet plaats maken voor 
de nieuwbouw. 
Na realisatie worden de tijdelijke 
lokalen gesloopt en afgevoerd. Het 
schoolplein wordt hersteld en 
gedeeltelijk richting Kloostertuin 
uitgebreid. Aan de rand van het 
schoolplein wordt tot slot een 
nieuwe �etsenstalling geplaatst. Het 
schoolgebouw in de Baccarastraat 
blijft overigens bestaan en in gebruik 
door de Jozefschool. 

Nieuwbouw voor Jozefschool: 
Tijdelijk wordt permanent

Dezelfde bouwstijl
De tijdelijke lokalen bestaan uit twee 
lesruimten, een speellokaal en 
spreekruimten. Deze lokalen worden 
gekoppeld aan de hoofdlocatie, in 
dezelfde bouwstijl, zodat het één 
geheel wordt. Het hoofdgebouw is 
onder architectuur gebouwd en 
heeft een opvallend interieur. De 
Jozefschool wil graag dat de uitbrei-
ding in dezelfde stijl gerealiseerd 
gaat worden. De meerkosten hiervan 
komen voor rekening van de school. 

Gerechtvaardigd
“Volgens de leerlingenprognose blijft 
de school voor de aankomende 
twintig jaar op hetzelfde leerlingen-
aantal (circa 440), zodat permanente 
huisvesting gerechtvaardigd is”, aldus 
het college in het voorstel. Als de 
commissie akkoord gaat met het 
voorstel volgt de�nitieve besluitvor-
ming in de raadsvergadering van 
donderdag 27 januari. 
Wie denkt dat dan gelijk aange-
vangen wordt met de uitbreiding 
heeft het mis. Na besluitvorming 
wordt de aanbesteding van het werk 
in gang gezet. Dit zal 1,5 maand in 
beslag nemen. Gunning van het werk 
volgt daarna, waarna de aannemer 
het werk kan gaan voorbereiden. In 
de tweede helft van 2022 kan vervol-
gens gestart worden uit de uitvoe-
ring, die zal doorlopen tot het eerste 
kwartaal van 2023. Oplevering is dan 
te verwachten in het tweede kwar-
taal van 2023. 
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Sneeuw en weer naar school
Ook in februari liet koning Winter 
zich zien. Zaterdagavond 6 februari 
begon het te sneeuwen en de 
vlokken bleven de hele nacht neer-
dwalen. Inwoners werden zondag 
wakker in een wit landschap en 
opnieuw is genoten van de sneeuw: 
sleetje rijden, sneeuwpop en iglo 
bouwen en heerlijk wandelen. De 
sneeuw bleef ook maandag liggen 
en dit zorgde voor wat problemen op 

de wegen. Thuiswerken is bij 
menigeen inmiddels ingeburgerd, 
maar voor de scholen was het 
lastiger. Na ruim een maand 
mochten de scholen eindelijk weer 
open. De ouders, kinderen en leer-
krachten waren hier heel blij om, ze 
lieten zich daarom niet tegenhouden 
door de sneeuw. “We gaan naar 
school!” Al hoewel op enkele scholen 
de lessen iets later begonnen...

IJsbaan in Kudelstaart
De vrieskou was voor de ijsmannen 
van de skeelerbaan in Kudelstaart de 
reden om weer aan de slag te gaan 
met het maken van een ijsbaan. Op 
maandag 8 februari werd gestart met 
het opspuiten van het water en 
schuiven om de baan sneeuwvrij te 
houden. Dinsdag brak echter de zon 
door en weg was het nog �inter-
dunne laagje. De Kudelstaartse door-
zetters lieten het hier niet bij zitten 
en gingen opnieuw aan de slag en 
met succes: Op woensdag 10 februari 
ging de ijsbaan aan de Wim Kandreef 

open en hier is toch enkele dagen 
door jong en oud heerlijk geschaatst. 

Bouw huurappartementen
Op 10 februari is de eerste paal 
geslagen voor de bouw van 44 huur-
appartementen in Laurierhof, deel-
gebied Spoorlaan. Het complex 
nadert inmiddels de voltooiing. De 
verwachting was dat in het eerste 
kwartaal van 2022 de apparte-
menten opgeleverd zouden kunnen 
worden, de bouw verloopt dus 
volgens planning. Een deel van de 
appartementen van Eigen Haard 
gaan verhuurd worden aan de bewo-
ners in de Spoorlaan, in november is 
besloten de huizen 1 tot en met 17 
hier te slopen in plaats van te reno-
veren. De bewoners blijven op deze 
manier min of meer in hun eigen 
vertrouwde buurtje wonen. 

Renovatie bruggen
Het jaar 2021 was ook het jaar van de 
renovatie van twee bekende 
bruggen in Aalsmeer. Naast de Aard-

beienbrug op de Uiterweg is de 
Barendebrug in de Dorpsstraat in ere 
hersteld. De brug is geheel 
vernieuwd en met bovenbouw in ere 
hersteld.

Schaatsen op de Poel
En nog een keer kon er geschaatst 
worden in Aalsmeer, een weekend 
vol ijspret werd beleefd van 12 tot en 
met 14 februari met zelfs, sinds jaren 
weer eens, schaatsen op de Westein-
derplassen. Het werd zo druk met 
bezoekers dat er verkeersregelaars 
nodig waren om al het verkeer in 
goede banen te leiden. Het was nog 
wel even spannend, zondagmiddag 
zette de dooi rap in. De temperatuur 
kwam boven de nul graden en de 
wind draaide waardoor het ijs snel 
slechter werd. Gelukkig zijn er geen 
ongelukken gebeurd. Er wordt, nu 
nog, teruggekeken op een fantas-
tisch schaatsweekend.

Carnaval
Het jaarlijkse carnaval in Poelgil-

derdam verliep door corona natuur-
lijk ook anders dan anders. O�cieel is 
wel, op gepaste afstand, de sleutel 
van Kudelstaart door burgemeester 
Oude Kotte overhandigd aan Prins 
Richard. De activiteiten bestonden 
uit een pubquiz en een carnavalsmu-
ziek bingo via zoom en er zijn fruit-
bakjes uitgedeeld aan zieken en 
ouderen in Poelgilderdam. In 2022 
bestaat De Pretpeurders 55 jaar, 
hopelijk kan dit in februari groots 
gevierd worden.

JANUARI

Corona houdt Nederland al bijna 
twee jaar in zijn greep, met ups en 
downs. De jaarwisseling verliep vrij 
rustig. Wel meerdere brandjes, veel 
vuurwerkoverlast, enkele vernie-
lingen en kleine ruzies, maar zowel 
de politie als de brandweer waren 
tevreden over de start van het 
nieuwe jaar 2021. 

Fietsonderdoorgang
De �etsonderdoorgang onder de 
Aalsmeerderbrug is op 4 januari 
open gesteld voor �etsers en voet-
gangers. De werkzaamheden hier-
voor zijn volgens schema verlopen, 
na de opening waren nog enkele 
aanpassingen vereist: Bij harde regen 
veranderde de doorgang in een 
slootje. Inmiddels is de doorgang 
een veel gebruikte route.

Herinrichting Kasteleinweg
In 2020 is een aanvang gemaakt met 
de herinrichting van de Burge-
meester Kasteleinweg, de ‘omtove-
ring’ tot dorpse verbinding heeft het 
hele jaar 2021 in beslag genomen. 
Om en om gingen wegdelen dicht en 
moesten andere wegen gezocht 
worden om van a naar b te komen. 
Inmiddels is de herinrichting zo goed 
als voltooid, maar er is en wordt nog 
�ink gemopperd: Rotondes onover-
zichtelijk, verkeersdruk in omlig-
gende straten vanwege de ‘knip’ en 
veel asfalt, weinig groen. Hopelijk 

gaan in 2022 de bekende puntjes op 
de 1 gezet worden en krijgt Aalsmeer 
de voorgeschotelde dorpse aanvul-
ling op het bestaande wegennet in 
de gemeente. 

Start vaccinatie
Op maandag 11 januari startte de 
GGD met het vaccineren in 
Amsterdam en Amstelland tegen het 
coronavirus. Inmiddels heeft iets 
meer dan 84 procent van de Neder-
landers de prik(ken) gehad, is het 
virus toch weer opgeleefd en is 
aangevangen met een booster 
(derde) prik. 

Waterfront
Sinds begin december vorig jaar is 
gewerkt aan de realisatie van het 
Waterfront. In de zomer kon gebruik 
gemaakt worden van de verbrede 
landtong bij het groter gemaakte 
surfeiland. Het project heeft �inke 
vertraging opgelopen, maar inmid-
dels is de wandelboulevard met 
(picknick)bankjes, zwemtrapjes en 

vlonders voltooid (november) en 
wordt hier veel gebruik van 
gemaakt.

Verbindingsbank
Op woensdag 13 januari hebben 
wethouder Robert van Rijn en 
raadslid René Martijn de nieuwe 
verbindingsbank op het Raadhuis-
plein onthuld. De bank staat symbool 
voor het aangaan van verbinding 
tussen alle mensen ongeacht huids-
kleur of seksuele voorkeur en heeft 
daarom ook alle kleuren van de 
regenboog gekregen. De mozaïek-
bank is een aanwinst voor Aalsmeer. 
Er gaan nog meer babbelbanken in 
strijd tegen eenzaamheid geplaatst 
worden in Aalsmeer. Inwoners 
mochten in november en december 
meedenken over locaties. De ‘social 
sofa’s’ krijgen overigens wel een 
minder luxe uitstraling. 

Sneeuwpret
De eerste sneeuw in 201 viel op 
zaterdag 17 januari. Een koud ijsfront 

naderde vanaf Duitsland en toverde 
Nederland deze zaterdagmiddag om 
in een wit wonderland. Er viel zeker 
vier tot vijf centimeter sneeuw, de 
sleeën kwamen tevoorschijn, 
sneeuwpoppen verrezen in straten 
en menigeen maakte een extra 
wandeling. De sneeuwpret was van 
korte duur, al de volgende dag was 
alle sneeuw verdwenen. 

‘Beroemde’ boom verplaatst
Op woensdag 27 januari is in de 
vroege ochtend de ‘beroemde’ boom 
bij de watertoren omgehaald. De 
boom door velen samen met de 
toren van Sangster op de foto gezet, 
moest wijken voor het Waterfront. 
Verloren is de boom niet, de wilg is 
gestekt en heeft een plaatsje 
gekregen op het terrein van het 
Flower Art Museum (met opnieuw 
zicht op de watertoren). Van het 
andere deel van de boom is sculp-
tuur gemaakt door Karina Tan. De 
aanplant is succesvol verlopen, de 
boom is groeiende!

FEBRUARI

MAART

Park langs Machineweg
Met een bijdrage van 1,3 miljoen 
euro van de Stichting Leefomgeving 
Schiphol wordt een nieuw park gere-
aliseerd langs de Machineweg, 
waarbij ook de buitenruimte van de 
naastgelegen sporthal De Bloemhof 
wordt betrokken. Er is al een extra 
brug aangelegd en onder andere 
wordt nog een �tnessparcours en 
een wandelpad gemaakt. Als een en 
ander volgens planning verloopt kan 
het park in 2022 in gebruik genomen 
worden. Het nieuwe park verdient 
natuurlijk een toepasselijke naam en 
via een participatie-project werden 
inwoners opgeroepen een naam te 
verzinnen. De gemeente kreeg vele 
reacties binnen en maakte een 
selectie met vijf namen: Zwanen-
bloempark, Wiebe Koopstrapark, Jac. 
Stammespark, Bloemhofpark en 
Machinepark. Het werd een nek aan 
nek race tussen Wiebe Koopstra (de 
laatste man die het gemaal aan het 
einde van de Machinetocht 
bediende) en Jac. Stammes (bekende 

handbaljeugdtrainer). Met 1.217 
stemmen krijgt het nieuwe park de 
naam Jac. Stammes. Wiebe Koopstra 
bleef ‘steken’ op 900 stemmen. Het 
minst in trek was het Machinepark.

Nieuw kantoor veiling
Op 2 maart heeft Royal FloraHolland 
o�cieel haar nieuwe kantoorgebouw 
geopend. Het oorspronkelijke 
gebouw Zuidzicht aan de Legmeer-
dijk is gerenoveerd en met een cirkel-
vormige uitbouw getransformeerd 
tot een nieuw kantoor van 5.100 vier-
kante meter. Het nieuwe duurzame 
en ‘groene’ kantoor is ontworpen 
door bureau Paul de Ruiter. Aan de 
architect de eer om met CEO Steven 
van Schilfgaarde van de veiling de 
o�ciële opening te verrichten. 

Overvolle containers
Al sinds het begin van de coronacrisis 
een groot probleem: Overvolle 
containers bij de inzamelparkjes voor 
glas, papier en plastic. Regelmatig 
kunnen inwoners zich ergeren aan 

extra spullen die gedumpt worden 
bij de containers, maar ook aan het 
vele plastic dat maar rond de (weer) 
overvolle containers wordt gezet. Op 
5 maart hebben de Gemeente en 
Meerlanden ingegrepen en vijf grote 
‘broers’ bij de inzamelparkjes in het 
Centrum, Zuid en Oost neergezet. 
Het heeft geholpen, maar ondanks 
deze extra ‘opruim’-mogelijkheden 
liggen er met regelmaat weer allerlei 
zakken rondom de containers, vooral 
na het weekend. 

Ecologische inrichting 
Stokkeland

De ‘kop’ van het Stokkeland in het 
Centrum is in maart en april ecolo-
gisch ingericht. Hiervoor zijn enkele 
bomen gekapt en een aantal 
bossages verwijderd. Deze zijn 
vervangen voor de aanleg van 
natuurvriendelijk oevers. De ‘kop’ van 
het Stokkeland maakt deel uit van de 
ecologische hoofdstructuur de 
Groene As en vormt nu een ecologi-
sche verbinding tussen verschillende 

natuurgebieden. Onder de Burge-
meester Kasteleinweg is hiervoor 
tevens een droge ecoduiker aange-
legd. De gemeente kreeg voor de 
realisatie van dit project subsidie van 
de provincie Noord-Holland.

Naar de stemtent
Op 17 maart vond de Tweede Kamer-
verkiezing plaats. Heel Nederland 
naar de stembus, aangepast aan 

corona natuurlijk. In Aalsmeer waren 
vijftien stembureau’s geopend, waar-
onder één bijzondere: De stemtent 
op het Drie Kolommenplein naast 
het Raadhuis. Veilig stemmen kon 
dankzij schoon gemaakte hokjes en 
potloodjes, looproutes, kuch-
schermen en open ramen en deuren 
om goed te ventileren. Gelukkig voor 
de vrijwilligers in de stembureau’s 
was het niet zo heel koud deze dag... 
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Aardbeienbrug weer compleet

De Aardbeienbrug was op 1 april 
weer compleet. Op 20 januari moest 
de bovenbouw van de net nieuwe 
brug verwijderd worden. Deze was 
beschadigd tijdens de laatste, afron-
dende werkzaamheden en boven-
dien had een vrachtwagen een ‘hap’ 
uit de brug genomen. Het houtwerk 
is gerepareerd in de werkplaats van 
aannemer Van Steenweek en in de 

nachtelijke uren van 31 maart op 1 
april weer bevestigd. De late ‘klus’ is 
prima verlopen. Voor zover bekend is 
de replica blikvanger op de Uiterweg 
nog geheel in tact. 

‘Rooie Dorp’ opgeleverd
Aalsmeer groeit groter en groter. Er 
komen veel nieuwe woningen en 
appartementen bij, maar speciaal is 
toch wel het ‘Rooie Dorp’ aan de 
Machineweg. Op de nieuwbouw hier 
hebben inwoners jarenlang moeten 
wachten, maar het resultaat is een 
compliment waard. De architectuur 
van de nieuwe woningen (63) 
verwijst naar de oorspronkelijke 
woningen die in 1921 (precies 100 
jaar geleden) zijn gebouwd met de 
kenmerkende rode daken en replica’s 
van de gevelstenen van vogels die 
sierden op de gesloopte huizen. Half 
april waren de eerste opleveringen. 
“De wijk is een mooi voorbeeld hoe 
we oude traditionele elementen 
weer modern laten terugkomen”, 
aldus wethouder Bart Kabout.

Vijf onderscheidingen
Op maandag 26 april, de dag voor 
Koningsdag, zijn in Aalsmeer vijf 
inwoners bekroond met een Konink-
lijke Onderscheiding. De lintjesregen 
vond volgens de coronaregels plaats, 
op anderhalve meter afstand en 
uitreiken van de versierselen door 
een familielid. De bijeenkomst vond 
plaats in de ruim en feestelijk inge-
richte trouwzaal. Benoemd tot Lid in 
de Orde van Oranje Nassau voor hun 
uitzonderlijke maatschappelijke 
prestaties zijn de heren Jos Terlouw, 
Dik Vollmuller en Lennart Bader en 
de dames Lous Zandvliet-Peeperkorn 
en Annie Mariën-van den Broeck. 

Actie tegen zwerfvuil
Een doorn in het oog van vele inwo-
ners is zwerfvuil. Regelmatig worden 
acties gehouden om buurten en 
scholen te ontdoen van achterge-
laten blikjes, papier en meer. De 
gemeente steunt deze initiatieven en 
voorziet de deelnemers van grijpers 
en zakhouders. Eind april hebben de 

bezoekers van het ontmoetingscen-
trum �ink wat afval in het Centrum 
opgeruimd. Dit keer werden niet 
alleen (bier)blikjes, papiertjes en 
sigarettenpeuken gevonden, maar 
ook veel mondkapjes. Het ‘wegwerp 
mondmasker’ wordt wel erg serieus 
genomen”, aldus de opruimgroep.

De Posterijen 
En nog meer nieuwbouw in de 

gemeente. Op 22 april heeft 
wethouder Wilma Alink de eerste 
paal geslagen voor het project ‘De 
Posterijen’ aan de Stationsweg. Op de 
plek van het voormalige postkantoor 
worden 28 appartementen 
gebouwd. De animo hiervoor was 
groot. Al voor aanvang van het 
project waren alle huizen verkocht. 
De bouw vordert gestaag. De opleve-
ring is gepland in de zomer van 2022.

MEI

JUNI

Dodenherdenking
Net als vorig jaar was de dodenher-
denking in Aalsmeer en Kudelstaart 
ingetogen, maar respectvol. 
Vanwege corona was een beperkte 
groep uitgenodigd, maar het neer-
leggen van de kransen door burge-
meester Oude Kotte en acht leer-
lingen van de Jozefschool bij de 
gedenksteen in het Raadhuis kon live 
gevolgd worden via TV Aalsmeer. In 
Kudelstaart hebben voorzitter Jaap 
Overbeek en bestuurslid Hans Vonk 
van de Dorpsraad dinsdagmiddag 
een krans gelegd en 1 minuut stilte 

gehouden voor alle slachto�ers van 
oorlogen bij de De Propeller bij de 
vijver in de Schweitzerstraat.

‘Terrasje pakken’
De terrassen mochten eind april in 
de middag weer open. De eerste 
versoepeling in coronatijd voor alle 
horecazaken. Publiek werd uitgeno-
digd gezellig te komen lunchen of 
een drankje te drinken. Alleen buiten, 
want binnen zitten was nog niet 
toegestaan. Het was nog best fris 
buiten, maar met jas aan en een 
grote glimlach werd plaats genomen 
op de terrassen. “Het mag weer!” 
Inmiddels zijn de regels weer aange-
scherpt en mag de horeca, wel 
binnen en buiten, open tussen 05.00 
en 17.00 uur. Vanaf de aanvang van 
de pandemie is het gevraagd (en 
veelal gedaan): Koop, drink en eet 
lokaal, zo helpt en steunt Aalsmeer 
elkaar. 

Dorpskerk in de steigers
Begin mei is aangevangen met werk-

zaamheden aan de Dorpskerk in de 
Kanaalstraat. Om onder andere 
metselwerk te kunnen verrichten en 
het grote raam op te knappen was 
de kerk in de steigers gezet. Even-
eens werd de toren ontdaan van haar 
windvaan. De ‘leeuw met aal’ (sinds 
18e eeuw het dorpswapen van Aals-
meer) had eveneens een oppepper 
nodig. De leeuw is voorzien van een 
nieuw laagje bladgoud. Op 9 juni is 
de glimmende windvaan weer terug-
geplaatst op de kerk.

Schapen scheren
Ook geen schaapscheerfeestje bij 
Boerenvreugd dit jaar. In mei was de 
kinderboerderij door corona nog 
gesloten, maar de schaapjes 
moesten wel ontdaan worden van 
hun wintervachten. De schapen zijn 
geschoren onder toeziend oog van 
de boeren en boerinnen van Ons 
Tweede Thuis. Inmiddels kan de 
kinderboerdij in de Hornmeer weer 
bezocht worden, maar vanwege de 
vogelgriep zitten de pauwen, kippen 

en ganzen binnen. Uiteraard kunnen 
kinderen zich wel vermaken in de 
grote speeltuin. 

Ophef over Spoorlijnpad
In de derde week van mei werd 
aangekondigd dat het gedeelte van 
het Spoorlijnpad, tussen Baanvak en 
de Stommeerkade, opgeheven werd 
vanwege de eerste werkzaamheden 
voor aanleg van de Burgemeester 

Ho�scholteweg. Dit is menig inwoner 
verkeerd in het keelgat geschoten, 
met name kinderen die van deze 
veilige route gebruik maakten van en 
naar school. Bijna 1.600 handteke-
ningen zijn opgehaald voor terug-
komst van de verbinding. En met 
succes. Het Spoorlijnpad gaat terug 
komen, zo vertelde de wethouder op 
19 september aan de initiatiefnemers 
Nola-Jules en haar moeder Fiona.

Feest
Wie denkt een sober jaar achter de 
rug te hebben, heeft het mis. In juni 
was het coronavirus behoorlijk onder 
controle, werd er versoepeld en 
mocht er meer georganiseerd 
worden. Bij de woorden ‘feest’ en 
‘gezelligheid’ gaat het borrelen in 
Aalsmeer en in juni hebben toch nog 
redelijk veel evenementen plaatsge-
vonden. Het 70-jarig bestaan van het 
Seringenpark is weliswaar sober 
gevierd, maar ‘happen en stappen’ 

bracht tot drie keer toe dit jaar heel 
veel inwoners op de been, het 
schoolvoetbaltoernooi had liefst 550 
deelnemers en dankzij het stralende 
zonnetje was de veertiende editie 
van ‘Aalsmeer Roest Niet’ op 13 juni 
een groot succes. 

Oosterbad 93e seizoen
Op zaterdag 5 juni mocht het 
Oosterbad voor het 93e seizoen haar 
deuren o�cieel openen. Voordat een 
duik in het natuurbad genomen 

mocht worden ging de vlag de lucht 
in. De eer om de vlag in top te hijsen 
was aan trouwe vrijwilliger Piet 
Rinkel (85). 

Rozenpenning
Begin juni heeft burgemeester Gido 
Oude Kotte de Aalsmeerse Rozen-
penning uitgereikt aan Gert Eigen-
huis. Hij kreeg deze onderscheiding 
voor zijn jarenlange, vrijwillige inzet 
voor de samenleving en alweer 70 
jaar voor muziekvereniging Aals-
meers Harmonie. 

Afscheid kinderraad
In de laatste vergadering van het 
schooljaar is afscheid genomen van 
de leden van de kinderraad. Elk lid 
kreeg een oorkonde en een zomers 
cadeautje uit handen van wethouder 
Bart Kabout. Het was volgens de 
leden van de kinderraad een leuke, 
leerzame en nuttige periode, 
ondanks dat er door corona vaak 
online moest worden vergaderd. 
Onder andere is gesproken over 

eenzaamheid bij ouderen, de 
toekomst van de luchtvaart, gevaar-
lijke situaties in het verkeer, gezonde 
scholen en de rookvrije generatie.

Handballers kampioen!
En juni kon afgesloten met een 
groots feest. Greenpark Aalsmeer 
pakte voor de derde keer op rij de 
landstitel in de HandbalNL League. 
De ploeg van Bert Bouwer was in het 
beslissende duel te sterk voor Kembit 

Lions. Na de o�ciële prijsuitreiking in 
Sittard werd snel met de schaal en de 
medailles naar Aalsmeer gereden 
waar de ‘tijgers’ bij de Bloemhof 
welkom geheten werden door fans, 
familieleden én burgemeester Gido 
Oude Kotte. Natuurlijk volgde nog 
een o�ciële huldiging in het Raad-
huis van Aalsmeer. Deze vond, wel 
bescheiden door corona, plaats voor 
aanvang van de raadsvergadering op 
24 juni. 
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JULI

JAAROVERZICHT2021
Smartwoningen

Wethouder Robert van Rijn heeft 
begin juli zijn handtekening gezet op 
de eerste paal voor de bouw van het 
nieuwbouwproject Smartwoningen 
in de Hornmeer. In totaal worden 24 
betaalbare huizen gebouwd voor 
een- en tweepersoons huishoudens. 
De animo voor de smartwoningen 
was groot, bijna 700 inschrijvingen! 
De bouwtijd is maximaal zes 
maanden en gezien de vorderingen 
vindt begin volgend jaar de opleve-
ring plaats.

Lootjes voor speeltuin
Marti, Lindy, Cathelijne en Marion 
hebben het initiatief genomen om 
het huidige speelplaatsje in de 
Clematisstraat om te toveren tot een 
grote speeltuin met diverse speelat-
tributen voor kinderen. Tevens willen 
zij hier ruimte creëren voor een 
ontmoetingsplek voor bewoners van 
de wijk. Er zijn diverse instanties 
aangeschreven en in de loop van het 
jaar zijn diverse donaties gegeven. 

Ook is een loterij opgezet. Begin juli 
ging deze van start en één van de 
eerste kopers was wethouder Wilma 
Alink. De gemeente staat achter het 
initiatief, heeft toegezegd het onder-
houd op zich te nemen, maar dan 
moet de speeltuin er natuurlijk wel 
eerst komen. In 2022 hopen de initia-
tiefnemers hun droom te kunnen 
verwezenlijken. 

Opening FloriWorld
Op vrijdag 2 juli is de nieuwste 
bloemen- en plantenexperience 
FloriWorld o�cieel geopend door 
burgemeester Gido Oude Kotte. De 
attractie over bloemen en planten 
met liefst veertien verschillende 
shows was vorig jaar reeds geopend, 
maar moest vanwege corona al na 
een paar maanden weer dicht. Met 
een snoeischaar werd het bloemen-
lint bij de entree doorgeknipt en was 
de heropening een feit. 

Kinderburgemeester Anne
Aalsmeer heeft een nieuwe kinder-

burgemeester: Anne van Duijn uit 
Kudelstaart. Uit dertien kandidaten 
werd de 11-jarige gekozen als 
opvolgster van Julius van Wilgen-
burgh. Voorafgaand aan de raadsver-
gadering van 8 juli kreeg Anne de 
ambtsketen omgehangen en mocht 

zij o�cieel aan de slag als kinderbur-
gemeester. Anne wil zich onder 
andere inzetten tegen eenzaamheid, 
speeltuinen toegankelijk maken voor 
iedereen en zwerfvuil aanpakken. 
Tegelijk met de overdracht is afscheid 
genomen van Julius. Hij kreeg een 
mooie fotocollage. 

De Poelmeermin
Visserijbedrijf Rekelhof bestaat 150 
jaar en ter gelegenheid van dit 
bijzondere jubileum is op 11 juli de 
Poelmeermin onthuld. Het beeld is 
gemaakt door Femke Kempkes in 
samenspraak met beroepsvisser Theo 
Rekelhof. De naam is bedacht door 
dorpsdichter Jan Daalman, die een 
gedicht had gemaakt over de echt-
genote van de visser, Marjon, die elke 
dag in de Poel gaat zwemmen. 

Herdenkplek Peter R. de Vries
Op 15 juli overleed Peter R. de Vries 
aan zijn verwondingen ten gevolge 
van de moordaanslag een week 
eerder in Amsterdam. In de Zijdstraat 

heeft Aalsmeer haar ‘walk of fame’ en 
op een van de ‘sterren’ heeft de 
misdaadverslaggever in 2001 zijn 
handtekening gezet. Bij de tegel 
werd twee dagen later een herdenk-
plek ingericht. Wethouder Robert 
van Rijn legde namens de gemeente 
bloemen neer en na hem volgden 
vele inwoners die de in Aalsmeer 
geboren de Vries een laatste groet 
brachten. 

Laatste uitruk Joost de Vries
Na 35 jaar heeft Joost de Vries 
afscheid genomen zijn ‘baan’ als vrij-
willige brandweerman bij het korps 
Aalsmeer. “Het waren hele mooie, 
bijzondere en geweldige jaren, 
waarin ik heel veel geleerd heb, maar 
nu gaat de pieper op stil”, aldus Joost. 
Uiteraard is in stijl afscheid genomen. 
Met de oude Chevrolet werd Joost 
thuis opgehaald om vervolgens in 
het pak waarin hij in 1986 mee 
begonnen is een brandje te blussen 
op het terrein van scheepswerf De 
Vries aan de Oosteinderweg. 

AUGUSTUS

SEPTEMBER

Monumentale schoorsteen
Vele schoorstenen bij kwekerijen 
telde Aalsmeer vroeger, nu zijn deze 
hoge blikvangers schaars en worden 
mooie exemplaren op de gemeente-
lijke monumentenlijst gezet voor 
behoud. In augustus is gestart met 
de renovatie van de 25 meter hoge 
schoorsteen aan de Oosteinderweg 
53a, gebouwd in 1938. Inmiddels kan 
Aalsmeer weer genieten van de 
prachtige schoorsteen met in het 
metselwerk de letter ‘E’ van opdracht-
gever C.J. Engel.

Klimaatverandering
Veel aandacht opnieuw in 2021 voor 
de klimaatverandering. In augustus 
waren in de schuilhut op de Histori-
sche Tuin tekeningen van kinderen te 
zien die hun ideeën, oplossingen en 
angsten over de klimaatverandering 
op een creatieve manier hadden 
verhaald. De tekeningen waren onder-
deel van de expositie ‘Elementen’ in de 
Historische Tuin, het Oude Raadhuis 
en het Flower Art Museum. 

Geen braderie en feestweek
Geen grote festivals tot in ieder geval 
20 september deelden premier Rutte 
en minister de Jonge op vrijdag 13 
augustus op televisie mede. Diverse 
organisaties hakten daarop de knoop 
door en bliezen hun evenementen af. 
Voor Aalsmeer betekende dit geen 
braderie en geen Feestweek, maar 
gelukkig wel in september de Pramen-
race en de Kunstroute.

Afscheid wijkagent
In augustus kondigde wijkagent Erik 
van den Brun zijn vertrek aan. Vijf-
tien jaar heeft hij zich ingezet voor 
alle bewoners van het Centrum. In 
totaal heeft Erik, die is gestopt 
vanwege gezondheidsredenen, 
veertig jaar bij de politie gewerkt: 
“Het was een voorrecht jullie wijk-
agent te mogen zijn. Bedankt voor 
de samenwerking en zorg goed voor 
elkaar.”

Feestmaand
September is al jaren de meest brui-
sende maand in Aalsmeer. Ondanks 
corona was het ook dit jaar een 
vrolijke maand met best veel activi-
teiten en diverse jubileums. Zo was 
het feest omdat er sinds begin van 
deze maand anderhalf miljoen 
huizen en panden voorzien zijn van 
zonnepanelen en werd een feestje 
‘gebouwd’ rond de naamsverande-
ring van ondernemersvereniging 
Meer Aalsmeer in Aalsmeer Centrum. 

Volgend jaar gaat overigens gestart 
worden met de metamorfose van de 
Zijdstraat met nieuwe bestrating en 
meer groen. 

Bloemen en gebak
Bij het Kloosterhof was het dubbel 
feest. Eerst weer begin september 
het jaarlijkse bloemenfestijn met dit 
keer het thema muziek en viering 
van het 50-jarig bestaan van het 
Zorgcenturm met gebak, diverse 
activiteiten en (weer) bloemen. 

Vuur en Licht 
En op de eerste zaterdag van 
september kon als vanouds, volgens 
de organisatoren Mike en Ab dankzij 
alle medewerking van de gemeente, 
Vuur en Licht op het Water gehouden 
worden. De belangstelling op het 
water en aan land was groots. Na 
a�oop klonk een verdiend applaus. 
Volgend jaar de twintigste editie voor 
Mike en Ap en het belooft een (nog) 
bijzondere presentatie te worden. 

Gedichten, Pramenrace en kunst
Ook de gedichtentuin kon drie week-
enden geopend worden in het 
Boomkwekerskerkhof in september, 
de Pramenrace was, ondanks strenge 
corona-regels, ouderwets gezellig, 
massaal stapte Aalsmeer (en 
omstreken) op de �ets voor het 
bezoeken van de diverse locaties van 
de Kunstroute, is met succes de 
derde Verhoef boten toertocht 
gevaren en werd kennis gemaakt 
met lokale ambachten tijdens de 
Amb8route in Kudelstaart. 

Jubileums
En, er waren nog meer feestjes: 
Twintig jaar woonvoorziening De Spil 
in Kudelstaart, feestelijke opening 
(eindelijk) van de ontmoetingstuin 
van wooncomplex Mijnsheerlijckheid 
in Kudelstaart, gezellige burendag bij 
het Parochiehuis met smartlappen-
koor Denk aan de Buren en jubileum-
viering met activiteiten, kunstroute 
en jubileumlied van de vijftig (+1) 
jarige Oosteinderschool.

Paralympische sporters
En op de valreep van september 
werden de Aalsmeerse Paralympische 
sporters door de gemeente in het 
zonnetje gezet. Imke Brommer (23) 
won als pilote met de visueel 
beperkte Larissa Klaassen goud op de 
1000 meter tijdrit bij het wielrennen 
en rolstoeltennisser Ruben Spaar-
garen (22) behaalde weliswaar geen 
medaille maar hij wist met enkelspel 
de derde ronde en in het dubbelspel 
met Carlos Anker zelfs de kwart�nale 
te bereiken. 

Van 4 tot en met 11 september is de 
watertoren weer in de Aalsmeer 
kleuren gezet. Net als vorig jaar als 
bedankje aan alle organisaties die 
Aalsmeer in september zo bruisend 
maken. Het rood, groen en zwart trok 
weer veel bekijks. Later in het jaar 
kleurde de watertoren groen om 
aandacht te vragen voor de pleegzorg 
en werd in november in de oranje 
schijnwerpers gezet om vrouwen die te 
maken hebben (gemaakt) met geweld 
een hart onder de riem te steken.
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OKTOBER

JAAROVERZICHT2021
Afscheid turnjuf

De maand oktober begon feestelijk 
en bijzonder. Op zaterdag 2 oktober 
is in de Proosdijhal groots afscheid 
genomen van turnjuf Anneke Nap. 
Anneke heeft liefst 46 jaar turnlessen 
gegeven in Aalsmeer, Kudelstaart en 
Rijsenhout. Er werd tijdens het turn-
feest een reis terug in de tijd van juf 
Anneke gemaakt. 

Ereburger
En op 4 oktober heeft Luci Beumer-

Persoon na een dienstverband van 
47 jaar bij de gemeente Aalsmeer 
afscheid genomen. Luci begon als 
jongste bediende en werkte zich op 
naar medewerkster op het bestuurs-
secretariaat. In 1974 kwam de Aals-
meerse in dienst en heeft gewerkt 
voor liefst zeven burgemeesters. Luci 
is benoemd tot ereburger van 
Aalsmeer.

Lief & Leedstraten
Op 7 oktober is een aanvang 

gemaakt met het project Lief & 
Leedstraten. Initiatiefnemer Ton 
Harte maakte hiermee kennis 
middels een soortgelijk sociaal 
project in Rotterdam. Wethouder 
Wilma Alink ging samen met Helma 
Keessom van Participe Amstelland 
aan de slag. Gelijk na de o�ciële 
start volgden de eerste aanmel-
dingen. In Lief & Leedstraten helpen 
buren elkaar, kijken naar elkaar om 
en organiseren activiteiten (tegen 
eenzaamheid). 

Voedselbos
Kudelstaart krijgt een voedselbos, zo 
werd 12 oktober bekend gemaakt. 
De oprichting is deze dag o�cieel 
bekrachtigd bij de notaris door het 
bestuur, bestaande uit Cor de Jong, 
Truus Oudendijk, Berry Nijmeijer en 
Kitty van der Knaap. Voedselbos De 
Smikkeltuin bevindt zich op een stuk 
grond aan het Cabaretpad, naast de 
schooltuin. De o�ciële opening was 
op 12 december en inmiddels zijn de 
eerste bomen geplant.

Grote brand
Op 26 oktober werd het centrum opge-
schrikt door een grote brand in het in 
aanbouw zijnde woon/winkelpand in 
de Zijdstraat. De vlammen waren in de 
ruime omgeving te zien. De brandweer 
van Aalsmeer kreeg bij het blussen 
hulp van diverse korpsen uit de regio. 
Samen hebben zij weten te voorkomen 
dat meerdere naastgelegen en omlig-
gende panden vlam zouden vatten. 
Wel liepen direct naaste panden rook- 
en waterschade op.

30 Jaar radio
De maand oktober eindigde toch 
ook weer feestelijk: Radio Aalsmeer 
bestaat dertig jaar. Bij de lokale 
omroep besteden ruim zestig vrijwil-
ligers wekelijks heel wat uurtjes om 
onbezoldigd mooie programma’s te 
maken. Een groots feest kan door 
corona niet gegeven worden, maar 
uiteraard is via de radio veel 
aandacht besteed aan dit jubileum 
en wie weet volgt in 2022 wel feest 
ter ere van het 30 + 1 jarig bestaan...

NOVEMBER

DECEMBER

Toch sloop woningen
De slopershamer komt toch in zicht 
voor de woningen 1 tot en met 17 in 
de Spoorlaan. De huizen zijn oud en 
de bouwkundige staat is onvol-
doende. Een groot aantal bewoners 
kan in de eigen vertrouwde omge-
ving blijven wonen, zij hebben een 
appartement toegewezen gekregen 
in het nieuwe complex aan het 
Baanvak. 

Samenwerking gemeenten
Er is de afgelopen jaren �ink wat 
gemopperd op de dienstverlening 
van de gemeente. Het moet anders, 
vonden de gemeenteraad en het 
college. Vanaf komend jaar gaat dit 
veranderen. Met ingang van 2022 
wordt alle publieke dienstverlening 
vanuit het eigen Raadhuis aange-
boden door een eigen ambtelijke 
organisatie. 

888 Jaar
Aalsmeer bestaat 888 jaar en dit gaat 
gevierd worden met een Happy 

Stones project als blijvende herinne-
ring. Van alle ‘kunstige stenen’ gaat 
een kunstwerk gemaakt worden. En 
in het kader van de 888-jarige 
verjaardag van Aalsmeer is ook een 
nieuw ambtsketen gemaakt waarin 
belangrijke Aalsmeerse waarden uit 
het verleden, heden en toekomst zijn 
verwerkt. 

Heegstrapark
Het Heegstrapark was dit jaar (weer) 
volop in beeld. De gemeente 
lanceerde het idee om dertig appar-
tementen te bouwen aan de 
kopeindes van het park. Omwo-
nenden willen echter geen woningen 
in hun groene parkje en kwamen in 
actie en met succes. Er worden 
‘slechts’ twee woningen gebouwd 
naast het bestaande rijtje huizen 
richting de Kasteleinweg. Het Heeg-
strapark blijft verder ongemoeid.

Onderneming van het Jaar
Op 12 november zijn tijdens een 
feestelijke avond de winnaars 

bekend gemaakt van de Verkiezing 
Onderneming van het Jaar. In cate-
gorie Starters is Lunchlokaal De 
Drukker van Pim van Zwieten uitge-
roepen tot winnaar, de trofee in de 
categorie ZZP-er mocht Laura van 
der Zwaard van Little Cactuz in 
ontvangst nemen, in de catorie MKB 
klein kwam DC Systems van Harry 
Stokman als winnaar uit de bus en in 
de categorie MKB groot koos de jury 
voor Burgers Carrosserie van Ton 
Burgers. Alle winnaars waren en zijn, 
uiteraard, ‘apetrots’. 

Bloemencorso
Met een vrolijk bloemencorso heeft 
Aalsmeer op zaterdag 13 november 
deelgenomen aan het Sinterklaasde-
�lé bij Paleis Soestdijk. 

Sinterklaas
En dit was nog maar het begin van 
de altijd gezellige Sinterklaasperiode, 
want dezelfde middag was de 
intocht van de Sint in het Centrum. 
Sinterklaas kwam met heel veel 

Pieten en het werd weer een gezellig 
en druk bezocht spektakel. Een week 
later, op zaterdag 20 november, 
bracht Sinterklaas een bezoek aan 
Kudelstaart. Ook hier was de 
ontvangst groots en feestelijk. 

Waterfront klaar
Nog een feestelijk momentje in 
november. Het Waterfront werd op 
11 november geopend. Na een jaar 
van werkzaamheden kan er weer 
gewandeld worden langs de West-
einder. Naast een mooie wandelbou-
levard zijn er voorzieningen (zitele-
menten, trappen richting het water 
en een buitengym) gemaakt. 

Hagelnieuwe Penta
De Pramenrace is een van de weinige 
evenementen die wel doorgang 
heeft gevonden en waar met plezier 
op terug gekeken wordt. Voor de 
uitreiking van de Hagelnieuwe Penta 
ging het SPIE-bestuur naar het Raad-
huis. De gemeente heeft deze prijs 
gekregen, omdat burgemeester Gido 

Oude Kotte en Bart Schmidt vele 
uren hebben besteed om de Pramen-
race ondanks alle corona-regels toch 
te laten plaatsvinden.

Beschermheer van de molen
Burgemeester Gido Oude Kotte is 
beschermheer van korenmolen De 
Leeuw geworden. Hij kreeg begin 
december een model molensteen uit 
handen van Jan Ran, die al 25 jaar 
vrijwilliger is bij de molen in het 
Centrum. 

Bouw appartementen
Aalsmeer bouwt lekker door en dat is 
ook nodig, want veel inwoners 
wachten op een passende woning. 
Op de valreep van het jaar heeft 
wethouder Bart Kabout een overeen-

komst getekend voor de bouw van 
een appartementencomplex met 17 
woningen voor starters en ouderen 
bij de Stommeerkade. 

Babbelbankjes
In december heeft de gemeente het 
participatie-project ‘babbelbankjes’ 
gehouden. Op tien locaties in Aals-
meer en Kudelstaart gaan bankjes 
voor ontmoeting en verbinding 
geplaatst worden. Het project is in de 
derde week van december gesloten. 
Binnenkort worden de tien locaties 
bekend gemaakt.

Westeinderhage
Begin december is door het college 
het ontwerpplan ‘Westeinderhage’ 
vastgesteld. Hiermee is de volgende 
stap gezet naar de bouw van 267 
woningen in Kudelstaart. De 
woningen in Westeinderhage gaan 
variëren van appartementen tot vrij-
staande woningen, zowel koop als 
huur. 

Overdracht Bloemenlust
De voormalige bloemenveiling Bloe-
menlust aan de Oosteinderweg is 
half december overgedragen aan de 
gemeente. Het Aalsmeerse monu-
ment heeft een grote historische 
waarde. Omdat de gemeente het 
gebouw graag wil behouden is Bloe-
menlust aangekocht. 

Krachthonk bij Bloemhof
Op 10 december is de eerste paal 
geslagen voor het te realiseren 
krachthonk bij sporthal de Bloemhof 
door burgemeester Oude Kotte. De 
verplaatsing en nieuwbouw van het 

krachthonk en de kleedkamers is 
noodzakelijk om een nieuwe 
toegang te creëren tot de sporthal en 
het toekomstige Jac. Stammespark.

Bezoek Koning
En dan was er nog het bezoek van 
Koning Willem Alexander aan kind-
centrum Triade op 17 december. 
Slechts enkele leerkrachten waren op 
de hoogte gebracht. Een complete 
en welkome verrassing voor alle leer-

lingen op deze laatste schooldag van 
het jaar!

Aalsmeer voor Aalsmeer
Tot slot: Het jaar 2021 eindigt zoals ie 
begon: In lockdown vanwege de 
coronapandemie. Het team van de 
Nieuwe Meerbode wenst iedereen 
toch (of juist) een gelukkig 2022. Blijf 
gezond, kijk naar elkaar om, help als 
nodig en koop en bestel lokaal. Aals-
meer voor Aalsmeer!  








