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Kindervuurwerk en Carbid
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. Carbid-
schieten valt niet onder vuurwerk. 
Om te voorkomen dat er gevaarlijke 
situaties ontstaan wordt het Carbid-
schieten in landelijk gebied 
ontraden. In bebouwd gebied is het 
verboden om Carbid te schieten. Op 
het niet naleven van de vuurwerkre-
gels staan stevige boetes. Jongeren 
tot 18 jaar kunnen een Halt-straf 
krijgen als zij toch vuurwerk afsteken.

Noodverordening
Gezamenlijk hebben politie, brand-
weer en gemeentelijke handhaving 
zich goed voorbereid op de jaarwis-
seling in Aalsmeer. Hoewel er wordt 
uitgegaan van het naleven van de 
regels, wordt er ook rekening 
gehouden met enkelen die dat niet 
van plan zijn te doen. Burgemeester 
Gido Oude Kotte heeft daarom een 
noodverordening uitgevaardigd. 
Hierin wordt onder andere verboden 
om vanaf 17.00 uur op oudejaarsdag 
tot 7.00 uur op nieuwjaarsdag te 
verblijven op de Aalsmeerse wateren 
en op de daarin gelegen eilanden. In 
deze periode mag er dus niet worden 
gevaren of worden verbleven op een 
boot of eiland. Ook is het verboden 

om in dit gebied in bezit te zijn van 
vuurwerk, brandstof, alcohol en 
apparatuur voor het maken van 
versterkt geluid, of deze zaken te 
vervoeren. Op overtreding van de 
regels in de noodverordening staan 
stevige boetes of zelfs een tijdelijke 
gevangenisstraf. Deze noodverorde-
ning is na te lezen op de website van 
de gemeente Aalsmeer. De politie is 
op oudejaarsdag en tijdens de jaar-
wisseling extra alert en zal contro-
leren of de bovengenoemde maatre-
gelen worden nageleefd, zowel 
vanuit de lucht, op het water als in de 
wijken. Er is hiervoor veel hulpverle-
ning en ruime politie- en handha-
vingscapaciteit op de been.

Toezicht en handhaving
Gabriëlle Rondaij, Teamchef Politie 
Basisteam Aalsmeer Uithoorn: “Geza-
menlijk, met onze samenwerkings-
partners, zijn wij goed voorbereid op 
de jaarwisseling. Zowel in de aanloop 
als tijdens de jaarwisseling zelf zetten 
wij maximaal in op de handhaving 
van de openbare orde, naleving van 
de tijdelijke wet covid-19 en het 
vuurwerkverbod. Dit kan een uitda-
ging worden. Het kan zijn dat colle-
ga’s keuzes moeten maken en hand-
haven daar waar dat het meest nodig 
is. Dat verschilt per situatie. Maar het 
belangrijkste is dat hulpverleners en 
handhavers veilig hun werk kunnen 

doen. Samen doen we er alles aan 
om de jaarwisseling veilig te laten 
verlopen en de druk op de zorg te 
ontlasten. Daarom doe ik ook echt 
een beroep op de inwoners van onze 
gemeenten: Laat ons ongestoord ons 
werk doen bij incidenten waar we 
nodig zijn en zorg niet voor overlast.”

Zorg en hulpverleners ontlasten
Bij de laatste jaarwisseling 
belandden in Nederland zo’n 1300 
mensen in ziekenhuizen en op huis-
artsenposten met vuurwerkletsel. 
Handhaving, politie, ambulance en 
brandweer konden in een aantal 
gevallen hun werk niet veilig doen. 
Het vuurwerkverbod is vooral 
bedoeld om het zorgpersoneel in 
deze corona-crisis niet nog zwaarder 
te belasten. 

Burgemeester Gido Oude Kotte: “Het 
is voor ons allemaal belangrijk om de 
regels te volgen. Dit jaar misschien 
nog wel meer dan anders. Ik roep u 
allemaal op, jong en oud, om deze 
jaarwisseling klein te vieren, dus 
geen feesten en geen vuurwerk. Haal 
het dit jaar uit de gezelligheid thuis 
met een beperkt gezelschap met 
maximaal twee gasten. Ook doe ik 
een dringend beroep op u als ouders. 
Verwen uw kinderen deze avond 
extra goed, zodat de verleiding om 
de straat op te gaan zo klein mogelijk 
is. Dit jaar moeten we qua gezag en 
handhaving echt onze rug recht 
houden. Het zou zo zonde zijn als dat 
strafrechtelijke consequenties heeft 
voor uw zoon of dochter en een smet 
geeft op de kansen voor hun 
toekomst. Ik reken op u!”

Burgemeester: “Jaarwisseling 
zonder feesten en vuurwerk”

Gabriëlle Rondaij (teamchef Politie Aalsmeer en Uithoorn) en burgemeester Gido Oude Kotte.

Aalsmeer – De jaarwisseling komt eraan. Ook Oud en Nieuw wordt dit 
jaar anders dan andere jaren. Thuis vieren met een kleine groep, wordt 
gevraagd en vuurwerk is er niet bij. Om zorgpersoneel, politie, handha-
vers en andere hulpverleners in deze coronatijd niet nog zwaarder te 
belasten, geldt dit jaar een landelijk verbod op het afsteken, vervoeren 
en verkopen van vuurwerk.

CORONA

Aalsmeer - Na een forse toename is de afgelopen dagen (gelukkig) een 
daling ingezet van het aantal positief geteste Nederlanders. Een grote 
zorg is voor nu de blijvende stijging van ziekenhuisopnames. Vanuit Aals-
meer is wat de opnames in ziekenhuizen betreft best goed nieuws te 
melden. Er zijn sinds 13 december 19 inwoners opgenomen in zieken-
huizen en tot en met 28 december is dit aantal gelijk gebleven. Geen 
nieuwe opnames dus de afgelopen twee weken. Er zijn gelukkig sinds 10 
december geen corona-doden te betreuren. Dit aantal is al ruim drie 
weken hetzelfde. Er is tot nu toe afscheid genomen van 21 inwoners die 
zijn overleden door het coronavirus.
 In het aantal positief geteste inwoners is ook afgelopen week een stijging 
te zien. Op 22 december telde Aalsmeer 1318 personen die positief getest 
waren, op 28 december was dit aantal toegenomen tot 1418. Honderd 
erbij dus, maar dit zijn overigens niet alleen inwoners. Vanwege de test-
straat in de Wittestraat worden alle positieve testen die hier geconsta-
teerd worden meegenomen in de Aalsmeer-cijfers. Er komen ook mensen 
uit de regio en personen die werken in Aalsmeer zich laten testen in de 
Wittestraat. 
De corona-maatregelen in acht nemen blijft belangrijk: Hou 1,5 meter 
afstand, was regelmatig de handen, draag een mondkapje in openbare 
gebouwen en blijf bij verkoudheidsklachten thuis! Menigeen kijkt vast uit 
naar 8 januari, dé dag dat in Nederland (eindelijk) gestart wordt met 
vaccineren.

100 besmettingen erbij in Aalsmeer
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Aalsmeer - Na bewoners van het 
Kloosterhof getrakteerd te hebben, 
zijn afgelopen woensdag 23 
december kinderen en begeleiders 
naar Zorgcentrum Aelsmeer en 
Thuiszorg Aalsmeer geweest om een 
grote mand met hierin allerlei lekker-
nijen af te leveren. In de mand ook 
alle tekeningen en kerstkaartjes van 

de kinderen van de Oosteinderschool  
en de bso Kindkoers De trakteeractie 
was een idee van Dany, Dewy en 
Desteney Tas en werd met een grote 
glimlach door de ouderen en alle 
medewerkers ontvangen. “De 
koekjes waren heerlijk en de teke-
ningen en kaartjes prachtig”, aldus de 
getrakteerden. “Dank jullie wel.”

Traktaties voor ouderen van 
Oosteinder en Kindkoers

Heerlijke koekjes en tekeningen voor de ouderen in de Zorgcentra.

Aalsmeer - De Oosterkerk heeft op 
haar terrein aan de Oosteinderweg 
met de Kerstdagen twee coronaproof 
kerkdiensten georganiseerd. Kerk-
gangers konden zich aanmelden 
voor de Kerst Drive In tijdens de 
kerstnacht of de dienst op eerste 
Kerstdag. Vanuit de auto kon via een 
groot scherm buiten de dienst met 

veel (samen)zang en een prachtig 
kerstverhaal gevolgd worden. Op de 
parkeerplaats van de Oosterkerk was 
plek voor 54 auto’s en beide avonden 
waren alle plaatsen bezet. Na afloop 
gingen de bezoekers weer naar huis, 
menigeen liet daarbij een ‘tevreden 
toetergeluid’ horen.
Foto: VTF

Veel animo voor Kerst Drive In

Ophalen oud papier 
in Kudelstaart

Kudelstaart - Niet aanstaande 
vrijdag 1 januari maar volgende 
week vrijdagavond 8 januari halen 
de senioren van sportvereniging 
RKDES het oude papier op in Kudel-
staart. Gaarne de papiercontainer of 
dozen papier plaatsen waar ook de 
vuilcontainers verzameld dienen te 
worden. Met de opbrengst van het 
oude papier steunt de Stichting 
Supporting Kudelstaart financieel 
alle Kudelstaartse verenigingen en 
instellingen. Dus verzamel het papier 
(geen melk- en frisdrank pakken). 
Kijk voor alle datums, nieuws of een 
aanvraag voor een financiële 
bijdrage op www.stichtingsuppor-
tingkudelstaart.nl

Aalsmeer - Tot en met maart kunnen 
bij Albert Heijn op het Poldermees-
terplein statiegeldbonnen gedo-
neerd worden voor een compliment 
aan zorgmedewerkers in ziekenhuis 
Amstelland, de verzorgingstehuizen 
en de Thuiszorg. Voor de actie Zorg-
compliment staat naast de inname 
van de lege flessen een zuil. Voor 
elke vier euro gaat de Stichting 
Vrienden van de Bovenkerkse 
Urbanus een compliment uitdelen 
aan zorgmedewerkers. Een compli-
ment bestaat uit een luxe blikje Sint 

1 T/M 3 JANUARI
Aalsmeerse Cama Gemeente
- Diensten in Oosterkerk, Oostein-

derweg 269. Zondag 16u. dienst. 
Spreker Maurice Lubbers. Info: 
www.cama-aalsmeer.nl.

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. 

Zondag 10u. Dienst.
Chr. Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Op 31 

december 19u. Oudejaarsdienst. 
Voorganger: ds. A.G. van der 
Heijden. Zondag diensten om 
10u. met ds. J. Mliepaard en 
16.30u. met ds. A.J. van der 
Toorn.

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeer-

derweg 751, Rijsenhout. Op 31 
december 19u. Oudejaarsdienst. 
Voorganger: ds. J.A.C. Weij. 
Zondag dienst om 10u. Voor-
ganger: ds. J.C. Schaeffer uit 
Nunspeet.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. 

Nieuwjaarsdienst via youtube 
(dgaalsmeer.nl). Voorganger dhr. 
Willem van Bloemen. Collecte: 
Jeannette Noëlhuis. 

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

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

Zondag 10u. Online dienst met 
ds. Teus Prins. Via http://pgaals-
meer.nl/kerkdienstgemist/

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Vrijdag 

1 januari 10.30u. Nieuwjaars-
dienst met ds. G.H. de Ruiter. 
Organist: André Keessen. 
Zondag 10u. dienst met ds. G.H. 
de Ruiter. Organist: Rogier 
Postma. Aanmelden via 
hervormdaalsmeer.nl.  
- Oosterkerk, Oosteinderweg 
269. Nieuwjaarsdag geen dienst. 
Zondag om 10u. Dienst met Kim 
van Willegen, Aalsmeer. Orga-
nist: Joshua Prins. Aanmelden: 
www.hervormdaalsmeer.nl. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Op 1 januari 10.30u. Nieuwjaars-
dienst en zondag 10.30u. 
Samenkomst via livestream. 
Spreker: Pieter-Jan van der Wolf. 
Info: www.leg.nl.  

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 

Reserveren verplicht. Zaterdag 
17u. Woordcommunieviering in 
Kloosterhof. Voorganger: B.

 

  Dullens. Karmelkerk: Zondag 
9.30u. Eucharistieviering. Om 
14u. Poolse dienst met Andrzej. 
Woensdag 6 januari 10.30u. 
Eucharistieviering. Maximaal 30 
kerkplaatsen. Reserveren voor 
vieringen via www.rkkerkaals-
meer.nl. Reserveren Poolse 
dienst verloopt via de Poolse 
Parochie. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag 

Geen dienst. 
Roemeens-orthodoxe Parochie
- Zondag 9u. Utrenia en 10.30u. 

Heilige Liturgie. Voorganger: 
Father Ion. In tent achter de 
kerk.

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Op 31 december 19.30u. Oude-
jaarsdienst via www.kerkdienst-
gemist.nl. Voorganger: Marian 
van der Veen-Niemeijer. Zondag 
10u. dienst.

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

Zondag 10u. Dienst met ds. mw. 
M.W. Gehrels uit Amsterdam. Te 
volgen via https://sow-kudel-
staart.nl. 

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

Zondag 11u. Viering. Maximaal 
30 kerkplaatsen. Vooraf reser-
veren via sjangeboortesecreta-
riaat@live.nl of bel 0297-324735. 

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maandag 

in gebouw Irene, Kanaalstraat, 
Centrum. Eerstvolgende voor-
alsnog gepland op 25 januari.

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag in 

om de twee weken in Ontmoe-
tingsruimte Ons Tweede Thuis, 
Jasmijnstraat 33. Eerstvolgende 
op 5 januari met Peter Slagter 
over ‘Het Bijbelboek 
Openbaring’.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten 

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

In diverse kerken worden weer 
diensten gehouden waarbij 
publiek aanwezig mag zijn. 
Vooraf aanmelden is wel een 
vereiste en er gelden diverse 
RIVM-regels, onder andere is het 
dragen van een mondkapje 
verplicht. Kijk voor meer info op 
de websites van de kerken.

KERKDIENSTEN

Aalsmeer - De stichting Ontwikke-
lings Samenwerking Aalsmeer (OSA) 
heeft een cheque van 700 euro 
uitgereikt aan de ZWO Commissie 
van de Open Hof kerk voor een 
project in Kenia. Door overstroming 
was de waterpompinstallatie in Kitale 
in Kenia bij de school voor dove 
kinderen buiten werking. De kerk 
stelde 700 euro beschikbaar voor een 
nieuwe installatie wat dringend 
nodig is in verband met corona.
De kosten totaal zijn 1.400 euro. 

Dankzij de verdubbeling van het 
opgehaalde geld door de OSA is het 
benodigde bedrag bijeen gebracht 
en kan een nieuwe waterpompinstal-
latie gekocht en geplaatst worden. 
Joop de Vries, penningmeester van 
OSA, heeft de cheque overhandigd 
aan een vertegenwoordiger van de 
Open Hof kerk. Meer weten over het 
project in Kenia? Kijk dan op: www. 
kitalerafiki.com. Belangstelling voor 
de OSA? Meer informatie is te vinden 
op www.osa-aalsmeer.nl

Cheque OSA voor project in Kenia

Overhandiging cheque door OSA-penningmeester Joop de Vries.

‘Compliment voor zorgmedewerkers’
Urbanus chocolade met een flinke 
reep van 200 gram en een 
bedankkaart. 
Ook is het mogelijk voor bedrijven en 
particulieren om via de site: www.
helponsuitdebrand.com (en ga naar 
zorgcompliment) een blikje Sint 
Urbanus chocolade te doneren voor 
vier euro voor zorgmedewerkers. De 
Stichting Vrienden van de Boven-
kerkse Urbanus hopen ongeveer 
4.000 zorgmedewerkers te mogen 
trakteren op een Urbanus 
chocoladereep. 
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DONDERDAG 7 JANUARI
* Meerlanden haalt huis-aan-huis 

kerstbomen op. Ook op vrijdag 8 
januari. Neerleggen op ophaal-
plek voor vuilcontainers.

*  Vergadering commissie Ruimte 
en Economie in Raadhuis vanaf 
20u. Te volgen via livestream op 
www.aalsmeer.nl

DAGELIJKS:
*  Kerstwandeling door Kudel-

staart. Start vanaf het Dorpshuis. 
Dagelijks tot 6 januari. Georgani-
seerd door kerken Kudelstaart.

* Kerstdorp aan Oosteinderweg 
135 te bewonderen tot 9 januari.

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

De winkel is 
gesloten,

maar ‘OPEN’ 
voor bestellingen, 
afhalen, reparaties 

en onderhoud.

Bel 06-10035173 
of mail naar 

info@stagemusic.nl

Gelukkig en 

"Muziekvol" 2021 !

BOB IN DE BOVENLANDEN

Aalsmeer - Het is nog vroeg, net na zonsopgang, doodstil, geen zuchtje 
wind. Een dikke mist maakt de wereld héél klein. Midden op de Grote Poel 
geniet ik van de stilte en van de kleine wereld. Naast mij een thermoskan 
met warme koffie en wat roggebrood met kaas. De motor van mijn bootje 
heb ik uitgezet. Deze stilte ervaar ik als een niet te beschrijven schoonheid, 
geen horizon, alleen wat vaag verlichte gebouwen. Ik denk dat ik ongeveer 
op het midden van de Poel moet zijn, maar wie weet lig ik wel in Leimuiden 
of bij de Watertoren… Geen auto- en vliegverkeer, alleen het geluid van 
wat vogels. Het wateroppervlak is glad. Wat mogen we ons gelukkig prijzen 
met deze enorme voortuin, bestaande uit water en bossen.

Angstaanjagend jaar
2020 was een mistig, angstaanjagend jaar. Ziekte, zorgen en verdriet 
speelden menigeen parten. Natuurlijk waren er ook veel mooie dingen in 
het afgelopen jaar. De lange mooie zomer als een cadeau aan de Aalsmeer-
ders. We konden heerlijk op en rond de plassen genieten en even de 
corona zorgen vergeten. Stichting De Bovenlanden voltooide het afge-
lopen jaar weer heel mooie bijzondere projecten. Projecten die er vooral 
op gericht waren om doorkijkjes en vergezichten te realiseren. 
De saamhorigheid en steun voor mensen die het nodig hadden maken mij 
ook blij. Maar, 2020 bleef een mistig, angstaanjagend jaar.

Bewondering
Langzamerhand wordt het kleine water om mij heen wijder. Er verschijnt 
een horizon. Ik zie de toppen van de bomen met aalscholvers erop. De 
huizen van de Kudelstaartseweg krijgen vorm, ver weg de mooie riet-
landen bij Leimuiden. Het koperen dak van de watertoren doemt boven de 
laaghangende mist op. De krijsende meeuwen zijn nu vlakbij mijn boot. Ik 
deel wat van mijn roggebrood met de imposante vogels. Voor een stukje 
van deze heerlijkheid verwennen zij mij met hun sierlijke duikvluchten. Het 
schouwspel en de ogenschijnlijk ongecontroleerde bewegingen raken mij 
en maken mij intens gelukkig. Ik schroef de dop van de thermoskan en 
neem een kroes met koffie.
 
Verdwijnende mist
In het oosten prikken zonnestralen door de mist heen. Langzaam verdwijnt 
de nevel. Het levert een fascinerend beeld op. Ik lig midden op de Grote 
Poel. Het water glinstert door het zonlicht en de wind wakkert wat aan. Het 
jaar 2021 begint over een paar dagen. Het jaar waarin het lang verwachtte 
lichtpuntje van de coronacrisis werkelijkheid gaat worden.

2021
Twee witte zwanen zwemmen 
bedelend om een stuk brood 
rond mijn boot. Mijn laatste 
stukjes roggebrood voer ik aan 
deze koninklijke dieren. Mij rest 
de koffie. Ik start de motor en 
vaar langzaam naar huis. 2021: 
Het jaar waar de mist plaats 
maakt voor de zon… Ik wens 
jullie een heel fijne jaarwisseling 
en een gezond en angstvrij 
nieuwjaar.
Reacties: bob@bovenlanden.nl

Na de mist....

Aalsmeer - Het botert al een tijdje 
niet tussen de fractie van Absoluut 
Aalsmeer en de andere raadsfracties, 
dit heeft ertoe geleid dat de fractie 
van Absoluut Aalsmeer heeft 
besloten om per 1 januari 2021 het, 
mede door de fractie ondertekende 
collegeprogramma en het raadspro-
gramma, te verlaten. Fractievoor-
zitter Dick Kuin: “Het structureel 
negeren van de uitgangspunten van 
het collegeprogramma en het raads-
programma, het niet informeren van 
onze fractie over lopende zaken of 
het categorisch vermijden van 
contact door de andere raadsfracties, 
op een enkele uitzondering na, de 
wijze van handelen van sommige 
raadsleden en de soms neerbui-
gende toon van enkele collega raads-
leden richting Absoluut Aalsmeer, 
heeft ons doen besluiten om het 
collegeprogramma niet nog langer 
te onderschrijven. Ook het raadspro-
gramma zal niet meer de leidraad 
zijn van het handelen van de fractie.” 

Nieuwe vorm van samenwerken
Juist de voormannen van Absoluut 

Aalsmeer, Peter Smolders en Dick 
Kuin, hebben tijdens de onderhande-
lingen over de vorming van een 
nieuw college gepleit voor een vorm 
van samenwerking die noch een 
coalitie, noch een oppositie vorm 
bevatten. Het aangaan van dit expe-
riment door de gehele raad is er één 
die niet veel in het land wordt onder-
schreven, maar waarvoor de 
gemeente Aalsmeer wel een goede 
voedingsbodem leek te hebben. 

Betrouwbaarheid
Dick Kuin vervolgt: “De afgelopen 
maanden deed de handelswijze van 
sommige fracties in verschillende 
dossiers de fractieleden van Absoluut 
Aalsmeer regelmatig de wenk-
brauwen fronsen. Het ene moment 
verklaarden fracties dat de in het 
verleden gemaakte afspraken spijker-
hard zijn en op andere momenten 
dat de in het verleden gemaakte 
afspraken aan de kant geschoven 
konden worden.” Absoluut Aalsmeer 
is van mening dat dit geen goed 
doet aan de betrouwbaarheid die 
een gemeentebestuur zou moeten 
uitstralen. Of zoals een raadslid kort-
geleden in een raadvergadering 
opmerkte: ‘Voortschrijdend inzicht 
mag er nooit toe leiden dat we een 
onbetrouwbare overheid worden of 
als zodanig gezien worden’.

Eigen koers
“Tijdens een openbare vergadering 
werd aangegeven dat Absoluut Aals-
meer ‘onbetrouwbaar’ zou zijn. Later 
is dit genuanceerd en werd onbe-
trouwbaar vervangen door onbere-
kenbaar. Dit zijn heftige en krachtige 

Absoluut Aalsmeer verlaat 
college- en raadsprogramma

Aalsmeer – Het is hoog water op het 
strand van indoorcentre The Beach 
Aalsmeer. Wat een leuk jaar had 
moeten worden in de aanloop naar 
het 25-jarig jubileum op 5 april 2021, 
is het door het coronavirus een jaar 
van zakelijk overleven geworden. 
Zwaar voor alle loyale medewerkers, 
zwaar voor de familie Vismans en 
vervelend voor de groep trouwe 
bezoekers. Of je er nou kwam om te 
sporten, te eten, te drinken, te 
kletsen, om te repeteren met de 
band of het koor of voor een evene-
ment, in The Beach bruiste het 
dagelijks.

In The Beach wordt jaarlijks het NK 
Indoor Beachvolleybal georgani-
seerd, maar er wordt ook footvolley, 
korfbal, handbal, rugby, beachsoccer 

en tal van andere sporten in het zand 
gespeeld. Er zijn evenementen voor 
leerlingen van scholen, voor ouderen 
en voor mensen met een beperking. 
En The Beach is de vaste locatie voor 
evenementen als Aalsmeer Roest 
Niet, de Droomdisco, Salsa-avonden, 
SPIE- en tal van andere feestavonden 
en onder andere de place to be op 
de Laatste Werkdag.
Door de maatregelen zit The Beach in 
een donkere periode. Het is stil en 
leeg in het voormalige veilingge-
bouw. Het gemis duurt steeds langer, 
wordt steeds groter en het doet pijn 
om te zien dat 24 jaar keihard werken 
als gevolg van de corona-pandemie 
ten onder dreigt te gaan. Want als de 
huidige situatie aan blijft houden, is 
de kans groot dat The Beach haar 
deuren, hallen en restaurant moet 

sluiten. Een groot aantal trouwe 
gasten van The Beach wil dit 
vorkomen en heeft het initiatief 
genomen om een doneeractie op te 
zetten. De inzamelingsactie van ‘De 
fans van The Beach’ is woensdag 23 
december opgestart en inmiddels 
(maandag 28 december) is al het 
mooie bedrag van 15.315 euro opge-
haald. Er zijn tot nu toe 243 donaties 
gedaan, variërend van 10 tot zelfs 
300 euro, maar zo zeggen de fans: 
“Iedere euro is welkom.” Het streefbe-
drag is 25.000 euro. De familie 
Vismans laat weten echt ontroert te 
zijn door alle fijne berichtjes en 
donaties. “Hartverwarmend lieve 
mensen!” Ook doneren voor behoud 
van The Beach? 
Kijk op www.doneeractie.nl/
steun-the-beach-aalsmeer/-48196

Doneeractie ‘Steun The Beach’

termen waaruit geen respect naar 
elkaar blijkt en die een samenwer-
king vanuit een menselijke maat in 
de weg staat”, aldus Kuin. 
“Het klopt dat Absoluut Aalsmeer 
niet met alle winden meewaait en 
een eigen koers houdt. Wel altijd 
binnen de gemaakte afspraken met 
de raad. Wanneer dat wordt gekwali-
ficeerd als onbetrouwbaar, dan zegt 
dat iets over de intentie van de 
andere fracties en raakt dat ons diep. 
Dat heeft er uiteindelijk toe geleid 
dat wij ons meer en meer af gingen 
vragen of we met elkaar nog wel 
voldoen aan de uitgangspunten 
waarop de inwoners van Aalsmeer 
recht hebben. Naar onze mening 
houdt dat in dat de raadsleden, 
gekozen door de inwoners van Aals-
meer en Kudelstaart, zich inzetten 
voor diezelfde inwoners en partijbe-
langen soms aan de kant kunnen 
zetten. Daarom heeft de fractie van 
Absoluut Aalsmeer, na lang wikken 
en wegen, unaniem besloten om per 
1 januari 2021 het, mede door deze 
fractie ondertekende collegepro-
gramma, te verlaten en vanaf het 
nieuwe jaar in de oppositie rol zich in 
te zetten voor de inwoners van Aals-
meer en Kudelstaart.”

Menselijke maat
Kuin besluit: “Uiteraard zal het colle-
geprogramma, daar waar het 
uitgangspunten en programma van 
Absoluut Aalsmeer dit niet in de weg 
zit, door ons worden gerespecteerd. 
Tegelijk zal dat af en toe botsen. Daar 
zijn we inmiddels gewend mee om te 
gaan dus we zijn er klaar voor. Vast 
staat dat we het eerste en belang-
rijkste punt van ons programma 
trouw blijven: de menselijke maat, in 
alle beslissingen die de raad moet 
nemen.” 

Fractievoorzitter Dick Kuin van 

Absoluut Aalsmeer tijdens afgelopen 

3 december gehouden 

raadsvergadering in de burgerzaal. 

Foto: www.kicksfotos.nl







Offi  ciële Mededelingen
30 december 2020

20.30 5. Koersdocument Mobiliteit Aalsmeer
21.00 6. Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2026
21.30 7. Nota Kostenverhaal Bovenwijkse 
  Voorzieningen Aalsmeer 2020
22.00  Regionale samenwerking
22.10  Vragenkwartier
22.25  Sluiting

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN 
ROND DE FEESTDAGEN

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

Klant Contact Center: 08.30-16.00 uur
Receptie: 08.30-14.00 uur
Balies: 08.30-14.00 uur (alleen op afspraak)

Nieuwjaarsdag
Het gemeentehuis is op vrijdag 1 januari 2021 gesloten.
Op 31 december zijn wij telefonisch bereikbaar tot 
16.00 uur.

Vanwege onderhoud niet mogelijk 
legitimatiebewijs aan te vragen
Op woensdag 30 december vanaf 15.00 uur en donder-
dag 31 december 2020 (gehele dag) is het vanwege on-
derhoud NIET mogelijk een nationaal paspoort of een 
Nederlandse identiteitskaart aan te vragen.

Afwijkende inzameldagen afval
Valt Kerst of nieuwjaarsdag op een inzameldag? Bekijk 
de afwijkende inzameldagen in de digitale kalender in 
de Meerlandenapp of op afvalkalenders.meerlanden.nl

Ophalen kerstbomen
Meerlanden haalt op 7 en 8 januari 2021 (echte) kerst-
bomen op aan huis. De boom kan op deze dagen voor 
7.30 uur neergelegd worden op de ophaalplek van uw 
container. In verband met COVID-19 gaat de gebruike-
lijke inzamelactie dit jaar helaas niet door.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen 
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een be-
waarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
-  Vlinderweg 47, 1432 MZ, (Z20-090377), het plaatsen van 

een tuinhuis in de hoek van de tuin 
-  Azaleastraat 23, 1431 SJ, (Z20-090218), het plaatsen van 

een container op de weg van 28 december tot en met 31 
december 2020 t.b.v. het afvoeren van grond 

-  Greenpark kavel 6.2, Hollandweg/Zwitserlandweg, (Z20-
090134), het bouwen van een distributiecentrum met 
bijbehorende kantoren, het aanleggen van twee in- en 
uitritten, het aanbrengen van handelsreclame, het plaatsen 
van een erfafscheiding en het aanleggen van een tijdelijke 
bouwweg 

-  Bouwplan Vrouwentroost, Kudelstaartseweg (kad.perceel 
D3226, D3227 en D3228), (Z20-090136), het bouwen van 5 
vrijstaande woningen en 1 twee-onder-een-kapwoning 

-  Oosteinderweg 287, 1432 AW, (Z20-090046), het graven 
van water en het aanleggen van steigers met ligplaatsen 

-  Kudelstaartseweg naast nr. 75 (kad.perceel D7514 en 7516), 
(Z20-090048), het bouwen van een woning 

-  Kudelstaartseweg 69, 1433 GB, (Z20-090049), het bouwen 
van een woning 

-  Kudelstaartseweg naast nr. 69 (kad.perceel D 7622) in Ku-
delstaart, (Z20-090050), het bouwen van een woning 

-  Japanlaan (kad. percelen B 9551,9126,9947,6549,9553 en 
6551), (Z20-089798), het oprichten van een warehouse met 
kantoorfuncties en het aanleggen van 2 in- en uitritten 

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning 
is/zijn ingetrokken:
- Madame Curiestraat 17, 1433 AA, (Z20-080044), het uit-

breiden van de woning aan de achterzijde Verzonden: 23 
december 2020

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGS-
VERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE
De beslistermijn is verlengd met zes weken. De beslissing op de 
volgende aanvragen zijn met toepassing van artikel 3.9, Lid 2 
van de wabo verlengd:
-  Oosteinderweg 247C, 1432 AT, (Z20-075312), het wijzigen 

van de gevelreclame en het paneel op het hekwerk Verzon-
den: 23 december 2020

-  Vrouwentroostpad 5, 1433 GW, (Z20-063653), het bouwen 
van een halfvrijstaande woning Verzonden: 17 december 
2020

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, 
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
-  Oosteinderweg 457c, 1432 BJ, (Z20-079983), het plaatsen 

van een dakkapel aan de voor- en achterzijde van de wo-

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 offi  ciële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer 

worden gepubliceerd op: www.offi  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 beschikbaar 
voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-
smartphones via Google Play.

- De app van de overheid heet ‘Offi  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. 

BEWAAR OUDE KLEDING THUIS

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

SOCIAAL LOKET AALSMEER OPEN OP AFSPRAAK

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

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

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST 
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN

De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar 
zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschre-
ven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken. 
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten 
de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij 
te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer 
staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.

Geslachtsnaam  Voorletters Geboorte- Datum
  datum beschikking

Mustafa M. 27-01-1978 21-12-2020

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

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

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.
aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een 
elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor meer 
informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift in-
dienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het 
gemeentehuis.

VERGADERING DONDERDAG 7 JANUARI 2021

Agenda voor de vergadering van de Commissie Ruimte en Eco-
nomie op donderdag 7 januari 2021, 20.00 uur. Deze vergade-
ring vindt digitaal plaats. U kunt de vergadering volgen via de 
livestream op de website van de gemeente

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt

20.00 1. Opening door de voorzitter van de 
  Commissie Ruimte en Economie, 
  mevrouw N. Hauet
20.02 2. Vaststelling van de agenda
 3. Mededelingen van het college
20.05 4. Standplaatsenbeleid Aalsmeer 2021

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

AANGEPASTE DIENSTVERLENING 
I.V.M. HET CORONAVIRUS COVID19
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
Vanaf dinsdag 24 maart worden maximaal vier klanten tege-
lijkertijd toegelaten op de milieustraat. Meerlanden vraagt 
mensen alleen met volle vrachten te komen, rekening te 
houden met extra wachttijden en de instructies van hun me-
dewerkers op te volgen. Medewerkers zullen bezoekers at-
tenderen voldoende afstand te houden. Voor alle informatie 
over de dienstverlening van Meerlanden, kunt u terecht op: 
www.meerlanden.nl/coronavirus.

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

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

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

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

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

INSPREKEN IN DE COMMISSIE 
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken 
over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van 
een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergade-
ring het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De 
inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raads-
leden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragen-
ronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raads-
vergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds 
ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker 
bij de griffi  e via griffi  e@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-
387584/387660 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

Aalsmeer een werelddorp 
van bloemen en water.

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met 
#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s.

VOOR MEER INFORMATIE: 
WWW.AALSMEER.NL

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

ning en het uitbreiden van de woning aan de achterzijde 
Verzonden: 28 december 2020

-  Charles Gabrijweg 20, 1431 MJ, (Z20-078122), het aanleg-
gen van een in- en uitrit Verzonden: 23 december 2020

-  Weteringstraat 34, 1431 BC, (Z20-064527), het betrekken 
van de loggia bij de woonkamer door middel van het plaat-
sen van kozijnen met ramen Verzonden: 23 december 2020

-  Jasmijnstraat 13, 1431 RH, (Z20-077580), het plaatsen van 
een dakkapel aan de voorzijde van de woning Verzonden: 
23 december 2020

VERKEERSBESLUITEN

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

oostelijk deel, ten noorden van de Karperstraat

EVENEMENTEN

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

COLLECTES

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

DRANK EN HORECAVERGUNNING VERLEEND*

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van 
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergun-
ning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u 
bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene 
kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Zwarteweg 90 (Z20-090154) Stichting Cultureel Jongeren-

centrum Aalsmeer, ontvangen 22 december 2020

TER INZAGE

t/m 21-01-21 Ontwerpbestemmingsplan Uiterweg 116a - 
Marinapark (Z16- 011546), waaronder de aan-
meldnotitie m.e.r. en het concept beeldkwali-
teitplan (die als bijlagen bij de toelichting van 
het bestemmingsplan zijn opgenomen) 

t/m 28-01-21 Aanvraag geluidhinderontheff ting: in het ka-
der van het vlinderen van een vloer in de pe-
riode 6 tot 9 januari 2021, op het perceel Oos-
teinderweg tegenover 545

t/m 28-01-21 Aanvraag geluidhinderontheffi  ng: in het ka-
der van werkzaamheden Project Waterfront 
Aalsmeer van 7 december 2020 tot 1 mei 
2021, op het perceel Stommeerweg en Ku-
delstaartseweg

t/m 03-02-21 Verzoek om ontheffi  ng van de geluidshinder 
(met de daarop betrekking hebbende stuk-
ken) in het kader van wegwerkzaamheden 
van 18 t/m 21 januari 2021, op het perceel 
het kruispunt Burgemeester Kasteleinweg - 
Van Cleeff kade. 
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COLUMN TRUUS OUDENDIJK

Door Truus Oudendijk

Er zijn de nodige reacties gekomen op mijn column van vorige week. En 
alleen maar positieve. Veel mensen blijken er hetzelfde over te denken: 
verspil geen geld aan een onderzoek, waarvan we eigenlijk de uitkomst al 
weten. Geld dat veel beter besteed kan worden aan nuttiger doelen. Hila-
risch was de kreet van een vriendin: “Spijker je column op de deur van het 
gemeentehuis, het is Luther op die manier ook gelukt.” Dat heb ik uiter-
aard niet gedaan, misschien virtueel, door het bericht te plaatsen op 
diverse sociale media kanalen. Maar ik heb geen geenszins de illusie dat 
de gemeenteraad mijn advies opvolgt. In die zin heeft mijn vriendin 
gelijk; ambtelijke organisaties zijn log en er is moeilijk in te breken. Dat 
onderzoek gaat gewoon weer een berg geld kosten en vele discussies en 
vergaderingen opleveren. Zoals ik al zei: bezigheidstherapie. Het advies 
dat ik wel opgevolgd heb is dat van onze nationale mopperkont Maarten 
van Rossum: ‘Houd Kerstmis simpel en gezellig’, zei hij bij ‘de Slimste 
Mens’. Zowel van dat programma als van Maarten zelf ben ik een absolute 
fan. Achter alle schijn-chagrijnigheid van die man schuilt een enorme 
dosis droge humor. Kerstmis simpel houden was niet zo moeilijk, want 
elke uitspatting van welke aard dan ook is op het ogenblik uit den boze. 
Maar ondanks de China politiek van de overheid, heb ik mijn kinderen 
gewoon ontvangen. Gedoseerd dat wel. Maar de ene dag iets keuriger 
dan de andere. Dochter is met haar gezin al een paar weken geleden uit 
Zweden vertrokken. Toen het nog kon. Tien dagen lang zijn ze gaan wild 
kamperen in Nederland, een bijzondere uitdaging die ik komend jaar ook 
graag aan wil gaan. Kleindochter bleef bij ons wonen en het is heerlijk om 
zo’n jonge meid een paar weken over de vloer te hebben. Ze is een 
typisch Zweedse, met hoge schoenen, stoere kleding en roze en zwarte 
mutsen over lange haren. Aan mijn keukentafel werden lessen gevolgd 
en vrolijke videogesprekken met studiegenoten gehouden. De lachsalvo’s 
schalden door het huis. Wij op onze beurt zorgden voor Hollandse 
happen als zoute haring en kroketten. Haar broer had domicilie gezocht 
bij mijn andere dochter. Daar zijn jongens van zijn leeftijd en dat is een 
stuk leuker dan bij je oma verblijven. Over het kerstdiner hebben we ons 
niet druk gemaakt. Een week van te 
voren heb ik alles al in huis gehaald 
om niet mee te hoeven doen aan 
het gekkenhuis in de super-
markten. De keuze viel op een 
soort kindermenu: kip, patat, 
appelmoes, maar dan een beetje 
anders. Allemaal prima gelukt. 
Totaal geen kerststress. Met oud en 
nieuw houden we het ook simpel, 
een spelletje, een bubbeltje en een 
bolletje. Meer niet. Ik wens 
iedereen een goede jaarwisseling. 
En denk erom, zeker dit jaar geldt: 
je bent een rund als je met vuurwerk 
stunt!
Reageren? Truus@bente.net

Simpel maar gezellig

Een soort kindermenu met de kerst: 

kip, kroketten, patat en appelmoes.

DE SCHIJNWERPER OP...

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer - Richard Heemskerk deze week in de schijn-
werper. Met een dergelijke naam is de typisch Aals-
meerse vraag: Van wie ben jij er een?, wel op zijn plaats. 
Zijn vader was rozenkweker aan de Achterweg, zijn 
moeder een meisje Stokman van de Hornweg. Hij is 
geboren in De Kwakel, maar absoluut getogen in Aals-
meer en Kudelstaart. Richard is mede-eigenaar van 
Hortus Supplies International. 

Leg eens uit wat je bedrijf inhoudt?
“Wij leveren producten aan kwekers in zowel de 
groente- als de sierteelt, Daarnaast denken we met 
onze klanten mee, zodat ze hun productie kunnen 
vergroten of verbeteren. Dat doe ik samen met mijn 
compagnon Nico van der Spek. Zestien jaar geleden 
zijn we het bedrijf gestart. In eerste instantie met zijn 
drieën, maar helaas is die compagnon zes jaar geleden 
overleden en zijn Nico en ik samen doorgegaan.” 

Wat voor materialen leveren jullie?
“Kunstmest, correctiemiddelen, substraten, potten, 
ondersteuningsmateriaal, gronddoek; allemaal dat 
soort dingen. Daarnaast verschepen we tractoren en 
machines richting Afrika en leggen er ook irrigatie aan. 
Onze klanten bevinden zich hoofdzakelijk in het buiten-
land. Sinds dit jaar richten we ons meer op de Neder-
landse markt.”

Vanwege corona?
“Ja en nee. Niet omdat we geen handel meer hebben in 
het buitenland, wel omdat ik nu voor het eerst sinds het 
bestaan van het bedrijf langer dan zes weken in Neder-
land ben. Op 12 maart kwam ik terug van een reis naar 
Colombia en sinds die tijd heb ik niet meer gevlogen. Ik 
ben op een stoel gaan zitten en rustig gaan kijken wat 
er in het bedrijf gebeurt. Wat kunnen we verbeteren en 
hoe doen we dat? En over de mogelijkheden ben ik 
zeer enthousiast. We gaan hiervandaan direct leveren 
aan de Nederlandse kweker. Tot nu toe was dat een 
onderschoven kindje, we hebben alleen maar gekeken 
naar de export.”

Maar als basis betekent je werk veel reizen?
“Normaal gesproken, toen er nog geen corona was, 
vloog ik tussen de twaalf en zestien keer per jaar en dan 
hoofdzakelijk naar Kenia, Ethiopië en Zuid Amerika. 
Maar ik ben heel blij dat ik sinds 12 maart op mijn kont 
zit om te kijken wat er gebeurt, want dat is echt een 
eyeopener.”

In wat voor opzicht?
“Voornamelijk om te zien hoe we dingen kunnen verbe-
teren en uit handen geven. Ik heb de meest klassieke 
fout gemaakt die in elk familiebedrijf voorkomt, door te 
denken dat je alles zelf moet doen. Totdat je erachter 
komt dat je mensen in je organisatie hebt die het veel 
beter kunnen dan jijzelf, waardoor het bedrijf weer gaat 
groeien. En dat heb ik gedaan.” 

Waarom heb je de keuze gemaakt voor dit vak?
“Eigenlijk per ongeluk. Mijn hobby en passie is rozen-
planten vermeerderen. In 1992 ben ik na de tuinbouw-
school voor een paar maanden naar Engeland gegaan 
om de taal te leren. Dat moest van mijn vader. Ik wilde 
wel bij hem in het bedrijf komen, maar dat wilde hij 
niet. Eerst bij een ander werken was zijn motto, want 
daar leer je wat. Van je eigen vader kun je niet leren. 
Daarna ben ik bij rozenvermeerderaar Herman Stokman 
gaan werken en heb ik de eerste vermeerdering 
opgezet in Afrika; gevolgd door Stokman Rozen Kenia. 
Dat bedrijf adviseer ik nog steeds.”

Wat bind je privé aan Aalsmeer? 
“Mijn ouders en mijn zus wonen hier. Het is een heel fijn 
dorp, ik woon aan het water, ik heb een boot en varen is 
een passie van me. Wat ik geweldig vind is de manier 
waarop zie hoe ze hier leuke dingen organiseren, zoals 
het Sinterklaasfeest en de feestweek.” 

Naast varen nog andere sporten? 
“2020 is een transformatiejaar voor mij persoonlijk. Ik 
ben zestien kilo kwijt. Vrienden vroegen mij of ik ze 
wilde sponsoren voor de fietstocht op de Mont Ventoux 
ten bate van ALS. Ik ben mee gaan trainen in de sport-
school, nou na afloop kon ik aan de zuurstof. Dat werd 
niks. Ik heb vijftien jaar alleen maar gewerkt en niet 
meer gesport. Ik ben vroeger fanatiek wielrenner 
geweest, ik heb mijn oude racefiets uit het stof gehaald 
en ben gaan fietsen. Toen ik bij mijn zus op bezoek was 
en wij aan een wijntje zaten zei ik: als jij tienduizend 
euro binnenhaalt voor ALS, dan fiets ik de Mont 
Ventoux op. Zij vond dat geen goed idee, ik heb zelf MS 
en ze was bang dat het mij teveel zou uitputten. Uitein-
delijk heb ik dat geld zelf binnengehaald en mocht ik 
mij aansluiten bij team Marieke. Ik ben fanatiek gaan 
trainen en op 6 juni ga ik meehelpen om te zorgen dat 
Marieke, die ALS heeft, die berg op komt.” 

Wie wil je volgende week in de schijnwerper zetten? 
“Mijn fietsvriend, Marco Lodder. Samen met hem ga ik 
Marieke de Mont Ventoux opduwen.” 

 

Richard Heemskerk: “In Aalsmeer 
organiseren ze leuke dingen”

Richard Heemskerk: “Oude racefiets weer uit het stof 

gehaald.”

Aalsmeer - Sinds afgelopen week is 
het kantoor van de Rabobank op de 
hoek van de Zijdstraat met de Dorps-
straat niet meer de hele dag open 
voor bezoek. Klanten van de Rabo-
bank zijn alle werkdagen welkom in 
de ochtend (van 9.00 tot 13.00 uur) 
voor dagelijkse bankzaken. Tevens 
zal de geldautomaat, die nu nog 
binnen staat, binnenkort verdwijnen. 
De automaat op het Praamplein 
blijft, maar wordt binnenkort overge-
nomen door Geldmaat. Daar merkt u 
verder niets van, u kunt daar gewoon 
blijven pinnen. Net zoals bij veel 
andere bedrijven maken ook Rabo-
bankklanten steeds meer gebruik 

van de mogelijkheden van digitale 
dienstverlening. Martina en Linda 
van kantoor Aalsmeer: “Afgelopen 
periode hebben we gemerkt dat het 
klantcontact intensiever is geworden. 
Met platforms als Facetime, Teams en 
Skype kun je eenvoudig in contact 
treden met je klant. Een toenemend 
aantal klanten vraagt er zelf ook om. 
Voor de een is dat vanwege gemak, 
voor de ander vanuit veiligheidsoog-
punt om zo zelf ook het fysieke 
contact zoveel mogelijk te vermijden. 
Als de huidige tijd ons iets leert, dan 
is het wel dat steeds meer bankzaken 
ook prima online geregeld kunnen 
worden. Het is dus niet meer noodza-

Rabobankvestiging Aalsmeer 
wijzigt openingstijden

Aalsmeer – Het college van Burge-
meester en Wethouders van de 
gemeente Aalsmeer heeft besloten 
om met ingang van 1 januari 2021 
Sjoerd Vellenga te benoemen tot 
gemeentesecretaris. Hij volgt 
hiermee Frans Romkema op die in 
het voorjaar van 2020 vertrok. De 
heer Vellenga wordt als gemeentese-
cretaris verantwoordelijk voor de op 
te bouwen gemeentelijke kernorga-
nisatie in Aalsmeer.
De heer Vellenga is al een bekend 
gezicht in Aalsmeer. Hij heeft het 
aflopen jaar als programmadirecteur 
het ontwerpproces vormgegeven 
voor de toekomstige gemeentelijke 
dienstverlening. De heer Vellenga is 
een ervaren overheidsmanager. Hij 
heeft op veel plekken in het publieke 
domein gewerkt. Onder andere bij 
stadsdeelraden in Amsterdam, jaren-
lang bij het ministerie van Algemene 
Zaken en voor verschillende 
gemeentebesturen waaronder 
Tilburg. Verder heeft hij tal van 
bestuurlijke functies vervuld in het 
hoger onderwijs. 
Wethouder bedrijfsvoering Robert 

van Rijn: ”Aalsmeer is een dynami-
sche en ondernemende gemeente. 
In 2021 starten we met het 
opbouwen van een innovatieve 
gemeentelijke kernorganisatie. De 
daadkrachtige en verbindende stijl 
van Sjoerd Vellenga past hier goed 
bij. ”Mede namens het college van 
B&W wens ik de heer Vellenga veel 
succes in deze nieuwe rol en we 
kijken vol vertrouwen uit naar voort-
zetting van de samenwerking”, aldus 
burgemeester Gido Oude Kotte. 

Sjoerd Vellenga vanaf 1 januari 
nieuwe gemeentesecretaris

kelijk om het kantoor hele dagen te 
openen. Zo houden we de rest van 
de dag tijd voor online contact.” Wie 
in de middag toch gebruik wil maken 
van de dienstverlening via kantoor, 
kan terecht in het kantoor van de 
Rabobank in aan de Hoofdweg 706 
in Hoofddorp. Dat kantoor is iedere 
middag van 13.00 tot 17.00 uur 
geopend.

Overzicht geldautomaten
De geldautomaat binnen op het 
kantoor gaat weg. Martina: “Alle 
automaten zijn inmiddels overge-
nomen door Geldmaat en 
verdwijnen aankomend jaar bij alle 
grootbanken uit de bankhal. Op 
www.locatiewijzer.geldmaat.nl is een 
duidelijk overzicht te vinden van alle 
huidige en toekomstige Geldmaten.” 
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Aalsmeer - Geen financieel interes-
sante start van 2021 voor de jeugd in 
Aalsmeer en Kudelstaart. Werd afge-
lopen jaren hard gewerkt om zoveel 
mogelijk kerstbomen te verzamelen 
in de diverse wijken, dit jaar gaat het 
anders. Vanwege het coronavirus 
mogen er zo weinig mogelijk acties 
gehouden worden en zeker geen een 
waar tal van mensen bijeen komen. 
Dus helaas voor de jonge ‘sjouwers’, 
geen 50 cent voor iedere ingeleverde 
boom en dus geen zakcentje. Het 
wordt inwoners wel gemakkelijk 
gemaakt wat betreft het aanbieden 
van de kerstboom (zonder ballen en 
lichtjes natuurlijk): Meerlanden haalt 
op donderdag 7 en vrijdag 8 januari 

het kerstgroen aan huis op. Kerst-
bomen kunnen deze twee dagen 
voor 7.30 uur neergelegd worden op 
de ophaalplekken van de container 
in de verschillende wijken.

Hulp nodig?
Is deze ophaalplek ver van uw/jouw 
woning verwijderd en kunt u/jij 
hierbij wel wat hulp gebruiken? 
Vraag een kind uit de buurt om de 
kerstboom naar het inzamelpunt te 
brengen en geef hiervoor een 
extraatje (minimaal 50 cent). Heeft 
de jeugd toch nog een leuk zakcentje 
en bent u/jij verzekerd dat de boom 
niet blijft slingeren in de wijk, maar 
netjes versnipperd gaat worden.

Geen inzamelactie, Meerlanden 
haalt kerstbomen aan huis op

INGEZONDEN

Aalsmeer - Bewonersdelegaties uit Aalsmeer en Kudel-
staart stemmen niet in met het eindadvies van Van Geel. 
Het maakt, aldus de delegaties, bewoners uit Aalsmeer en 
Uithoorn defintief vogelvrij. “Het eindadvies van Van Geel 
over de evaluatie van de ORS schiet op belangrijke punten 
ernstig tekort”, aldus de ORS-bewonersdelegatie Aalsmeer-
baan (KCCA) en de bewonersorganisaties PUSH, BWA en de 
wijkoverleggen Aalsmeer. De instemming die de ORS-
bewonersdelegatie op 11 december heeft gegeven is 
uitdrukkelijk niet namens de vertegenwoordigers van de 
Aalsmeerbaan gedaan. Sinds oktober vormt zij een zelfstan-
dige delegatie binnen de ORS, KCCA, en verzorgt zij haar 
eigen woordvoering.

De bezwaren van bewoners in Aalsmeer en Uithoorn: 
De nieuwe Maatschappelijke Adviesraad Schiphol wordt zó 
verbreed en uitgebreid, dat de stem van de bewoners van 
de Zuidoosthoek verdwijnt. Dit is de Van Geel-doctrine: 
groei mogelijk maken door de stem van de meest getroffen 
bewoners te smoren. Het advies is een advies op hoofd-
lijnen. Maar de contouren leveren op alle punten een 
verslechtering van de positie van de bewonersorganisaties 
en dus van de stem van inwoners van Uithoorn en Aals-
meer. Het huidige wettelijke adviesrecht van bewoners in 
de Luchtvaartwet wordt vervangen door een zwak ad hoc 
participatierecht. De Zuidoosthoek wordt afgeschreven als 
een gebied waarvoor geen perspectief meer bestaat. 

Het geschetste beeld van sloopzones en isolatieprojecten is 
onaanvaardbaar voor bewoners. Het advies start met de 
conclusie dat polderen in de huidige ORS niet meer werkt 
‘omdat de verhoudingen verhard zijn’. Maar deze conclusie 
haalt oorzaak en gevolg door elkaar. Het advies bevat een 
veelzeggende cruciale fout door uit te gaan van ‘2 + 2 baan-
gebruik’, terwijl de minister opdracht gaf uit te gaan van het 
huidige baangebruik van 2 + 1. In de huidige ORS is het 
vanwege de grote belangen en stemverhoudingen niet 
mogelijk om tot consensus te komen en worden minder-
heidsstandpunten niet beschermd. Het advies bevat geen 
enkele indicatie hoe dat anders zal worden in de nieuwe 
Raad. Van Geel omarmt het eeuwige ‘groeiverdienmodel’ uit 
de Luchtvaartnota, terwijl voorganger Hans Alders al 
constateerde dat dit model niet werkt: een paar dB minder 
per toestel maar meer vluchten over je dak leidt alleen maar 
tot meer geluidhinder in de dichtstbevolkte gebieden 
(Alders-paradox). Bij de inrichting van de Maatschappelijke 
Adviesraad wordt leeftijdsdiscriminatie toegepast, geba-
seerd op foute aannames en bovendien wettelijk verboden.
De gezamenlijke bewonersorganisaties stemmen daarom 
niet in met het advies. “Van Geel maakt bewoners van Aals-
meer en Uithoorn definitief vogelvrij”, aldus de organisaties. 
Het ORS Kiescollege Cluster Aalsmeerbaan (KCCA) over-
weegt nu stappen te nemen om uit de Omgevingsraad 
Schiphol te treden.

Kiescollege Cluster Aalsmeerbaan: kcca.orsbewoners@gmail.
com; BWA: info@aalsmeerbaan.nl; PUSH: pushuithoorn@
gmail.com; Wijkoverleg Stommeer: wrstommeer@gmail.com

‘Van Geel maakt bewoners van 
Aalsmeer en Uithoorn vogelvrij’

Aalsmeer - Nog net voor de Kerst-
dagen brachten de fracties Absoluut 
Aalsmeer en Judith Keessen een 
bezoek aan de vijf zorginstellingen in 
Aalsmeer en Kudelstaart. Zij overhan-
digden met warmte een presentje 
aan de bewoners. Dankbaar werden 
de memorie-spellen in ontvangst 
genomen. 
Een memorie spel dit keer niet met 
foto’s vanuit alle delen van Neder-
land, maar met foto’s uit Aalsmeer en 
Kudelstaart, gemaakt door Judith 
Keessen. Soms is het even zoeken, 
maar velen zullen de plekken in Aals-
meer en Kudelstaart direct 
herkennen, anderen zullen er iets 
langer over doen om te zien waar de 

afbeeldingen zijn gemaakt. Het geeft 
in ieder geval stof tot nadenken. Een 
leuk spel voor de feestdagen en de 
komende periode waarin het bezoek 
wat minder is. Fractie Absoluut Aals-
meer en Fractie Judith Keessen 
spreken de hoop uit dat de oudere 
inwoners de komende periode veel 
plezier aan het spel zullen beleven. 
Ook zo’n mooi Aalsmeers/Kudel-
staarts memorie spel? Dat kan voor 
15 euro. Bij inwoners van Kudelstaart 
en Aalsmeer worden het spel thuis 
gebracht. Wacht niet te lang, er zijn 
nog maar enkele spellen verkrijgbaar. 
Interesse? Laat op de Facebook 
pagina van Absoluut Aalsmeer een 
bericht achter.

Memorie-spellen voor ouderen

Fractievoorzitter Dick Kuin van Absoluut Aalsmeer met zijn moeder.

Kudelstaart - Sportvereniging 
RKDES kent de jarenlange traditie dat 
op de eerste zondag van het jaar een 
puzzelrit en een nieuwjaarsreceptie 
wordt georganiseerd. Door de coro-
namaatregelen kunnen deze evene-
menten voor het eerst in een lange 
historie niet doorgaan. Gelukkig 
zitten de vrijwilligers bij RKDES niet 
stil en is er een alternatief online 
evenement ontwikkeld. Op zaterdag 
9 januari organiseert RKDES een 
online nieuwjaarspubquiz. Iedereen 
uit Kudelstaart en de wijde omge-

ving kan meedoen aan deze quiz, 
een bijdrage is vrijwillig maar wordt 
natuurlijk heel erg op prijs gesteld. 
Aanmelden kan via het aanmeldfor-
mulier op de website www.rkdes.nl. 
Deze pubquiz kent de vorm van een 
kahoot en iedereen die zich heeft 
aangemeld ontvangt op 9 januari de 
link om deel te kunnen nemen. De 
quiz kan gespeeld worden tussen 
16.00 en 03.00 uur (er is dus geen 
vast moment) en het is natuurlijk 
extra leuk om online met vrienden, 
familie of jouw sportteam af te 

Online nieuwjaarspubquiz bij 
sportvereniging RKDES

Aalsmeer – 2020 was voor iedereen 
een bijzonder jaar, ook voor Radio 
Aalsmeer. De lokale omroep heeft 
naast de interessante ‘normale’ 
programmering met bijzondere radio 
en tv-uitzendingen, zoals Koningsdag, 
dodenherdenking, de succesvolle 
pubquiz, kerkdiensten en de gemeen-
teraadsvergaderingen ook diverse 
evenementen in de huiskamer 
gebracht. De lokale omroep hoopt 
ook in het nieuwe jaar het geluid van 
verbinding te kunnen brengen!

Extra lange ‘Aalsmeer by Night’ 
Donderdagavond (oudejaarsavond) 
is er weer een extra lange aflevering 
van ‘Aalsmeer by Night’ op Radio 
Aalsmeer. De uitzending bestaat uit 
drie delen. Het eerste gedeelte 
begint om 20.00 uur en is de regu-
liere uitzending van ‘Aalsmeer by 
Night’. In dit uur de ‘Reclameplaat’, de 
‘Plaat en z’n verhaal’ met Bart van 
Leeuwen en het actuele overzicht 
van de Nederlandse Top 10. Tussen 
21.00 en 23.00 uur het jaaroverzicht 
‘De Nederlandse Top 30 van 2020’. De 
30 meest populaire en succesvolle 
Nederlandse producties op een rij, 
gepresenteerd door Meindert van 

der Zwaard. Het jaar 2020 wordt 
vervolgens dansend afgesloten met 
‘The 20 Years Of Dance Mix’, gemaakt 
door de Aalsmeerse DJ René van 
Aken, ook wel bekend als de ‘Dutch 
Dance Detective’.

Sem deelt herinneringen
Op de eerste zaterdag van 2021 gaat 
Sem van Hest vanaf 10.00 uur de 
uitgestelde herinneringen aan 2020 
van luisteraars laten horen. Er is dus 
nog gelegenheid om een muzikaal 
nummer door te geven via sem@
radioaalsmeer.nl.

Dennis Kaijser op herhaling
Wekelijks wordt er in de Aalsmeerse 
talkshow ‘Door de Mangel’ een Aals-
meerder of Kudelstaarter geïnter-
viewd. Vanwege de corona-maatre-
gelen is er nu wekelijks een herhaling 
van een eerder uitgezonden afleve-
ring. Komende maandag 4 januari 
om 19.00 uur zal de 273e aflevering, 
die eerder is uitgezonden op 18 
november 2019, te beluisteren zijn. 
In die uitzending was Dennis Kaijser 
te gast. De ADO Den Haag supporter 
vertelde dat webdesign en online 
marketing een ‘booming business’ is. 

Radio Aalsmeer sluit 2020 af 
met ‘The 20 Years of Dance Mix’

De Aalsmeerse DJ René van Aken.

Volgend jaar 160 jaar 
Oud-katholieke kerk
Aalsmeer - Volgend jaar bestaat de 
Oud-katholieke kerk Oosteinde 160 
jaar. Tijdens een feestelijke viering in 
augustus 2021 zal stil gestaan 
worden bij het jubileum. 
Op 27 augustus in 1861 verrichtte de 
bisschop van Haarlem, Mgr. H.J. van 
Buul, de plechtige inwijding van het 
kerkgebouw en de volgende dag, op 
28 augustus, werd de eerste mis 
opgedragen met twaalf geestelijken 
en diverse misdienaars op het altaar 
in een stampvolle kerk. Van oudsher 
bestond Aalsmeer uit vier nederzet-
tingen: het oude Dorp als bestuurlijk 
centrum, Kudelstaart, de Uiterweg en 
het Oostereinde (omgedoopt tot 
Farregat omdat het zover van het 
centrum ligt). Qua geloven waren er 
grote verschillen. Kudelstaart was 
100 procent Rooms Katholiek, de 
Buurt 100 procent Doopsgezind, het 

dorp grotendeels Hervormd en het 
Oosteinde bijna geheel Oudkatho-
liek. Hiervan getuigt nog steeds de 
Oud-katholieke kerk aan de Oostein-
derweg 394 uit 1861. Uit de inwijding 
door de bisschop zijn zeven priesters 
voortgekomen, allen met de achter-
naam Rinkel. Enkele van hen werden 
later bisschop en/of aartsbisschop. 
Midden 18e eeuw waren er soms tien 
kerkmeesters in functie. 
De begraafplaats bestond al sinds 
1855, toen werd nog elders in het 
oude kerkgebouw gekerkt. De plaats 
van de vorige kerk is niet meer 
precies bekend. Wel weet men dat 
het een houten kerk geweest moet 
zijn, omdat in de archieven uit 1737 
formulieren zijn gevonden waarin 
staat dat de kerk en de pastorie 
geteerd werden. Ook hadden kerk en 
pastorie een rieten dak.

Hij laat samen met Boy en Harm 
ondernemers online groeien.

‘Intermezzo’
Na het Beethoven Jaar start ‘Inter-
mezzo’ het nieuwe jaar op maandag 4 
januari om 21.00 uur met Weense 
invloeden en Franse luchtigheid. De 
familie Strauss, Jacques Offenbach en 
Carl Orff zijn een paar componisten 
waar het nieuwe jaar mee wordt inge-
luid. Een Aalsmeers Nieuwjaarscon-
cert, dus met herkenning uit Wenen. 
Radio Aalsmeer is te beluisteren via 
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de 
kabel, digitaal radiokanaal 868 
(Caiway) en via de website www.radio-
aalsmeer.nl. Te bekijken via kanaal 12 
van Caiway, kanaal 1389 van KPN/
XS4ALL/Telfort of radioaalsmeer.nl/tv. 

spreken om de quiz tegelijkertijd te 
maken. 

Bier-, wijn- of frispakket
RKDES nog extra steunen in deze 
(financieel) zware dagen? Bestel dan 
een bier-, wijn- of frispakket via 
hetzelfde aanmeldformulier. De 
pakketten kunnen op 9 januari 
tussen 14.00 en 16.00 uur worden 
opgehaald in de kantine aan de Wim 
Kandreef en daar worden afgerekend 
(alleen met pin). 
Ook ondernemers kunnen een 
bijdrage leveren door een plekje in 
de pubquiz te sponsoren, hiervoor 
kunnen ze contact opnemen via 
communicatie@rkdes.nl. 
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Door Jacqueline Kristelijn

Wethouder wordt burgemeester
Politiek Aalsmeer wachtte vervolgens 
een grote verandering. Wethouder 
Robbert-Jan van Duijn kondigde zijn 
vertrek aan. De jongste wethouder 
van Nederland had gesolliciteerd 
naar de functie van burgemeester 
van Nieuwkoop, kreeg de baan en 
werd hiermee de jongste burge-
meester van Nederland. Zijn wethou-
derszetel werd ingenomen door de 
36-jarige Bart Kabout en zijn CDA-
raadslidmaatschap werd weer inge-
vuld door Marlon van Diemen, terug 
als raadslid na een kort ‘uitje’ als 
bestuurslid van SPIE. Op donderdag 
23 januari was voor de drie een 
bijzondere raadsvergadering met 
beëdiging van de nieuwe en afscheid 
van de oude wethouder, installatie 
van het nieuwe raadslid en kroketten 
als ‘toetje’. Voor zijn afscheid van 
Aalsmeer kreeg Robbert-Jan van 
Duijn ook nog een receptie aange-
houden en één van de cadeautjes 
was een miniatuur vliegtuig, symbo-
lisch omdat hij ‘uitvliegt’ en als 
bedankje voor zijn inzet als Schiphol-
wethouder. Op 3 februari heeft Van 
Duijn de eed afgelegd voor het 
burgemeesterschap van Nieuwkoop. 

SPIE, receptie en feest
De volgende feestelijke aangelegen-
heid was de receptie van SPIE in De 
Zotte Wilg. Het bestuur van de Stich-
ting Pramenrace in Ere vond het 
natuurlijk jammer dat Marlon van 

Het bijzondere jaar 2020 
in woord en beeld

Diemen terug de politiek inging, 
maar gaf aan uit te zien naar de eten-
tjes met de Teams Waterpas en Het 
Witje (prijs gewonnen met de 
mooiste kerststukken). Het etentje 
moet overigens nog komen...  De dag 
erna, zaterdag 11 januari, leek het 
even of de Pramenrace vervroegd 
plaatsvond. Voor de tweede keer 
werd de Barre Bokkentocht gevaren 
door enkele vriendenteams. “Het was 
een top dag. Hopelijk is een nieuwe 
winterse traditie geboren.” Om bij 
SPIE te blijven, even een stap twee 
maanden verder: De bekendmaking 
van de thema’s van de Juniorrace en 
de Pramenrace in The Beach op 
vrijdag 6 maart. Het bleek het laatste 
druk bezochte indoor-evenement 
van het jaar te zijn. Twee dagen later 
ging de ‘lockdown’ in. Alle horeca en 
scholen dicht, zoveel mogelijk thuis 
werken en geen bezoek aan ouderen. 
Het coronavirus, waar eerst ietwat 
licht over gedacht was, bleek een 
gevaarlijke en heftige ziekmaker en 
deed uiteindelijk alle roeren 
omgooien en alle evenementen en 
activiteiten van de kaart verdwijnen. 
Thema van de Juniorrace was voor 
2020 ‘Western’ en voor de Pramen-
race ‘SPIE goes USA’. Het is niet 
bekend of deze thema’s volgend jaar 
alsnog ten uitvoer gebracht gaan 
worden of dat SPIE kiest voor iets 
nieuws. 

Politiek
In de politiek gingen de verande-
ringen ook verder. René Martijn 

stapte uit de fractie Absoluut Aals-
meer. Hij gaf aan geen vertrouwen 
meer in de fractie te hebben en 
besloot als zelfstandig raadslid zijn 
politieke loopbaan voort te zetten.
 

JANUARI
 In januari maakte verder de stich-
ting Beheer Watertoren bekend in 
2019 liefst 3.600 bezoekers te 
hebben mogen ontvangen. De 
toren van ingenieur Sangster blijkt 
een top-attractie voor Aalsmeer te 
zijn! 

 Op zaterdag 24 januari werd het 
vernieuwde en verduurzaamde 
Raadhuis officieel geopend na een 
‘stevige’ verbouwing waar in 2018 
een start mee gemaakt was. De eer 
was aan waarnemend en oud-
burgemeester Jeroen Nobel en 
huidig eerste burger Gido Oude 
Kotte. Nobel heeft tijdens zijn vijf 
jaar als waarnemer in Aalsmeer de 
renovatie op gang gezet. “Wij zijn 
jou daar zeer erkentelijk voor. Wij 
hoefden alleen maar de puntjes op 
de 1 te zetten”, aldus Oude Kotte. 

 Uniek was de aanwezigheid een 
week lang van het holocaustmo-
nument ‘Levenslicht’ in het Raad-
huis. Op 27 januari was het 75 jaar 
geleden dat concentratie- en 
vernietigingskamp Auschwitz werd 
bevrijd. Wereldwijd werd stilge-
staan bij de vele slachtoffers, ook 
uit de gemeente Aalsmeer. Het 
‘Levenslicht’ bestaat uit totaal 
104.000 lichtgevende stenen, 
gelijk aan het aantal slachtoffers in 
Nederland. 

 De maand januari werd afgesloten 
met de verkiezing van de nieuwe 
dorpsdichter (in een volgepakt 
Bacchus). De eer is dit jaar aan Jan 
Daalman. Hij kreeg de bijbeho-
rende sjaal plechtig uitgereikt door 
zijn voorganger. Jan Daalman is na 

Marcel Harting en Bram Landzaat 
de derde dorpsdichter van Aals-
meer. Zou hij een jaartje langer 
mogen aanblijven of gaat de 
verkiezing volgend jaar ‘gewoon’ 
digitaal door?

FEBRUARI
 En dan februari, een feestelijke 
maand: Met een uitverkocht en 
gezellig ‘Feest van Ome Jan’ met 
optredens van Lange Frans, 
Samantha Steenwijk en Tino 
Martin in Studio’s Aalsmeer. 

 En natuurlijk carnaval in Poelgil-
derdam. De grote optocht kon niet 
doorgaan vanwege een oer-
Hollandse reden, storm. De kinder-
optocht een dag eerder heeft wel 
plaatsgevonden, het waaide flink, 
maar regen bleef uit. De stevige 
bries werd buiten gehouden 
tijdens het gezellige carnavalsfeest 
van de Pretpeurders in het Dorps-
huis met overhandiging van de 
sleutel van Kudelstaart aan Prins 
Richard de Eerste door burge-
meester Oude Kotte. 

 Ook in februari: Feestelijke uitrei-
king van de auto van de Bloemen-
zegelwinkeliers in The Beach, 
gewonnen door Nicole van der 
Zwaard. Komend jaar wordt niet 
op de veilingtribune plaatsge-
nomen, maar hebben de Bloemen-
zegelwinkeliers een andere ‘coron-
aproof’ prijzenregen bedacht. 

Minister slaapt in Aalsmeer
 Februari was ook de maand dat 
Schiphol-minister Cora van Nieu-
wenhuizen een ‘rustige’ nacht 
doorbracht in een woonark aan de 
Uiterweg om te ervaren hoe groot 
de geluidshinder in Aalsmeer is. “U 
heeft daarmee een nacht beleefd 
zoals wij die altijd zouden willen”, 
stelde burgemeester Oude Kotte 
bij aanvang van het ontbijt. “Helaas 
is dat in ongeveer driekwart van 
onze nachten niet het geval.” Hoe 
ironisch, want rust kwam er wel 
degelijk, toen op 28 maart bekend 
werd gemaakt dat de Aalsmeer-

baan voor onbepaalde tijd inge-
richt werd als parkeerplaats voor 
vliegtuigen... 

 In februari is ook meer kleur 
gegeven aan Aalsmeer, bij diverse 
entrees werden groenbedden 
ingericht met beplanting waarvan, 
zo is gebleken, het hele jaar door 
genoten kan worden van verschil-
lende kleuren. Wethouder Wilma 
Alink ging op haar knieën om de 
tuinlieden een handje te helpen. 

 En op de valreep van februari ging 
de eerste, officiële paal de grond in 
voor nieuwbouw aan de Machi-
neweg. In het nieuwe ‘Rooie Dorp’ 
worden 63 huurwoningen 
gebouwd met de herkenbare rode 
dakken, markante poortjes en 
replica’s van de bekende gevelte-
gels van vogels. Twaalf originele 
exemplaren zijn overigens 
behouden en krijgen komend jaar 
een plek in het Machinepark aan 
de overkant. De eerste paal werd 
geslagen door wethouder wonen 
Bart Kabout en toekomstige 
bewoonster Hedwig van der Peet. 

MAART
 Door naar maart met een goed 
bezochte en gezellige, helaas wel 
regenachtige, kermis op het terrein 
van De Bloemhof, een studiedag 
voor alle medewerkers in het 
onderwijs en de kinderopvang met 
André Kuipers in het Wellantcol-
lege, een nieuwe naam voor basis-
school de Graankorrel in Kudel-
staart: Kindcentrum De ruimte en 
een zevende plaats voor floret-
schermer Daniël Giacon op het EK 
Schermen voor junioren in Kroatië.

Coronavirus
 In maart de eerste onrust: In Aals-
meer zijn twee personen uit 
verschillende gezinnen besmet 
met het coronavirus. De twee zijn 
met elkaar op wintersport geweest 
in een risicogebied. In quarantaine. 

Aalsmeer - Het jaar 2020 begon met de gewone tradities: Proosten op het 
jaar met de mooie getallen 20-20, natuurlijk vuurwerk en voor de spor-
tievelingen en durfals met de nieuwjaarsplons in het Oosterbad voor de 
familie of een duik in de Westeinder met een groep vrienden. De nieuw-
jaarsreceptie in het Raadhuis werd op 6 januari goed bezocht. Gezellig 
druk en met de woorden van burgemeester Gido Oude Kotte dat de 
‘samenwerking met Amstelveen het leidend onderwerp dit jaar’ zou gaan 
worden. 

Vervolg op volgende pagina.

Nieuwjaarsreceptie in het Raadhuis. Proosten op 2020.

Carnaval in Poelgilderdam. Gezellig feest in het Dorpshuis. De grote optocht ging in 

februari niet door vanwege storm.

Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft overnacht in Aalsmeer en genoot van een 

heerlijk ontbijtje met het college en leden van de gemeenteraad.

Eerste officiële paal voor het nieuwe ‘Rooie Dorp’ aan de Machineweg.

Kermis op het terrein van De 

Bloemhof. Gezellig, druk, helaas wel 

veel regen.

Een vliegtuigje voor ‘uitvlieger’ 

Robbert-Jan van Duijn, van jongste 

wethouder naar jongste burgemeester 

in Nieuwkoop.
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Bijzondere raadsvergadering op 23 januari: Beëdiging wethouder Bart Kabout en 

installatie CDA-raadslid Marlon van Diemen.

Voor de tweede maal vond 11 januari de Barre Bokkentocht plaats op de Poel.

Opening van het vernieuwde en verduurzaamde Raadhuis door oud-burgemeester 

Jeroen Nobel en burgemeester Gido Oude Kotte.

Feest van Ome Jan in Studio’s Aalsmeer: Zo’n 1.150 bezoekers.

Jaarlijkse prijzenactie van de Bloemenzegelwinkeliers in The Beach.  

De auto werd gewonnen door Nicole van der Zwaard. 

Aalsmeer krijgt meer kleur. Wethouder Wilma Alink op de knieën voor het planten 

van gevarieerd perkgoed bij diverse entrees. Nieuwe naam voor De Graankorrel: Kindcentrum De Ruimte.

Presentatie van het boek ‘Kudelstaart in oorlogstijd’.

Druk bezochte receptie SPIE in de Zotte Wilg op 10 januari.

Geen rijen bij de Watertoren voor Vuur en Licht, geen volle Feesttent, geen braderie 

en geen gekkigheid tijdens de Pramenrace: Afgelast.

Veel animo voor Nieuwjaarsplons in 

het Oosterbad.

Holocaustmonument ‘Levenslicht’ 

eind januari in het Raadhuis.

Nieuwe dorpsdichter in Aalsmeer: 

Jan Daalman.

Bekendmaking van de thema’s van de 

Juniorrace en de Pramenrace op 6 

maart. Het bleek het voorlopig laatste 

drukbezochte indoor-evenement te 

zijn.

Een zoon voor het burgemeesterspaar. 

Op 25 maart werd zoon Illias thuis 

geboren.
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Het nieuwe ‘normaal’: Autoparty voor Abraham Jeroen en eerste trouwerij op  

1,5 meter in de trouwzaal van het Raadhuis.

Op 1 juni mochten café’s en restaurants weer open: “Proost, wat heb ik dit gemist.”

In de rij bij de bakkers en aansluiten bij de drive-ins voor Oranje gebakjes en 

natuurlijk vlaggen tijdens de verdere ‘rustige’ Koningsdag.

11-Jarige Julius van Wilgenburgh de nieuwe kinderburgemeester van Aalsmeer.

Acties voor ouderen en kinderen: 

Berenjacht, buiten bingo, bloemen 

voor ouderen en medewerkers in de 

zorg, lieve teksten op straten met 

stoepkrijt en optredens van artiesten, 

waaronder Gerard Joling en Karin 

Bloemen op 10 mei, Moederdag, vanaf 

het water bij Zorgcentrum Aelsmeer.

Dodenherdenking:  

Plechtigheid zonder publiek.

 Wat nu gewoon bevonden wordt, 
werd ingesteld: Anderhalve meter 
afstand, geen handen meer 
schudden, handen regelmatig 
wassen, papieren zakdoekjes 
eenmalig gebruiken en thuis 
blijven bij verkoudheidsverschijn-
selen. Twee weken later werd het 
serieuzer en werden ingrijpende 
maatregelen ingesteld. Inmiddels 
drie besmettingen. Horeca, biblio-
theek, scholen en sportaccommo-
daties dicht, activiteiten geannu-
leerd en niet meer op bezoek bij 
ouderen. “Ik realiseer me hoe 
ingrijpend deze maatregelen zijn. 
Ondernemers en instellingen 
maken zich grote zorgen over hun 
toekomst. Hoewel de zorgen groot 
zijn, tonen veel inwoners veer-
kracht en solidariteit. Er zijn burge-
rinitiatieven en veel mensen 
bieden vrijwillig hulp aan, hier is 
grote waardering voor. Het is voor 
ons allemaal een ingrijpende situ-
atie, maar ik wil ook onderstrepen 
dat het echt noodzakelijk is en dat 
we hier uiterst serieus mee om 
moeten gaan. Wij kunnen deze 
crisis alleen het hoofd bieden als 
we het met z’n allen doen”, aldus 
burgemeester Gido Oude Kotte. 

 In maart ook: Een zoon voor het 
burgemeesterspaar, zoon Illias 
Jacob zag op 25 maart het levens-
licht. Thuis geboren, dus een echte 
Aalsmeerder!

 Presentatie van het boek ‘Kudel-
staart in oorlogstijd’. Het boek 
neemt lezers mee naar het Kudel-
staartse dorp in de jaren twintig en 
dertig, het leven tijdens de 
oorlogsjaren en herinneringen aan 
de bezettingstijd.

 En de mededeling op 28 maart dat 
Schiphol de Aalsmeerbaan voor 
onbepaalde tijd gaan gebruiken 
als parkeerplaats voor vliegtuigen. 
Door de coronacrisis is er een 
afname van starts en landingen 
van 75 procent.

APRIL
 Aan steun aan elkaar, het omkijken 
naar elkaar en elkaar een hart 
onder de riem steken in deze 
‘gekke tijd’ is in Aalsmeer vanaf 
april groots gehoor gegeven: De 
berenjacht voor ramen van huizen 
voor kinderen, optredens, de hele 
zomer door, van (bekende) 
zangers, zangeressen en duo’s bij 
zorgcentra, lieve teksten op straat 
met stoepkrijt, buiten-bingo, 
cadeautjes en bloemen uitdelen, 
online-activiteiten en feestjes op 
1,5 meter afstand: Een auto-party 
voor Abraham Jeroen en onder 
andere de eerste trouwerij in het 
Raadhuis op 1,5 meter afstand op 
3 april.

 Op de eerste dag van april is vroeg 
in de ochtend de eerste paal 
geslagen voor het nieuwe clubge-
bouw van Atletiekvereniging Aals-
meer. Het was een reden voor een 
feestje, maar er zat niets anders op 
dit bescheiden, volgens de corona-
norm, te vieren. 

Lintjesregen en Koningsdag
 De jaarlijkse lintjesregen vond dit 
jaar ook anders dan anders plaats. 
Geen oranje champagne in de 
burgerzaal tijdens een gezellig 
samenzijn met families van de 
heren en dames die voor hun vrij-
willigerswerk beloond werden met 
een Koninklijke onderscheiding. Elf 
inwoners, waaronder zeven dames, 
kregen een persoonlijk telefoontje 
van burgemeester Oude Kotte. 
Negen inwoners zijn benoemd tot 
Lid in de Orde van Oranje Nassau 
en twee Aalsmeerders zijn 
gekroond tot Ridder in de Orde 
van Oranje Nassau. 

 Ook Koningsdag had dit jaar een 
sobere invulling. Geen vrijmarkten 
en geen attracties voor kinderen 
op het Raadhuisplein. Massaal 
ging wel de vlag uit en werd 
geduldig plaatsgenomen in de 
rijen voor de winkels en met de 
auto in de drive-ins voor Oranje 
gebakjes. 

MEI
 Het is inmiddels mei, het jaar 
kabbelt voort. Natuurlijk valt het 
niet helemaal stil in het altijd zo 
bruisende Aalsmeer. Nog tal van 
aangepaste activiteiten en plech-
tigheden vinden plaats, maar in 
mei kwam ook de mededeling dat, 
tot verdriet van velen, een corona-
streep wordt gezet door de grote 
evenementen (Vuur en Licht op 
het Water, Feestweek, Braderie en 
Pramenrace). Het zou een heel 
anders dan andere maand 
september worden. Wel met een 
groot compliment voor de initia-
tiefnemers en bedenker Frans 
Lissenburg om september toch in 
saamhorigheid te vieren. Massaal 
ging de Aalsmeerse driekleur 
(rood, groen, zwart) uit!

 Begin mei was de officiële over-
dracht door de gemeente voor 
beheer en onderhoud van het 
Seringenpark aan de werkgroep 
Seringenpark. Zij had de gemeente 
uitgedaagd met behulp van ‘Right 
to challenge’, het recht dat inwo-
ners hebben om hun overheid uit 
te dagen een klus tegen dezelfde 
vergoeding beter te doen. Tot nu 
toe slaagt de werkgroep hier prima 
in.

 De nieuwe bloemen- en plantenat-
tractie FloriWorld opende noodge-
dwongen op 21 mei online de 
deuren. Een prachtige show was te 
zien met een virtuele tour door het 
gebouw en een optreden van 
Karin Bloemen. Ook werd bekend 
gemaakt dat, zodra het kan, alle 
Aalsmeerders gratis een kijkje 
mogen komen nemen. 

Herdenking en bevrijding
 De dodenherdenking op 4 mei was 
een plechtigheid zonder publiek. 
Er werden in Aalsmeer en Kudel-
staart kransen neergelegd bij de 
monumenten. In Aalsmeer door 
burgemeester Oude Kotte en 
kinderburgemeester Berber Veld-
kamp. Inwoners konden de 
herdenking via de televisie volgen. 

 Geen botendag voor de bewoners 
van Ons Tweede Thuis op 20 juni, 
maar vergeten werden ze niet. Ze 
werden zelfs eerder, op Bevrij-
dingsdag 5 mei getrakteerd op een 
swingend optreden van Het 
Meezingteam. Op liefst zes locaties 
lieten de twee heren zich zien en 
horen.

Versoepeling
 Stapsgewijs was er vanaf half mei 
een versoepeling van de corona-
maatregelen. De scholen mochten 
weer open, evenals de bibliotheek, 
kappers en schoonheidsspecia-
listes mochten weer aan de slag, 
buitensporten werd toegestaan en 
ook het zwembad mocht (beperkt 
en gefaseerd) open. 

 Doordat mensen meer thuis 
verblijven, wordt er meer afval 
geproduceerd en dit hebben de 
gemeente en Meerlanden het hele 
jaar ondervonden. Regelmatig 
overvolle containers en plastic en 
ander afval gedumpt bij de 
inzamelpunten. 

JUNI
 Op 1 juni ging Aalsmeer weer 
verder open. Eindelijk mochten de 
deuren van de café’s en de restau-
rants weer open. Natuurlijk 
moesten bezoekers 1,5 meter 
afstand van elkaar houden en was 
handen geven uit den boze, maar 
dit weerhield velen er niet van om 
plaats te nemen op de terrassen. 
“Wat heb ik dit gemist”, was een 
veel gehoorde reactie. 

 In juni helaas ook veel (geluids)-
overlast door feestvierende 
jongeren op de Westeinderplassen 
en, nog erger, vernielingen op en 
diefstallen vanaf eilanden. “Het is 
niet meer gekkigheid, maar 
hufterig gedrag”, zo omschreef 
burgemeester Oude Kotte het 
gedrag op het water. 

 Maar, ook positief nieuws vanaf de 
Poel: Een groep jonge vrijwilligers 
van Stichting De Bovenlanden 
bouwde opnieuw een schuilhut, 

dit maal op het eiland van Karlo 
Buys. De schuilhut is gebouwd 
naar de originele tekening van Jan 
Lunenburg.

 In juni een feestje bij de Meerbode. 
Slingers in de kantine, stoel 
versierd met ballonnen en koffie 
met gebak: Luuc van der Ouw 
veertig jaar bij de Nieuwe Meer-
bode. Op 1 juni 1980 deed hij zijn 
intrede bij de krant, toen nog 
gevestigd in de Kanaalstraat.

Viaduct Hornweg
 Ook het jaar trouwens van het 
klem rijden onder het viaduct bij 
de Hornweg. Diverse chauffeurs 
van bestelauto’s en bezorgdien-
sten dachten dat het viaduct toch 
iets hoger was en zij hier wel 
onderdoor konden, zo ook de 
chauffeur van de bus van 
Connexxion op 5 juni.

Kinderburgemeester
 In juni werd de opvolger van 
kinderburgemeester Berber 
bekend gemaakt. De verkiezing 
vond dit jaar op afstand plaats, 
kandidaten konden een video 
insturen. Uit de drie genomi-
neerden koos een deskundige jury 
uiteindelijk voor de 11-jarige Julius 
van Wilgenburgh. Hij werd bij ‘zijn’ 
school De Brug verrast door de 
aftredende Berger en wethouder 
Bart Kabout van onderwijs. Op 17 
juni is Julius officieel geïnstalleerd 
tijdens de kinderraad. Julius wil 
kinderen met elkaar verbinden 
door online met z’n allen de 
gemeente na te bouwen in een 
soort digitale legowereld, Mine-
craft Aalsmeer.

Burgemeester Kasteleinweg
 In de laatste week van juni, op 
vrijdag 26 juni, is digitaal de offi-
ciële starthandeling verricht voor 
de aanleg van de hoogwaardige 
openbaar vervoerverbinding en de 
herinrichting van de Burgemeester 
Kasteleinweg. 

Vervolg van vorige pagina.
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Toch nog ‘lintjesregen’ voor elf inwoners in het Raadhuis.

Wall of Flowers bij het Flower Art Museum onthult door wethouder Wilma Alink.

Extra waarschuwingsborden bij het (lage) viaduct van de Hornweg.

Watertoren van Aalsmeer in rood, groen en zwart. Foto: www.kicksfotos.nl

Reusachtig meerval in fuik visser Theo 

Rekelhof.

Geen feesten in september, wel 

feestelijk vlaggen in heel Aalsmeer.

 De werkzaamheden zijn nog in 
volle gang (rotonde Zwarteweg en 
fietsstraat bij Mensinglaan klaar) 
en gaan in 2021 door. Als een en 
ander volgens planning verloopt is 
de ingebruikname in het najaar.

JULI
 De aanleg van de snelle busbaan 
en het herinrichten van de Burge-
meester Kasteleinweg heeft qua 
verkeer heel wat voeten in aarde, 
automobilisten moeten hun weg 
vinden als begin jullie aange-
vangen wordt met de realisatie van 
een rotonde bij de Zwarteweg. Bij 
de starthandeling werden inwo-
ners opgeroepen deel te nemen 
aan een ontwerpwedstrijd voor 
het middenstuk van de rotonde. 
De ideeën kwamen met stapels 
binnen, maar uiteindelijk is 
gekozen voor het ontwerp van 
Elize Eveleens: Een stoere, groene 
rotonde.

 Dolblij waren de vrijwilligers van 
Stichting SAM en de ouderen dat 
zij begin juli weer mochten gaan 
wandelen en op 1 juli is hier een 
feestelijk tintje aan gegeven. Er is 
gelijk op pad gegaan met bewo-
ners van de zorgcentra Aelsmeer 
en Kloosterhof.

 In juli is een einde gekomen aan 
ruim 25 jaar oud papier ophalen in 
Rijsenhout. Maandelijks werd door 
leden van verschillende vereni-
gingen langs de deuren gegaan 
om inwoners te verlossen van hun 
oude papier en karton. Sinds het 
instorten van de prijs van het oud 
papier is het niet meer rendabel 
om deze activiteit voort te zetten. 

 Tijdens de online opening van 
FloriWorld kregen inwoners van 
Aalsmeer te horen dat zij een keer 
gratis het bloemen- en planten 
Experience Center mochten 
bezoeken. Het bleek niet tegen 
dovemansoren gezegd, heel veel 

inwoners kwamen een kijkje 
nemen in het kleurige gebouw aan 
de Legmeerdijk.

 Het jaar 2020 kan onder andere 
wel het jaar van de bruggen 
genoemd. De Barendebrug is 
onder handen genomen en na vele 
jaren weer voorzien van haar tradi-
tionele hamei en in de plaats van 
de Aardbeienbrug is een replica 
geplaatst. De afronding in deze 
heeft nog al wat voeten in aarde, 
de Kerkwegbrug daarentegen 
voldoet na vernieuwing aan alle 
hedendaagse eisen. Ruim baan 
voor auto’s, een aparte fiets- en 
voetgangersstroken en goed over-
zicht op verkeer op de Oostein-
derweg. Eind februari gestart, 
begin juli klaar.   

 Op 24 juli werden elf inwoners 
telefonisch verrast door burge-
meester Gido Oude Kotte. Hij 
mocht de legendarische woorden 
‘het heeft zijne Koninklijke Hoog-
huid behaagd’ uitspreken voor 
twee Ridders en negen leden in de 
Orde van Oranje Nassau. Vanwege 
de lockdown kon op dat moment 
geen feestelijke uitreiking 
gehouden worden, maar begin juli 
zijn allen alsnog persoonlijk (op 1,5 
meter) gefeliciteerd in de 
Burgeraal. Gekroond tot Ridder zijn 
Connie Hoek-Klijn en Albert Vuil. 
De versierselen behorende bij de 
Orde van Oranje Nassau uitgereikt 
aan Paula Westra-van Veen, Kees 
Alewijnse, Clara Zekveld-Wierenga, 
Aart Kolle, Ria Eling-van Dam, Tini 
Beunder-van Wijk, Aaltje Buis-
Schoonvelde en het echtpaar Ton 
en Ankie Harte.

 Een reusachtige vangst voor visser 
Theo Rekelhof in juli. Hij trof een 
enorme meerval aan in zijn fuik. 
De vis bleek 27 kilo te wegen en 
was 1,65 meter lang. Na weging is 
de ongeveer 25 jaar oude dame 
weer voorzichtig teruggezet in de 
Westeinderplassen.

 Ondanks het coronavirus kon Het 
Oosterbad toch op 1 juli, later dan 
andere jaren, haar deuren openen 
voor bezoekers, maximaal 100 

personen binnen. De officiële 
opening werd verricht door burge-
meester Oude Kotte. Hij hees de 
vlag in top bij het natuurbad aan 
de Mr. Jac. Takkade.

 In juli werd gestart met het trans-
port van silo’s van ‘t Zand naar 
Antwerpen. De tochten van de 
sleepboten met de 23 meter hoge 
silo’s door de Ringvaart trokken 
veel bekijks, zeker bij de Aalsmeer-
derbrug, en leverden spectaculaire 
foto’s op. 

AUGUSTUS
 Het afgelopen jaar hebben diverse 
bestelwagens, en zelfs een bus van 
Connexxion, zich klem gereden bij 
het viaduct over de Hornweg. Het 
deed de gemeente besluiten een 
peiling uit te voeren bij omwo-
nenden én om alvast extra waar-
schuwingsborden te plaatsen. 
Opvallende gele borden met een 
vrachtwagen klem tegen het 
viaduct met daarbij duidelijk de 
hoogte vermeld: 2,50 meter. Tot nu 
heeft het gewerkt, geen klemrij-
ders meer. Maar hoe lang blijft het 
goed gaan?

 Op zaterdag 15 augustus is de 
rotonde bij de Zwarteweg voor-
zien van een heus Aalsmeers 
kunstwerk. Een twee meter hoge 
watertoren is in het midden van 
het ‘rondje’ geplaatst. Het initiatief 
van een groep bewoners uit de 
Sweelinckstraat werd gewaar-
deerd, maar was natuurlijk maar 
tijdelijk.

 De vissen beten goed dit jaar. Niet 
alleen visser Theo Rekelhof wist 
‘joekels’ aan de haak te slaan. Ook 
Dion Bijl moest enkele malen de 
spieren flink spannen. Op één dag 
wist hij zelfs twee grote Meervallen 
te vangen, de een was 125 centi-
meter, de ander ‘slechts’ 112 centi-
meter. Dion heeft z’n grootste 
vangsten ooit uiteraard weer 
teruggezet in de Westeinder.

 Op 24 augustus is de Wall of 
Flowerd onthuld bij het Flower Art 
Museum door wethouder Wilma 

Alink. De binnenmuur van het 
museum kon opgefleurd worden 
dankzij een geslaagde crowdfun-
ding actie. De Wall of Flowers 
bestaat uit meer dan 34.000 
afbeeldingen van bijna 300 inzen-
ders die samen weer een groot 
bloemenlint vormen. Het kunst-
werk is 20 meter lang en gemaakt 
door Alex Prooper.

SEPTEMBER
 De altijd zo bruisende feestmaand 
september verliep dit jaar ook 
anders door het coronavirus. Al 
eerder was bekend gemaakt dat 
Vuur en Licht, de Feestweek en de 
Pramenrace niet door zouden 
gaan. Toch bracht september veel, 
echte Aalsmeerse vrolijkheid. Aan 
het idee om de gemeente feeste-
lijk op te luisteren als hart onder de 
riem naar de organisaties werd 
massaal gehoor gegeven. Aals-
meer ‘zwaaide’ naar elkaar met 
vlaggen in de driekleur vanaf 
huizen, winkels, bedrijven en het 
gemeentehuis. Prachtig, wat een 
saamhorigheid!

 Het jaarlijkse bloemenproject is 
toch gehouden in zorgcentrum ‘t 
Kloosterhof. Uiteraard zijn de 
veiligheidsmaatregelen in acht 
genomen. De vrijwilligers hebben 
buiten gewerkt aan de bloem-
stukken, zodat er geen contact was 
met de bewoners. Als de bloem-
stukken klaar waren, kregen ze 
binnen een mooi plekje. Zo 
konden de bewoners toch 
genieten van ‘hun’ corso met deze 
keer ‘beestenbende’ als thema.

 Misschien wel het mooiste 
moment dit jaar, in ieder geval in 
september, de Watertoren die op 
de avond van Vuur en Licht op het 
Water in de Aalsmeer kleuren werd 
gezet. De activiteit vond corona-
proof plaats. Er was een aantal 
genodigden bij, en nieuwsgierige 
omstanders, maar het merendeel 
van de inwoners zag de toren van 
ir. Sangster op rood, groen en 
zwart springen via Radio Aalsmeer 

TV. Een week lang gingen ‘s avonds 
de spots aan en menig inwoner 
heeft hiervoor een extra wande-
ling of fietstocht gemaakt. 

 Het eerste gevelgedicht is op 3 
september onthuld in Aalsmeer. 
De flat in de Parklaan is opgefleurd 
met het gedicht ‘Harmonie’ van 
John Tesselaar en kon gerealiseerd 
worden dankzij het Eigen Haard 
Fonds.

 Een authentieke grundel in Aals-
meer kleuren wilde stichting De 
Bovenlanden graag als cadeautje 
voor haar 25-jarig bestaan. De 
stichting heeft geen eigen boot en 
is toch vaak voor werkzaamheden 
op de Westeinder te vinden. Via 
donaties werd het benodigde geld 
bijeen gebracht en op 4 september 
vond de feestelijke tewaterlating 
plaats bij jachthaven De Oude 
Werf.

 Op 16 september zijn negen 60 
jaar getrouwde echtparen in het 
zonnetje gezet tijdens een feeste-
lijke bijeenkomst in de Trouwzaal. 
Normaal gaat de eerste burger 
altijd persoonlijk op bezoek met 
bloemen, maar vanwege de 
corona-beperkingen was dit niet 
mogelijk. Voor burgemeester Oude 
Kotte echter geen reden om de 
huwelijksjubilea ongemerkt 
voorbij te laten gaan. Hij nodigde 
de negen echtparen, allen 
getrouwd vanaf april tot juli 1960, 
uit in ‘zijn’ huis. Gefeliciteerd zijn de 
echtparen Groenendijk, Spaar-
garen, Buskermolen, Baarse, 
Scharff, Klijnkramer, Hoving, Piké 
en Ruhe.

 Ze konden het niet laten om toch 
een ‘stukkie’ te gaan varen op de 
tweede zaterdag van september. 
Een aantal Pramenrace-teams liet 
zich dit feestje niet ontnemen en 
vierde toch een feestje op het 
water. Alle deelnemers hebben 
plezier gehad en zich volgens de 
politie netjes gedragen. Het proef-
varen voor 2021, zeg maar, is prima 
verlopen.

Vervolg van vorige pagina.
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FloriWorld opende op Hemelvaartsdag, 21 mei, groots online haar deuren.

Ergernis over het regelmatig dumpen van plastic en afval bij de inzamelpunten. Tweede schuilhut op eiland in de Poel gebouwd door jongeren van De Bovenlanden.

Veel klemrijders bij het Hornweg-viaduct dit jaar. Ook een bus van Connexxion. Eindelijk weer rolstoelwandelen met ouderen door vrijwilligers van stichting SAM.

Einde ophalen oud papier, na ruim 25 jaar, in Rijsenhout. Nieuwe Kerkwegbrug geopend.

Silo-transport door de Ringvaart. Foto: Jan Ran

Overdracht beheer en onderhoud van het Seringenpark door de gemeente aan de 

werkgroep. Gemeente uitgedaagd via ‘Right to challenge’.

Een Aalsmeers tintje: Watertoren (tijdelijk) op rotonde Zwarteweg.

Op Bevrijdingsdag trakteerde Het 

Meezingteam bewoners van zes 

locaties van Ons Tweede Thuis op 

swingende optredens.

De Aalsmeerse vlag uit in september: 

Idee van Frank Lissenburg werd 

omarmd. Aalsmeer kleurde massaal 

rood, groen en zwart. 

Foto: www.kicksfotos.nl

Luuc van der Ouw veertig jaar bij de 

Nieuwe Meerbode.

Het Oosterbad klaar voor bezoekers.

Twee meervallen op één dag, flinke 

buit voor Dion Bijl uit Aalsmeer.



22 inderegio.nl • 30 december 2020NIEUWS
JAAROVERZICHT2020

Vervolg op volgende pagina.

Barendebrug ‘schittert’ als vanouds

Goed nieuws: Sinterklaas toch in Aalsmeer dit jaar.

Veel bekijks bij het plaatsen van de fiets- en voetgangersbrug onder de 

Aalsmeerderbrug door. Foto: Bert Willems

Enorme ravage na de explosie en brand in de Poolse supermarkt in de Ophelialaan.

Daniël Giacom Nederlands kampioen 

floretschermen.

Duofiets voor ouderen en bezoekers 

Ontmoetingscentrum Irene van de 

Stichting Vrienden van Zorgcentrum 

Aelsmeer.

 En tot slot in september een mooie 
nieuwe kunstkast, gemaakt door 
Ronde Tafel 110, en te bewonderen 
in de Hortensialaan, nabij de mavo. 
Op de kunstkast van de mannen-
club staat met prominente letters 
het woord ‘Hoop’ en het vaccin dat 
aanspoelt met (corona) 
flessenpost.

OKTOBER
 Een spannend jaar heeft de Aals-
meerse zangeres Maud achter de 
rug. Samen met haar vriendinnen-
band ‘Unity’ mocht zij deelnemen 
aan de ‘reis’ van het Junior Song-
festival. De girlband van Maud, 
Naomi, Demi en Jayda schopte het 
met hun nummer ‘Best Friends’ tot 
de finale. Vier acts, wat drie werd 
vanwege corona, mochten vervol-
gens optreden voor de felbe-
geerde titel. Unity won en mocht 
Nederland vertegenwoordigen op 
het Eurovisie Junior Songfestival, 
dat op 29 november in Polen 
plaatsvond. De Nederlandse inzen-
ding eindigde op de vierde plaats 
en hier was Unity terecht trots op!

 Voor de tweede keer is Daniël 
Giacon Nederlands kampioen 
floretschermen in de categorie 
senioren geworden tijdens het NK 
eind september in Amsterdam. De 
halve finale wist hij met een 15-5 
overmacht te winnen. De finale 
mondde uit in een hele tactische 
partij, die in een 10-7 voordeel 
eindigde voor de 19-jarige Aals-
meerse schermer.

 Jarenlang ging eind september de 
ZABO zaalvoetbalcompetitie van 
start met de eerste speelronde van 
het nieuwe seizoen. Echter de 
ZABO is opgeheven na 44 
seizoenen. Reden van opheffing is 
het feit dat het huidige bestuur 
gestopt is en er zich voor de vrijge-
komen bestuursfuncties geen 
kandidaten gemeld hebben.

 Drie bewonersverenigingen uit 
Aalsmeer hebben zich verenigd in 
de stichting ‘Recht op Bescherming 
tegen Vliegtuighinder’ (RBV). Het 
doel van de stichting is in samen-
werking met andere bewoners en 
hun bewonersverenigingen uit de 
wijde omtrek rond Schiphol de 
minister via de rechter te dwingen 
tot adequate bescherming tegen 
vliegtuighinder. De inzet is het 
afdwingen van wettelijke en hand-
haafbare maatregelen om de 
gezondheid en het woongenot 
van elke bewoner te beschermen 
tegen de negatieve effecten van 
het vliegverkeer.

 Op donderdag 22 oktober is de 
hamei teruggeplaatst op de gere-
noveerde Barendebrug in de 
Dorpsstraat. Na zo’n negen jaar in 
ere hersteld. Op deze dag was de 
‘klus’ nog niet geheel geklaard. De 
finishing touch was op 11 en 12 
november. De renovatie- en 
herstelwerkzaamheden zijn 
verricht door de firma Griekspoor.

 De jaarlijkse huis-aan-huis verkoop 
van plantjes door scouting Tiflo 
kon door corona helaas niet plaats-
vinden. Echter er is een alternatief 
bedacht, inwoners werden opge-
roepen een plantje te kopen en te 
schenken aan ouderen in de 
gemeente. Met succes, dankzij 
gulle giften van inwoners en een 
aantal bedrijven zijn in de laatste 
week van oktober ruim 500 
ouderen in Aalsmeer en Kudel-
staart getrakteerd op een plant 
van Tiflo. Bij het uitdelen van de 
plantjes kregen de Tiflo-leden hulp 
van wethouder Bart Kabout. 

NOVEMBER
 Sinds de derde week van augustus 
wordt gewerkt aan de realisatie 
van een fiets- en voetgangersbrug 
onder de Aalsmeerderbrug door. 
Op 2 november werd de brug op 
z’n plaats gebracht en deze ‘klus’ 
trok veel kijkers. Inmiddels wordt 
de laatste hand gelegd aan de 

werkzaamheden. De planning is 
dat dit jaar nog onder de Aals-
meerderbrug door gewandeld en 
gefietst kan worden.

 Het was lange tijd spannend, zou 
Sinterklaas toch uit Spanje komen 
en zou hij een bezoek aan Aals-
meer brengen? De intocht met 
altijd een grootse ontvangst kon 
vanwege corona niet doorgaan, 
maar samen met de burgemeester 
bedacht de goedheiligman een 
plan. Sint en de Pieten mochten in 
het Raadhuis verblijven en de 
kinderen mochten hen, geheel 
coronaproof, bezoeken. De werk-
kamer van de Sint zien, gymmen 
met de Pieten, het cadeau-inpak-
station bekijken en natuurlijk 
kregen de kinderen pepernoten. 
Het Grote Sinterklaashuis werd op 
21 november officieel geopend 
door burgemeester Oude Kotte en 
kinderburgemeester Julius van 
Wilgenburgh en verwelkomde zo’n 
2.000 kinderen. Het was anders 
dan anders, maar de waardering 
was groot. Een ‘dikke pluim’ voor 
de organisatie. 

 Ook in Kudelstaart kwam Sinter-
klaas langs. Ook hier geen intocht, 
maar een heel gezellig (corona-
proof) feestje in het Dorpshuis 
voor de jongste jeugd.

 Het is voorbij voor het Show- en 
Jachthoornkorps Kudelstaart. Na 
33 jaar opgeheven. In hoogtij-
dagen had het korps zo’n veertig 
leden, maar het aantal liep steeds 
verder terug. De trouwe leden 
hebben veel met elkaar meege-
maakt en kijken tevreden terug op 
alle gegeven optredens en zijn nog 
trots op de behaalde titel Neder-
lands Kampioen in 1995.

 Toch de burgemeester op bezoek 
kregen Willem en Tinie van 
Willegen half november. Het aan 
de Aalsmeerderweg wonende 
echtpaar was 65 jaar getrouwd en 
daar hoort natuurlijk een bloe-
metje van de gemeente bij. Het 
bezoek vond net voor de ingang 
van de verscherpte coronamaatre-
gelen plaats. 

 Op dinsdag 10 november ging het 
flink mis tijdens de extra werk-
zaamheden aan de Aardbeien-
brug. De opbouw klapte plots naar 
beneden. Er ontstond forse schade 
aan het bovenwerk (hamei) van de 
brug. Gelukkig betrof het alleen 
materiële schade, niemand raakte 
gewond. In januari gaat het herstel 
plaatsvinden.

 In november is een aanvang 
gemaakt met de sloop van het 
voormalige postkantoor aan de 
Stationsweg. Inmiddels is het 
gebouw veranderd in een hoge 
stapel stenen en gaat ‘De Poste-
rijen’, 28 studio’s en apparte-
menten, gerealiseerd worden. In 
het voorjaar van 2021 gaan de 
heimachines aan de slag en de 
planning is oplevering in het voor-
jaar van 2022.

 Op de 11e van de 11e kreeg ook 
Kudelstaart haar eigen vlag, een 
initiatief van Absoluut Aalsmeer en 
fractie Keessen. De vlag werd over-
handigd aan burgemeester Oude 
Kotte, die vervolgens de vlag met 
Prins Richard de Eerste van De 
Pretpeurders in de top van het 
Raadhuis hees.

DECEMBER
 De Vrienden van Zorgcentrum 
Aelsmeer hebben een duofiets 
cadeau gedaan aan de verschil-
lende groepen ouderen die dage-
lijks Ontmoetingscentrum Irene 
bezoeken. Een vast programmaon-
derdeel is het maken van een 
wandeling. Een aantal cliënten had 
de wens geuit om een fietsttochtje 
te willen maken. Het eerste rondje 
werd na de overdracht gelijk 
enthousiast gemaakt.

 Steun elkaar en koop lokaal, 
misschien wel de meest gebruikte 
slogan in 2020. Niet alleen inwo-
ners helpen winkeliers door hun 
inkopen zoveel mogelijk in de 
buurt te doen, ondernemers 
onderling helpen elkaar ook, 
onder andere met het samen-
stellen van een adventskalender. 

Wie een lootje koopt maakt kans 
op een mooie lokale prijs. De 
opbrengst van de lotenactie is 
bestemd voor de Voedselbank in 
Aalsmeer. 

 Het was ook wel (weer) het jaar 
van de bomen. Mooie eiken weg 
bij het Baanvak voor de bouw van 
44 sociale huurappartementen in 
het Laurierhof en vier platanen 
(toch) weg bij de Zuiderkerk in de 
Hortensialaan voor realisatie van 
(zorg)appartementen voor seni-
oren door ontwikkelaar Tupla. En, 
wat gaat er met het Heegstrapark 
gebeuren? Er werden ruim 300 
handtekeningen opgehaald om de 
plannen van de gemeente (bouw 
van appartementen in het park) te 
verijdelen. Deels gelukt: Geen 
huizen in, maar er mag onderzocht 
worden of er gebouwd kan 
worden aan de randen van dit 
groene park tussen de Cyclamen-
straat en de Burg. Kasteleinweg.

 Na bijna een jaar van grote inspan-
ning en gelden vergaren ging 
begin dit jaar de eerste paal de 
grond in bij de Atletiek Vereniging. 
Het nieuwe clubgebouw kon in 
december digitaal geopend 
worden. Vorig jaar werd de atle-
tiekbaan al geheel vernieuwd. 
Gehoopt wordt dat in 2021 weer 
allerlei baanwedstrijden georgani-
seerd kunnen gaan worden. Begin 
2021 gaan de oude opstallen 
gesloopt worden, waardoor ruimte 
ontstaat voor uitbreiding van het 
tennispark van All Out.

 In de nacht van 7 op 8 december 
werd Aalsmeer opgeschrikt door 
een enorme explosie gevolgd door 
een flinke brand in de Poolse 
supermarkt in de Ophelialaan. De 
super brandde geheel uit, evenals 
een nabij geparkeerde auto. Er is 
een vermoeden dat  er opzet in het 
spel is. De politie doet onderzoek. 
Tot er meer informatie is heeft 
burgemeester Oude Kotte de 
supermarkt tot nader order 
gesloten.

Vervolg van vorige pagina.





Negen 60 jaar getrouwde echtparen in de bloemetjes gezet in de Trouwzaal.

Bewonersverenigingen rond Schiphol stappen naar de rechter.

De Aalsmeerse Maud wint met Unity het Junior Songfestival en mag Nederland 

vertegenwoordigen op het Eurovisie Junior Songfestival.

Sloop postkantoor aan de Stationsweg.

Het Grote Sinterklaashuis officieel geopend door burgemeester Oude Kotte en 

kinderburgemeester Julius van Wilgenburgh in bijzijn van Sinterklaas. Vier platanen bij de Zuiderkerk moeten plaats maken voor nieuwbouw.

Kudelstaartse vlag in de top op het Raadhuis.

Feestelijke tewaterlating van de nieuwe (eerste) boot van De Bovenlanden.

Flat in de Parklaan versierd met een 

fraai gedicht van John Tesselaar op de 

gevel.
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‘Stoer Groen’ van Elize Eveleens heeft de meeste stemmen gekregen voor de 

inrichting van het middengedeelte van de rotonde bij de Zwarteweg. Start uitvoer project Waterfront bij de Westeinder. Foto: www.kicksfotos.nl

Wethouders Robert van Rijn en Bart 

Kabout bij Fort Kudelstaart.

 Ruim 400 inwoners hebben gerea-
geerd op de oproep om een mooie 
invulling te bedenken voor de 
nieuwe rotonde bij de Zwarteweg. 
‘Stoer Groen’ van Elize Eveleens 
won uiteindelijk met totaal 188 
stemmen.

 Geen uitgebreide kerstlunch met 
livemuziek voor de ouderen dit 
jaar. Echter wel een smakelijke 
opsteker voor 350 ouderen in Aals-
meer dankzij de zussen Ineke en 
Wil Loogman en hun stichting 
Ouderen Aalsmeer. Achtentwintig 
vrijwilligers hebben de pakketten 
rondgebracht.

 Begin december is een aanvang 
gemaakt met de realisatie van het 
Waterfront. Er werden eerst palen 
en later hekken neergezet tot 
ongenoegen van enkele inwoners. 
Echter over zo’n vijf maanden kan 
genoten worden van een groter 
Surfeiland, de wandelboulevard en 
kan plaatsgenomen worden aan 
de picknicktafels. De werkzaam-
heden vinden vanaf het water 
plaats. 

 De kogel is door de kerk, de 
herontwikkeling van Fort Kudel-
staart is goed gekeurd door het 
merendeel van de gemeenteraad. 
Het Fort kan ontwikkeld worden 
tot zeilfort met lokale horecavoor-
zieningen en een hotel met confe-
rentiemogelijkheden. “Een mooie 
impuls voor de watersport”, aldus 
de wethouders Robert van Rijn en 
Bart Kabout.

 Op de valreep van 2020 heeft het 
Meerlandenfonds getrakteerd. 
Zeventien verenigingen en stich-
tingen uit Aalsmeer kregen een 
donatie uit dit fonds, waaronder 
Participe Amstelland voor realisatie 
van een speeltuin in de Clematis-
straat (1.000 euro) en de Stichting 
Living Memories (videoportret 
terminale kinderen, 750 euro).

Vervolg van vorige pagina.





Ook Sinterklaasfeest voor de jongste inwoners van Kudelstaart.

Nieuwe kunstkast ‘Hoop’ in de Hortensialaan.

Bloemen van de burgemeester voor 65 jaar getrouwd echtpaar Van Willegen.

Wethouder Robert van Rijn opent het eerste laatje van de adventskalender. Nieuw clubgebouw Atletiek Vereniging Aalsmeer digitaal officieel geopend.

Show- en Jachthoornkorps Kudelstaart na 33 jaar gestopt.

Fleurige ‘beestenbende’ tijdens het jaarlijkse bloemenfestival in het Kloosterhof. Toch een beetje Pramenrace op de tweede zaterdag in september.
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Ruim 300 handtekeningen overhandigd aan burgemeester Oude Kotte voor behoud 

van het groene Heegstrapark.

Meerlandenfonds trakteert 17 verenigingen en stichtingen in Aalsmeer. Wethouder 

Wilma Alink reikte de cheque uit aan Sylvana Wildschut, vrijwilliger bij de Stichting 

Living Memories.

Kerstpakketten en bloemen voor 350 

ouderen in Aalsmeer.

Aardbeienbrug met de ‘handen’ in de 

lucht.

Even de ogen dicht na een lange 

bezoekdag. Zo’n 2.000 kinderen op 

bezoek in het Grote Sinterklaarshuis.

Plantjes voor meer dan 500 ouderen 

dankzij Scouting Tiflo.
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De prijs die te winnen is 
met deze puzzel wordt u 

aangeboden door 
Vooges, 

Zijdstraat 79 Aalsmeer.
Lekker puzzelen voor een 

BOSVRUCHTENTAARTJE

Mail de oplossing voor dinsdag 
5 januari 16.00 uur naar:

puzzelaalsmeer@meerbode.nl
voorzien van uw naam, 

telefoonnummer en e-mailadres.
De winnaar ontvangt bericht via 
de e-mail en kan de gewonnen 
bosvruchtentaartje afhalen bij 
Vooges, onder vermelding van 

zijn of haar naam.

Zijdstraat 79 Aalsmeer
Tel. (0297) 324952
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal  1. werkvoorbereider (beramer); 7. rijvaardigheids-
bewijs; 12. schuw dier; 13. het is in orde; 14. tenger; 15. int. auto-
kenten Denemarken; 17. vrouwtjeshond; 19. pas of schrede; 21.
familielid; 22. naaldboom; 24. voorwerp dat lichtstralen terug-
kaatst; 27. straalvliegtuig; 28. inval (plan); 30. nieuw (in samen-
stelling); 31. strikje; 32. gezwel (bult); 33. grond rond boerderij;
35. in beschonken toestand; 37. u edele (afk.); 38. chemisch
strijdmiddel; 41. gewestelijk arbeidsbureau (afk.); 42. het vrijko-
pen; 44. niet afgewerkt; 46. grootmoeder; 47. mannetjeskip; 48.
hulp van een vrachtwagenchauffeur; 49. melkklier; 50. toeganke-
lijk; 52. modehuis in Parijs; 54. bijensoort; 56. schrijfgerei; 58.
lanterfant (niksnut); 61. nachtroofvogel; 62. achteruitgaan (ver-
vagen); 64. erfelijk materiaal (afk.); 65. jongensnaam; 67. ver-
vroegde uittreding (afk.); 68. gordijnstang; 70. zeemansloon; 72.
gevangenverblijf; 73. grootwinkelbedrijf (Engels); 76. gevange-
nis; 77. in memoriam (afk.); 78. zuivelproduct; 79. iemand die op
bezoek is; 81. kunstmatige inseminatie (afk.); 82. spinnenweb-
draad; 83. heteluchtbad; 84. verwaande houding; 86. grootte van
een schip uitgedrukt in tonnen; 87. vrachtwagenchauffeur.

Verticaal  1. nagerecht; 2. paardenslee; 3. visgerei; 4. naar
beneden; 5. korte trommelslagen; 6. rij wachtende voertuigen; 7.
Nederlands waddeneiland; 8. alcoholische drank; 9. plechtige
belofte; 10. westerlengte (afk.); 11. deel van vrachtwagen; 16.
klein paardje; 18. lidwoord; 20. vurig strijdpaard; 21. bloeimaand;
23. familielid; 25. bijtende vloeistof; 26. vereniging (soos); 27.
vechtsport; 29. leer van de menselijke arbeid; 32. proces-ver-
baal; 34. enthousiast bewonderaar; 36. diepe afgronden; 37. uni-
dentified flying object (afk.); 39. ontwikkelingsfase van een
insect; 40. schermwapen; 42. grasmaand; 43. gezongen toneel-
spel; 45. niet grof; 46. Oxford English Dictionary (afk.); 51. bast
(schil); 53. bejaard; 54. voorjaarsbloem; 55. dierenmond; 56.
vleespastei; 57. wreed Romeins heerser; 59. weg met bomen;
60. pakjesbezorger (bode); 62. Europese-Aziatische vrouw; 63.
zoete (kermis)lekkernij; 66. vertragingstoestel; 67. tuimeling; 69.
Europese ruimtevaartorganisatie (afk.); 71. zijn kans beproeven;
73. grote ster aan de noorderhemel; 74. deel van het lichaam;
75. zoon van aartsvader Isaak; 78. kerel (vent); 80. zenuwtrek;
82. radon (scheik. afk.); 85. godsdienst (afk.).

Aalsmeer • Amstelveen  
Mijdrecht • Heemstede

Aalsmeer - Het was een roerig jaar 
voor iedereen en zeker ook voor de 
ondernemers uit Aalsmeer Centrum. 
De meesten moesten hun deuren in 
maart tijdelijk sluiten of ingrijpende 
veiligheidsmaatregelen tre�en. Toen 
leek er een lichtpuntje te komen en 
kon iedereen weer open. In oktober 
moest de horeca toch weer sluiten, 
waarbij de meesten weer creatief 
werden met afhalen en bezorgen. 
Maar toen kwam het slechte nieuws 
in december dat ook alle niet-essen-
tiële winkels dicht moesten. Wat een 
klap voor alle ondernemers die hun 
toch al slechte jaar in de laatste 
weken van het jaar een beetje 
hoopten goed te maken. En weer zag 
je die veerkracht van de onderne-
mers in Aalsmeer Centrum. Ze bleven 
de schouders eronder zetten en 
probeerden hun klanten zoveel 
mogelijk te blijven helpen.
Ondanks dat het zeer onzekere tijden 
waren in 2020, zijn de lokale onder-
nemers vooral ook dankbaar. Dank-
baar dat klanten naar hun winkel of 
zaak bleven komen en dankbaar voor 
het begrip en geduld dat ze vaak 
moesten hebben. Winkelen door alle 
extra maatregelen was niet altijd �jn, 
maar velen bleven lokaal kopen. En 
de ondernemers bleven met leuke 

acties komen en zorgden voor sfeer 
in Aalsmeer Centrum, zoals de feest-
verlichting en het kerstmannenor-
kest, om iets terug te doen voor hun 
klanten. 

Veel te winnen
Het afgelopen jaar was er veel te 
winnen. Verschillende mensen 
werden blij gemaakt met een diner 
voor twee voor Valentijn en drie 
vaders mochten voor Vaderdag gaan 
suppen, waterskiën of een dag rond-
rijden in een Renault Twizy. En toen 
kwam september, waarbij het 
normaal gesproken altijd groot feest 
is in Aalsmeer. De ondernemers in 
het Centrum toverden deze maand 
toch om tot feestmaand met als start 
de Aalsmeerse Week. Door heel Aals-
meer wapperde de Aalsmeerse drie-
kleur rood, groen en zwart. Ook in de 
winkelstraten kwam je de vlaggen 
overal tegen. En het centrum werd 
‘veroverd’ door de grappige wuppies. 
Klanten konden de kleine pluizige 
wezentjes bemachtigen en als ze de 
wuppies origineel op de foto zetten, 
maakten ze kans op een gezellig 
Aalsmeers uitje. Velen werden blij 
gemaakt met een bezoekje aan 
onder andere Funmania, de Histori-
sche Tuin, het Flower Art Museum, 

Floriworld, GlowGolf of zwembad De 
Waterlelie. Maar in september viel er 
nog meer te winnen, want als een 
kassabon werd ingeleverd, maakte 
men kans op één van de drie super 
gevulde goodie boxen of een appel-
taartje van Gewoon Doen. Deze actie 
werd een groot succes.

Acties voor kinderen
In de laatste maanden van het jaar 
waren het vooral de kinderen 
waaraan gedacht werd. Zo was er de 
inmiddels beroemde pompoenen-
speurtocht langs verschillende 
etalages in het Centrum. Niet zoals 
gebruikelijk op één dag, maar 
kinderen kregen de kans om geheel 
coronaproof een week lang op zoek 
te gaan naar alle pompoenen. Ze 
konden veel leuke prijzen winnen, 
met als hoofdprijs vier toegangs-
kaartjes voor de Efteling. De herfst 
werd afgesloten met het winnen van 
een fotoshoot. Kinderen mochten 
een foto insturen in hun leukste, 
engste of origineelste Halloween-
kleren. De altijd zo gezellige Sinter-
klaastijd brak aan. Helaas geen grote 
Sinterklaasintocht in het dorp, maar 
de Sint ging wel op bezoek bij een 
paar winkels en mocht de bijzondere 
winactie uitleggen. Kinderen konden 

Aalsmeer Centrum bedankt klanten

Het stralende middelpunt, dag en nacht, in het Centrum: Korenmolen De Leeuw. 

hun verlanglijstje insturen met 
daarop cadeautjes die te koop zijn in 
het Centrum. Op 4 december ging 
Sinterklaas met een Piet bij maar 
liefst tien kinderen langs de deur om 
ze te verrassen met deze cadeautjes. 
Dat was een groot feest. 

Actie verlengd
De ondernemers wilden het jaar met 
een bijzondere actie afsluiten en hun 
klanten in de watten leggen met een 
Feel Good Relaxpakket. De winnaar 
krijgt een verwenbehandeling bij 
één van de kappers of schoonheids-
salons of kan deze weg geven aan 
iemand die het verdiend heeft. Door 
sluiting van de salons door de inge-

stelde lockdown is besloten deze 
actie te verlengen tot eind januari, 
waarbij er hopelijk weer veel moge-
lijk is. Meedoen? Vul dan je gegevens 
in op het formulier en maak kans. Het 
formulier is te vinden op: shorturl.at/
biD68. 
Het bestuur van Meer Aalsmeer 
wenst iedereen namens de meer dan 
honderd ondernemers uit Aalsmeer 
Centrum het allerbeste voor 2021. 
Op naar een jaar waarin alle deuren 
weer snel geopend kunnen worden, 
iedereen weer normaal kan winkelen 
en dat er weer veel gezelligheid zal 
zijn tijdens leuke evenementen. Aals-
meer Centrum, vertrouwd en 
gezellig!

Door Miranda Breur

Aalsmeer - Net als afgelopen 
Koningsdag organiseert Bakkerij 
Vooges opnieuw een pickup point 
voor oud en nieuw bestellingen. Was 
het in april met oranje tompoezen, 
op 31 december zal dat een olie-
bollen-variant zijn. Eigenaar Jasper 
Engel vertelt: “We hebben bij de 

vorige editie wel gemerkt dat dit een 
gewilde manier is om snel, makkelijk 
en vooral veilig onze klanten te 
bedienen. Om het nóg veiliger en 
sneller te maken in deze nare corona-
tijd hebben wij een webshop laten 
maken waarin de bestellingen 
geplaatst kunnen worden. De 
webshop is geopend: www.vooges-
bestellen.nl. De order komt dan 

Pickup Point voor oliebollen 
bij Bakkerij Vooges 

rechtstreeks bij ons binnen en we 
zetten deze direct klaar om mee 
genomen te worden. Maar het kan 
ook nog à la minute bij ons voor de 
deur in de Visserstraat hoor!” 
Bakkerij Vooges houdt rekening met 
de drukte die zij met Koningsdag 
heeft ervaren (in de �le in de Visser-
straat), zodat ze niet voor verras-
singen komt te staan. Het is zelfs zo 
goed georganiseerd: Vrienden en 
familieleden zijn opgetrommeld om 
het familiebedrijf bij te staan en er 
zijn meer dan genoeg grondsto�en 

ingeslagen om iedereen te voorzien 
van heerlijke oliebollen, met of 

zonder rozijnen, en uiteraard van 
verse appel�appen en - beignets!
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