
DECEMBER 2021/JANUARI 2022

Horeca en winkels weer de  
dupe van nieuwe lockdown ...

Pag. 3

AMSTELLANDNIEUWS
Gratis krant voor Amstelveen & omstreken

www.amstellandnieuws.com 

Samenwerking organisaties 

• Rotaryclubs.
Er zal aansluiting gezocht worden met
Rotaryclubs in de omgeving van Amstelveen,
Hoofddorp en Aalsmeer ter ondersteuning
van de cursus en tentoonstelling.

• Dagbestedingsgroepen.
De dagbestedingen waar de cursus
portretfotografie gegeven zijn:
* Amstelveen:   Zorgcentrum De Luwte
* Aalsmeer: Zorgcentrum Aelsmeer  
* Hoofddorp: Zorgcentrum Floriande. 

• Projectgroep JMD.
De projectgroep JMD is een
samenwerkingsverband van Alzheimer
Nederland; ketenzorg dementie Amstelland,
VUmc Alzheimer Centrum en diverse
zorginstellingen in de regio, waaronder de
zorginstellingen van de dagbestedingen JMD.

• Ruud Janssen: Fotograaf-cursusleider

Foto expostitie in Villa
Randwijck
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Grote Clubactie met een 
enorme opbrengst
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De horecabedrijven in dit boekje geven u een kijkje in de keuken. Kruip even in de huid van de chefkoks en maak deze heerlijke recepten 
bij u thuis in de keuken. En profi teer 
bovendien van de vele kortingsacties 
bij de deelnemende restaurants.

Gratis bij afname Lunch & Diner bon bij de deelnemende bedrijven t.w.v. minimaal € 50,-. Losse verkoop € 10,-

Gratis bij afname Lunch & Diner bon bij de deelnemende bedrijven t.w.v. minimaal € 50,-. Losse verkoop € 10,-

Horeca AmstelveenHEERLIJK RECEPTENBOEK MET DIVERSE GERECHTEN EN AANBIEDINGEN

GRATIS bij afname lunch- & dinerbon van € 50,- bij de deelnemende horecabedrijven*. Losse verkoop € 9,50.
*Zolang de voorraad strekt bij de deelnemende horecabedrijven.

Ondersteun onze 
lokale horeca!

En pro� teer van
honderden euro’s

aan kortingen!
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GRATIS bij een aankoop 
bij Venstra!

LOKAAL ACTIEF VOOR BETAALBAAR WONEN!
Ons steunen? Kijk op www.actiefvooramstelveen.nl
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Bezorging - Winkel open 7 dagen per week

#KOOPOPTIJD #KOOPLOKAAL

venstra.nl
VOOR UW KERSTCADEAU

KIJK OP PAGINA 4



3Achtergrond nieuws

Grand Hotel Amstelveen, Bistro 
Nice, NTC en Bowling de Kegel;; Net-
jes Beheer is in bijna alle sectoren 
die hard worden geraakt door de co-
ronamaatregelen wel vertegenwoor-
digd. “Als je niet ingericht bent op 
lunches, komt dat niet vanzelf naar 
je toe. Of je moet het organiseren 
of je moet je verlies nemen”, vertelt 
Wilma. “Met eten hadden we alles 
al gecanceld, maar met de bowling 
bijvoorbeeld hadden we ons volledig 
gericht op het dagprogramma en 
wilden we met de kerst ook open.” 

Die plannen kunnen, nu het kabi-
net tot een harde lockdown is over-
gegaan, dus de prullenbak in.

Kerstdiners stonden dus sowieso al 
niet op de planning. “De ervaring 
van het afgelopen jaar liet zien dat 
mensen wel reserveren, maar ook 
heel makkelijk afzeggen. Je zit bom-

vol en als je de persco hebt gehad, is 
de zaak een dag later vrijwel leeg”, 
weet Wilma, die er direct een po-
sitieve wending aan weet te geven. 
“We hebben een gedeelde sluiting 
gehad en al eerder een volledige 
sluiting. Alle varianten zijn wel zo’n 
beetje langsgekomen. En dan is het 
fijn en troostend om te zien dat als 
het eenmaal weer mag, mensen ook 
weer terugkomen. Dan staan de gas-
ten er weer en is het gelijk ook weer 
superleuk.”
 

Voor een hotel liggen die zaken 
volgens Wilma iets genuanceerder. 
“De markt is veel grilliger. We heb-
ben veel zakelijke gasten en veel be-
drijven zijn een stuk voorzichtiger 
geworden. Als de markt weer open-
gaat, duurt het veel langer eer dat 
weer aantrekt. En ook daar geldt dat 
iedereen 100 procent annulerings-

zijn en dus wordt voor lege tribunes 
gespeeld. In ieder geval kunnen de 
topsporters wel hun wedstijdritme 
houden en blijven trainen. Geluk-
kig wel, want ze moeten uitgedaagd 
worden om niet aan kwaliteit in te 
boeten.”

Heeft ze überhaupt begrip voor de 
coronamaatregelen die worden in-
gevoerd? “Ik probeer zo neutraal 
mogelijk te blijven, want mijn me-
ning doet er eigenlijk niet toe. Ik 
heb met zo veel verschillende me-
ningen te maken. Iedereen heft zijn 
eigen gelijk en soms heb je ook felle 
discussies. Als er nieuwe maatrege-
len zijn ingesteld, krijg je gasten die 
zeggen ‘als je die maatregelen niet 
hanteert, kom ik niet meer’. Maar 
daarbij ook gasten die roepen ‘als 
je die maatregelen invoert, kom ik 

mogelijkheden wenst en als het 
even net kan, wordt er ook direct 
afgezegd.” 

In het sportieve deel van het bedrijf 
zijn ook twee effecten te zien. Voor 
de recreatieve tak van het sportcen-
trum ligt alles stil. Topsport, dat 
wordt bedreven bij het NTC – het 
Nationaal Tenniscentrum van de 
Nederlandse tennisbond KNLTB dat 
sinds 2019 op het terrein van De 
Kegel is gevestigd – kan wel door-
gaan. “Op dit moment wordt het NK 
gespeeld, maar er mag geen enkele 
toeschouwer of publiek bij aanwezig 

niet meer’. Ik schipper er met mijn 
managers doorheen met als motto 
‘laten we proberen het met elkaar 
zo leuk mogelijk te houden.” Mana-
gers, die ze met trots wel even wil 
noemen. “Voor Frans Poel (NTC), 
Klaas Jan Kalf (bowling De Kegel en 
bistro Nice) , Richard von Bannis-
seht (Grand Hotel Amstelveen) is het 
heel pittig, maar ze vormen met z’n 
drieën een geweldig team.”

En tja, de overheid weet het vol-
gens haar ook allemaal niet. Er is, 
zegt ze, geen draaiboek voor. “Ga 
er maar staan elke keer. Ik vind 
het ook wel een kunst dat iemand 
zo veel woorden heeft om dezelfde 
boodschap steeds weer in andere 
bewoordingen te brengen.” Naar 
haar mening is de overheid top in 
het toekennen van de steun. “We 
hebben wel aanspraak gemaakt op 
steunpakketten en dat staat ook 
snel op de rekening, dus dat is top”, 
erkent Wilma. Maar, en dan volgt er 
een grote maar: “Dan moet je de ver-
antwoording afleggen of je het mag 
houden en dat is een megatoestand. 
Veel accountants willen er hun 
handen niet aan branden. Ik vraag 
me af hoe kleine ondernemers dat 
doen. Een advies voor de overheid; 
koppel de bewijslast of het je toe-
komt en of je het juist besteedt aan 
de aanvraag.”

Waar het heen gaat? Ze weet het 
niet, en dus probeert ze zo positief 
mogelijk te blijven. “Dit gaat een 
aantal… nou ja, tig tijd van ons le-
ven in beslag nemen. Hoe hard wil-
len we ons leven daarmee verpesten. 
Niemand heeft hierom gevraagd en 
we moeten ermee dealen. Natuur-
lijk is het sombertjes. Je hebt al-
lemaal teleurstellingen. Dar hoort 
bij het leven. Als je niet een beetje 
weerbaar bent, maak je er ook niets 
van.”. 

Redactie: Nol de Vries

AMSTELVEEN - In nog geen 48 uur werden alle mogelijke scenario’s die veel horeca-uitbaters hadden bedacht 
om nog iets van de kerst te maken volledig van tafel geveegd: een harde lockdown. Een hard gelag, maar veel 
horecaondernemers blijven ondanks de enorme dreun die ze nu weer krijgen de moed erin houden. Het glas is 
nog altijd halfvol. Zo ook voor onder meer Wilma Schoonderbeek van Netjes Beheer het glas halfvol. “Ik heb veel 
waardering voor mijn managers die het bedrijf hier doorheen loodsen.”

Dat er iets moet gebeuren, snapt 
hij wel. Maar toch kan hij weinig 
begrip opbrengen voor de corona-
maatregelen die door het kabinet 
zijn ingesteld. De winkelier, die 
niet met naam en locatie in de 
krant wil, is met name verbolgen 
over het in zijn ogen inconsequen-
te beleid en het meten met twee 
maten door onder meer boa’s.

“Een dag nadat bij de vorige lock-
down weer gedeeltelijk open 
mochten, kreeg ik een boa bin-
nen die me waarschuwde dat er 
twaalf in plaats van de maximaal 
toegestane tien mensen in mijn 
winkel stonden. En echt, iedereen 
stond op afstand. Ik weet van col-
lega’s dat ze niet binnenstappen 
bij supermarkten – waar ieder-
een naast elkaar zijn fruit pakt 

De dreun komt hard aan, maar 
het glas blijft nog altijd halfvol

‘Het is fijn om te zien dat als het 
weer mag, gasten terugkomen’

of naast elkaar de boodschappen 
inpakt – en bepaalde grote dro-
gisterijketens – waar je al amper 
door het volgestouwde gangpad 
kunt. En dat soort zaken hoeft hun 
‘niet-essentiële’ artikelen echt niet 
af te dekken hoor. Megaomzetten 
draaien die gasten.”

En de steun van de overheid? “Mijn 
boekhouder raadt het af, omdat 
er zo veel haken en ogen aan zit-
ten. Je krijgt echt niet zomaar – en 
dat is natuurlijk logisch – een zak 
geld van de overheid. Als ze in Den 
Haag achteraf vinden dat je eigen-
lijk genoeg hebt omgezet, kun je 
alles of een deel terugbetalen en 
uitstel van belasting… leuk, maar 
het wordt je niet kwijtgescholden. 
En het is niet zo dat als dit allemaal 
achter de rug is, mensen twee keer 

December 2021/
Januari 2022

zoveel bij mij gaan kopen. Dus ik 
heb geen zin me in de schulden te 
steken, die ik straks toch niet kan 
terugbetalen.”
Dan: “Ik ben meer dan anderhalf 
jaar het braafste jongetje van de 
klas geweest, heb me aan alle 
regels gehouden en was – finan-
cieel – net weer een beetje op 
adem gekomen van de vorige 
lockdown. In een van de belang-
rijkste periodes van het jaar moet 
ik voor de tweede keer op rij 
mijn deuren sluiten. Oké, je mag 
bestellen en afhalen inrichten, 
maar daarmee haal ik nog geen 
fractie binnen van de omzet die ik 
normaal in deze tijd van het jaar 
haal. Ik hoor mensen zeggen dat 
het voor Mark Rutte en Hugo de 
Jonge moeilijke beslissingen zijn, 
weet je hoe moeilijk het voor een 
ondernemer is om zijn personeel 
te moeten ontslaan…”

De winkel weer dicht...

Nu weer een lege zaak maar straks komen onze gasten weer...

Frans Poel (NTC), Richard von Bannisseht (Grand Hotel Amstelveen) en Klaas Jan Kalf (bowling De Kegel en bistro Nice) vormen met z’n drieën een geweldig team.

Slapen, eten, bowlen, drinken, feesten, sporten, recreëren, 
vergaderen, wonen en werken in Amstelveen

Gelukkig Nieuwjaar!

Volg onze socials voor het laatste nieuws

www.grandhotelamstelveen.nl www.bistronice.nl www.hureninamstelveen.nl www.bowlingdekegel.nl www.ntcdekegelamstelveen.nl

Wij zijn er altijd klaar voor
Voor iedereen en voor 2022
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Dementie wordt gezien als een ou-
derdomsziekte. Toch is ongeveer 10 
procent van de mensen met demen-
tie jonger dan 65 jaar. Dementie op 
jonge leeftijd is ingrijpend, voor 
zowel de persoon met dementie als 
voor de directe omgeving. In Am-
stelveen, Aalsmeer en Hoofddorp 
bestaan sinds 2017 dagbestedingen 
die specifiek zijn ingericht voor Jon-
ge Mensen met Dementie (JMD). In 
deze dagbestedingen wordt de na-
druk gelegd op de vaardigheden die 
mensen met dementie nog wél heb-
ben. Ook wordt gebruik gemaakt 
van hun fysieke fitheid om allerlei 
activiteiten te ondernemen.

De cursus fotografie sluit daarop 
aan: zowel de creatieve als prakti-
sche kant van het nemen van foto’s 
wordt onderwezen. Op diverse dag-
bestedingen voor jonge mensen met 

Foto-expositie 
van en door
jonge mensen 
met dementie
AMSTELVEEN - Villa Randwijck aan de Catharina van Clevepark 10 in  
Amstelveen vormt het decor van een foto-expositie ‘In the picture’, die is 
samengesteld door en met materiaal van jonge mensen met dementie.

dementie in Amstelveen, Aalsmeer 
en Hoofddorp is een cursus fotogra-
fie gestart, onder leiding van een 
professionele fotograaf. 
Bovendien is aan de cursus een doel 
verbonden: meer bekendheid over 
JMD, erkenning dat er een speci-
fieke behoefte is aan activiteiten 
en uitbreiding van de dagbesteding 
voor deze groep. Een ‘reizende’ ex-
positie van de foto’s helpt dit ken-
baar te maken.

De expositie is van maandag t/m 
vrijdag te zien tijdens de openings-
tijden van Villa Randwijck van 
9:00 tot 17:00 (gesloten tussen kerst 
en oud en nieuw). De expositie is 
mogelijk gemaakt door de vrijwil-
ligers van Rotaryclub Amstelveen 
Nieuwer-Amstel (RANA) in samen-
werking met Projectgroep JMD van 
Alzheimer Nederland. 

AMSTELVEEN - Hij is wereldberoemd vanwege zijn iconische portret van 
Ernesto ‘Che’ Guevara. De Cubaanse fotograaf Korda is echter veel meer 
dan fotograaf van de Cubaanse revolutie. Vanaf 18 maart 2022 is in het 
Cobra Museum voor Moderne Kunst een overzichtstentoonstelling te zien 
van hem.

Alberto Díaz Gutiérrez, kortweg 
Korda (Havana, 1928 – Parijs, 2001), 
was een gerenommeerde Cubaanse 
fotograaf. Roem en bekendheid ver-
kreeg hij grotendeels door zijn fo-
to’s van de Cubaanse revolutie. Zijn 
krachtige beelden van Fidel Castro 
en Che Guevara gingen de wereld 
over. Toch was Korda veel meer dan 
de fotograaf van de revolutie. De 
tentoonstelling Korda: Cuba, Che, 
Glamour brengt een selectie van 
zijn allerbeste werken.

Korda startte als mode- en reclame-
fotograaf. In 1954 richtte hij een 
van de eerste op de media gerichte 
studio’s op in Cuba. Van meet af aan 
had Korda een zeer eigen benade-
ring van fotografie, waarbij hij uit-
sluitend met natuurlijk licht werkte 
en een nauwkeurige kadrering en 
compositie hanteerde. Zijn foto’s 

Cubaan Korda maakte in 1960  
de bekendste foto ter wereld

OVERZICHTSTENTOONSTELLING VAN EEN VEELZIJDIG OEUVRE IN COBRA

Heroic Guerrilla Fighter. Havana, 5 maart 1960 (photogram n°40 marked by Korda) 
© Alberto Korda Estate

‘Girl with a stick doll’. Sumidero, Pinar 
del Rio, februari 1959 © Alberto Korda 
Estate

waren bedoeld als authentieke ver-
halen over de vrouwelijke schoon-
heid. Korda hanteerde dezelfde be-
nadering bij het fotograferen van de 
revolutie. Als persoonlijke fotograaf 
van Fidel Castro legde hij de ge-
schiedenis van de revolutie vast in 
duizenden beelden.

Hij maakte het iconische portret 
van de Argentijnse rebellenleider 
Che Guevara, Heroic Guerrilla, op 5 
maart 1960. De roem kwam pas ze-
ven jaar later. Na de terechtstelling 
van Che Guevara in 1967 door het 
Boliviaanse leger werd het bewuste 
beeld van Che op duizenden posters 
gereproduceerd. Enkele maanden 
later, in mei 1968, zagen de studen-
ten Che als hun revolutionaire voor-
ganger. Zijn portret was overal te 
vinden: op vlaggen, T-shirts en kaft-
papier. De mythe was geboren. Die 
ene foto maakte Korda in een klap 
wereldberoemd.

Daartegenover stond dat hij voor 
de rest van zijn carrière geassoci-
eerd zou worden met de revolutie 
in Cuba. De tentoonstelling Korda: 
Cuba, Che, Glamour, die ongeveer 
150 zwartwit foto’s omvat, wil de 
fotograaf bevrijden van het “zware 
gewicht” van één foto en toont een 
veelzijdig en verrassend oeuvre, 
waar niet alleen de Cubaanse re-
volutie en haar leiders aan bod ko-
men, maar ook het nachtleven in 
Havana, de vrouwelijke schoonheid 
en de zeeën rond Cuba. Het werk 
van Korda is dan voor het eerst in 
Nederland te zien. De tentoonstel-
ling Korda: Cuba, Che, Glamour 
loopt tot en met 26 juni 2022. 

OOK ALS HET 
SNEEUWT BRENGT 
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CultuurDecember 2021/
Januari 2022

Maatregelen naar 
aanleiding van de 
persconferentie
Vanaf 19 december 2021 tot en 
met 14 januari 2022 gelden de 
volgende maatregelen: 

Theaters, bioscopen, (pop)
podia, concertzalen en evene-
menten:
-  Theaters, bioscopen, (pop)podia 

en concertzalen zijn gesloten.
-  Er geldt een evenementenver-

bod (uitgezonderd professionele 
sportwedstrijden zonder publiek, 
uitvaarten en weekmarkten).

Musea, bibliotheken en monu-
menten:
-   Musea en monumenten zijn  

gesloten.
-   Bibliotheken zijn open tot 17:00 

uur en mogen 1 persoon per 
5m2 ontvangen. Het dragen van 
een mondkapje is verplicht.

-  Horeca is gesloten. 

Kunst- en cultuurbeoefening:
-  Professionele kunst- en cul-

tuurbeoefening is toegestaan, 
zonder publiek. 

-  Kunst- en cultuurbeoefening met 
maximaal 2 personen is buiten 
in de openbare ruimte toege-
staan, evenals georganiseerde 
jeugdactiviteiten voor kinderen 
tot 18 jaar (max 50 personen).

Publiek bij lessen of repetities:
-  Publiek bij lessen of repetities is 

toegestaan. Hiervoor geldt een 
maximum van 1.250 personen 
per zaal.

-  Er is een coronatoegangsbewijs 
nodig.

-  Een vaste zitplaats is verplicht. 
Men dient 1,5 meter afstand 
van elkaar te houden

Publiek bij lessen of repetities:
-  Publiek bij lessen of repetities is 

niet toegestaan.

Horeca:
-  Cafés en restaurants zijn geslo-

ten. Afhalen en laten bezorgen 
is wel mogelijk.

-   Men hoeft geen coronatoe-
gangsbewijs te controleren bij 
het afhalen van eten en drinken.

Maatregelen gemeente 
Amstelveen
Voor de meest actuele informatie 
inzake COVID-19 maatregelen 
verwijzen wij u naar de website 
van de gemeente.

Maatregelen Veiligheidsregio 
Amsterdam-Amstelland
De gemeente Amstelveen maakt 
onderdeel uit van de Veiligheids-
regio Amsterdam-Amstelland. 
Voor de meest actuele informatie 
inzake COVID-19 maatregelen 
aangaande de veiligheidsregio 
verwijzen wij u naar de website 
van de Veiligheidsregio Amster-
dam-Amstelland.

Voor de meest actuele informatie 
over de RIVM- en landelijke richt-
lijnen inzake COVID-19 verwijzen 
wij u naar de website van de Rijks-
overheid. Voor de meest actuele 
informatie over de gevolgen van 
COVID-19 voor de culturele sector 
verwijzen wij u naar de website 
van de Rijksoverheid die hiervoor 
speciaal is ingericht.
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COLOFON

Dat is het gevolg van een door co-
alitiepartij D66 ingediend amende-
ment, waarover lang werd gespro-
ken. Alleen CDA en ChristenUnie 
stemden tegen het amendement. 
Burgemeester Tjapko Poppens had 
het er wel graag in willen hebben 
en zei nog dat hij met die mogelijk-
heid niet ondoordacht om zou gaan 
en dat hij bijvoorbeeld de fractie-
voorzitters voor aanwijzing van een 
gebied zou raadplegen.
Het mocht allemaal niet baten. Er 
kwam ook een amendement van de 
SP om de nieuwe APV (die voor vijf 
jaar telt) niet te laten uitstijgen bo-
ven landelijke wetgeving. Het ging 
daarbij fractievoorzitter Patrick 
Adriaans vooral om een in de APV 
genoemd verbod op het dragen van 
kenmerken van verboden organisa-
ties, zoals bepaalde motorclubs. On-
der meer Amsterdam en Uithoorn 
hebben dat al in deze regio. 
Adriaans vond dat een inperking 
van de vrijheid van meningsuiting 
en betoogde ook dat een door de 
rechter veroordeelde motorclub in 
cassatie ging bij de Hoge Raad. Dat 
het daardoor nog steeds niet is ver-
boden de kleuren van de club te dra-
gen, kan leiden tot verstoringen van 
de openbare orde, vond het college. 

Lachgas
Voor Adriaans was het naar zijn 
zeggen vooral een gevoel voor open-
baarheid, maar hij kreeg steun van 
fractievoorzitter Esther Veenboer 
van de PvdA, die in een lange en 

Preventief fouilleren niet in APV

juridisch doortimmerde speech be-
toogde dat men de APV niet moet 
gebruiken om hogere wetgeving te-
gen te spreken. De PvdA-fractie en 
GroenLinks voegden zich uiteinde-
lijk bij de SP. De gemeenteraad ging 
tenslotte unaniem akkoord met de 
(geamendeerde) nieuwe APV, die op 
aan aantal punten ten opzichte van 
de oude is veranderd. 
Onder meer zijn er een veiligheids-
risicogebied in opgenomen en werd 
de toepasbaarheid van het optreden 
bij woonoverlast vergroot. Ook is de 
handhaafbaarheid van het lachgas-
verbod verbeterd. 

Redactie: Johan Th. Bos

“Duurzaamheid is door de gestegen 
energieprijzen nog nooit zo actueel 
geweest. We horen van steeds meer 
huiseigenaren en huurders dat ze 
energie willen besparen. Gemeente 
Amstelveen wil met de subsidie 
Energiebesparing inwoners onder-
steunen. De vernieuwde regeling is 
komend jaar uitgebreid met o.a. da-
kisolatie. We hopen dat veel Amstel-
veners gebruiken gaan maken van 
de regeling. Zo worden de woningen 
in Amstelveen energiezuiniger en 
de maatregelen dragen bij aan meer 
wooncomfort”, zegt Floor Gordon 
(wethouder Duurzaamheid).

De subsidies zijn gericht op huisei-
genaren, huurders, kleine particu-
liere verhuurders en Verenigingen 
van Eigenaren (VvE’s). Er zijn bij-
voorbeeld subsidies voor isoleren 
van de woning met HR++, triple glas 
en vacuümglas, dakisolatie en isola-
tie door middel van voorzetwand; 
ventileren van de woning met ba-
lansventilatie; opslag en gebruik 

AMSTELVEEN - De subsidie Energiebesparing wordt met ingang van 1 ja-
nuari 2022 uitgebreid met extra energiebesparende mogelijkheden en is 
vastgesteld door het college. In 2021 is er tot nu toe door meer dan 350 
inwoners gebruikgemaakt van de regeling. Met de nieuwe aanpassing krij-
gen Amstelveners nu nog meer ondersteuning bij het verduurzamen van de 
woning. Er kan subsidie worden aangevraagd bij de uitvoer van verschillen-
de energiebesparende maatregelen, zoals isoleren, ventileren, duurzaam 
verwarmen en koelen.

Verdere uitbreiding subsidie
voor energiebesparing 2022

duurzame energie met een huis-
accu voor (tijdelijke) opslag van zelf-
opgewekte elektriciteit; duurzaam 
verwarmen en koelen en overige 
maatregelen, zoals subsidie voor ko-
ken op inductie en PVT-zonnepane-
len (voor stroom en warmte).
Er is voor 2022 220.000 euro beschik-
baar gesteld om inwoners te onder-
steunen bij het verduurzamen van 
hun woning. Naast deze financiële 
ondersteuning worden er volgend 
jaar door de gemeente verschillende 
collectieve inkoopacties georgani-

seerd die aansluiten bij de verschil-
lende subsidies. De lokale regeling 
is aanvullend op de landelijke sub-
sidieregeling voor het isoleren van 
de woning en voor een aantal tech-
nische voorzieningen. 
Eigenaren die in een monument wo-
nen kunnen een aanvullende subsi-

die krijgen voor het verduurzamen 
van de woning. Deze aanvulling 
is wenselijk omdat het verduurza-
men van een monument over het 
algemeen meer aandacht en geld 
vraagt.   De complete regeling en 
voorwaarden zijn in januari te vin-
den op amstelveen.nl/subsidies. 

AMSTELVEEN - Tijdens de corona-
periode is de gemeente Amstel-
veen coulant omgegaan met het 
innen van de gemeentelijke belas-
tingen. Met inwoners of bedrijven 
die het financieel moeilijk hadden, 
is een betalingsregeling overeen-
gekomen. 

Er zijn echter ook zo’n 1.500 belas-
tingschuldigen die niet hebben gere-
ageerd op brieven van de gemeente 
zoals een herinnering, aanmaning 
of dwangbevel. Zij hebben afgelopen 
weekend een laatste waarschuwing 
ontvangen. Dit is een brief waarin 
staat dat de openstaande vordering 

Invordering gemeentelijke belastingen in Amstelveen
wordt overgedragen aan de deur-
waarder.
De gemeente probeert dwangvor-
deringen, zoals een betalingsherin-
nering of aanmaning, altijd met de 
menselijke maat uit te voeren. Daar-
om zijn in 2020 en 2021 niet direct 
brieven met extra kosten toegezon-
den zoals normaal gesproken, maar 
zijn eerst kosteloze herinneringen 
verstuurd. Ook zijn er geen deur-
waarders op pad gestuurd. 
“Als er situaties zijn waarbij iemand 
niet in staat is om te betalen, gaan 
we altijd het gesprek aan en valt er 
meestal een betalingsregeling te 
treffen”, zegt wethouder Herbert 

Raat (financiën). “Degenen die nu 
een laatste waarschuwing hebben 
ontvangen, hebben tot nu toe ner-
gens op gereageerd. Mocht u het ge-
voel hebben ten onrechte een laatste 
waarschuwing te hebben ontvan-
gen, neem dan contact met ons op. 
Dan lossen we het samen op.”

Met inwoners en ondernemers die 
financieel geraakt zijn door de co-
ronacrisis en die contact hebben 
opgenomen met de gemeente is een 
betalingsregeling overeengekomen 
voor de gemeentelijke belastingen. 
Amstelveense gedupeerden van de 
Kinderopvangtoeslagaffaire hebben 

kwijtschelding gekregen. De inwo-
ners en bedrijven die dit weekend 
een laatste herinnering hebben ont-
vangen, zijn aan het einde van het 
invorderingsproces aanbeland. Zij 
hebben inmiddels een herinnering, 
aanmaning en dwangbevel ontvan-
gen. 

Mensen die een brief hebben ont-
vangen en daar vragen over hebben 
of niet in staat zijn om te betalen, 
dienen contact op te nemen met de 
gemeente via 020 540 4886 of e-mail 
invordering@amstelveen.nl. 
Wellicht is een betalingsregeling 
mogelijk. 
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AMSTELVEEN - Preventief fouilleren in door de burgemeester aan te
wijzen gebieden komt niet in de nieuwe Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV), zeg maar de grondwet voor Amstelveen, die de 
gemeenteraad woensdag 15 december vaststelde. 

Shared Dining Box
Burrata, beef tataki, tonijntartaar, vitello tonnato, rib-eye carpaccio, 
gelakte paling, brood alioli

Borrel Box
Jalapeñoworst, gedroogde ambachtelijke worst (3 soorten), 
Assortiment kazen (geitenkaasje, Munster, loopkaasje) met garnituur, 
diverse borrelnootjes / crackers / kaasknabbels / hummus / olijven

Houd onze social media in de gaten voor leuke events en acties!

Café Restaurant Heisa combineert Mediterrane gezelligheid met Hollandse 
nuchterheid. Verwacht bij ons geen klassiek gedekte tafels of stijf gedoe. Heisa 

is druk, levendig en bruisend! We combineren gastronomisch vakmanschap 
met kwalitatief hoogstaande ingrediënten en liefde voor ouderwets lekker eten.

Café Restaurant Heisa 
  AMSTELZIJDE 45, AMSTELVEEN 
  020 823 1861 
  INFO@CAFERESTAURANTHEISA.NL
  WWW.CAFERESTAURANTHEISA.NL
 �        HEISA.CAFERESTAURANT

De Heisa Shared Dining- en Borrel Box

Haal ook wat 
Heisa in huis
en bel of mail jouw 
bestelling door via 

020 823 1861 of
info@caferestaurantheisa.nl

Bestellen:
7 dagen per week 

van 12:00 tot 20:00 via 
020 823 1861 of

info@caferestaurantheisa.nl

Tot de nok toe 
gevuld met lekkers. 

En gegarandeerd 
voor een avondje 

ouderwetse Heisa-
gezelligheid, maar 

dan thuis.

Heisa
signature 

dishes

Stel je eigen box samen met super veel 
lekkers voor de feestdagen.
Ruime keuze aan gerechten, zowel vlees, vis als groenten.
Check www.caferestaurantheisa.nl voor het bestelformulier.



#1 Tiara (26 jaar), 1,5 jaar in 
dienst; adviseur facilitaire zaken – 
directe collega van Dennis, heeft 
haar scriptie bij de gemeente 
uitgevoerd en is daarna in dienst 
gekomen.

#2 Dennis (27 jaar), 5 jaar in 
dienst; adviseur facilitaire zaken – 
alles wat er in het gebouw nodig 
is op gebied van beveiliging, cate-
ring, huisvesting en de organisatie 
van interne evenementen.

#3 Talitah (27 jaar), 3 jaar in 
dienst; beleidsmedewerker binnen 
team samenleving; alles wat met 
basisonderwijs te maken heeft.

#4 Emily (27 jaar), 5 jaar in dienst; 
adviseur communicatie – als 
werkstudent via het callcenter 
binnengekomen, richt zich nu op 
videowerk en campagnes.

#5 Twan (29 jaar), 2,5 jaar in 
dienst; adviseur orde en veiligheid 
- specifiek op jeugd en veiligheid 
en woninginbraken. Veel con-
tact met politie, handhaving en 
jongeren.

#6 Martijn (31 jaar), 3 jaar in 
dienst; adviseur financiën – waar-
onder ook vastgoed en bij taken 
hoort ook toetsen en meedenken 
en sparren met de afdelingshoof-
den over wat allemaal mogelijk is.

8 Nieuws 9

Ambtenaren stoffig en afgestompt? 
Voor hen geldt dat dan ook zeker 
niet. O ja, ambtenaren die voldoen 
aan het cliché, vind je zeker ook in 
het raadhuis aan De Poel. En op zich 
is het ook logisch, erkennen ze bei-
den, dat het voor iemand die al meer 
dan dertig jaar in dienst is, best wen-
nen is. Kasten die verdwijnen, vaste 
telefoons die plaats maken voor 
mobiele telefoons, de digitalisering. 
En, door de flexplekken ben je dan 
ook nog eens je eigen bureau kwijt. 
“Maar ook op een flexplek kun je de 
foto van de kinderen kwijt, je moet 
‘m alleen ‘s avonds weer weghalen”, 
lacht Talitah.

Samen met de jonge collega’s vor-
men zij en Dennis het bestuur van 
de Jonge Ambtenarennetwerk Am-
stelveen en Aalsmeer (JAAA). Nee, 
dat is geen recalcitrant clubje dat 
graag tegen de schenen van de ge-
vestigde orde schopt. Sterker nog, de 
insteek is het maken van verbinding 
in de breedste zin van het woord; in-
tern in het raadhuis tussen verschil-
lende ambtenaren en afdelingen, 
maar ook met andere gemeenten. 
Het jonge ambtenarennetwerk (tot 
36 jaar) bestaat uit 365 jonge amb-
tenaren!

Het Amstelveense netwerk – bij an-
dere gemeenten bestond het al des-

AMSTELVEEN - Afwisselend werk in een veelzijdige baan met zekerheid 
en toekomstperspectief. Het zijn de ingrediënten die maken dat jonge 
ambtenaren als Dennis en Talitah elke dag weer met plezier naar hun 
werk afreizen. Natuurlijk ook zij hebben wel eens een dag minder zin, 
maar in welke baan heb je dat nu niet.

Jonge ambtenarennetwerk is de
bindende factor in het raadhuis

Redactie: Nol de Vries

tijds – bestaat nu zo’n vijf jaar. 
“Tijdens een gemeentesecretariscon-
gres mochten de deelnemers ook 
jongere collega’s meenemen en daar 
is eigenlijk het idee ontstaan ‘hier 
moeten wij ook iets mee’. Vooral om-
dat we zien dat het heel belangrijk 
is om jonge ambtenaren in dienst te 
hebben”, legt Dennis uit.

Voor de balans in het team, vult  
Talitah aan. “Je moet zeker niet al-
leen jongeren of alleen ouderen 
hebben, maar een juiste mix van 
verschillende leeftijdsgroepen.” Een 
stuk ervaring maar ook jong elan in 
het team. Dennis: “Jonge mensen 
brengen ook nieuwe inzichten mee.” 
Talitah: “En een dosis energie. En ja, 
het zal soms ook wel de nodige weer-
stand oproepen, maar daarmee om-
gaan is ook een uitdaging.” Je hebt 
ook, vindt zij, soms tegengas nodig 
om veranderingen in gang te zetten. 
“Dat leidt tot gevraagd advies, maar 
soms ook tot ongevraagd advies.”

Dennis erkent dat het jonge amb-
tenarennetwerk ook is opgericht 
om de jongere medewerkers bij de 
gemeente in het raadhuis een stem 
te geven, zorgen dat ze worden ge-
hoord. Want, stelt hij, we zijn toch 
de toekomst van het ‘bedrijf’. In het 
management komt hij  50-plussers 
tegen die over veel beslissen wat er 

in het gemeentehuis gebeurt. “Maar 
ik moet ook erkennen dat veel leden 
van het management en de directie 
beseffen dat er een jongerennet-
werk bestaat en die ook regelmatig 
toetsen. Jonge ambtenaren worden 
zeker wel gehoord en worden ook 
bij de renovatieprojecten betrokken 
bijvoorbeeld.”

Het JAAA is er ook zeker niet alleen 
voor jongeren, benadrukt Talitah. 
Dennis: “Zeker niet, we proberen 
juist de verbinding te maken. Dat 
zie je ook terug in de evenementen, 
sessies en bijeenkomsten die we or-
ganiseren. We hebben vaak gastspre-
kers, die voor zowel jonge als oudere 
ambtenaren interessant zijn. Bij de 
vorige verkiezingen hebben we een 

simultaansessie gegeven over hoe de 
gemeenteraad nu eigenlijk werkt, 
hoe werken moties en dergelijke. 
Ook heeft iemand van de afdeling 
vergunningen wel verteld over hoe 
dat nu precies in zijn werk gaat en 
mochten wij daarna achter de scher-
men kijken bij een Amstelveens eve-
nement. Zo leer je elkaar ook beter 
kennen.” En iedereen die een goed 
idee heeft voor een evenement of 
sessie of wat dan ook, is welkom, 
meldt Talitah. 

“We hebben een evenement geor-
ganiseerd, waarbij de vier genera-
ties samenkwamen. De opkomst 
was goed. Iedere generatiegroep 
moest zich gezamenlijk voorstellen 
en enigszins uitleg geven over zijn 
opvoeding. Het tijdperk waarin je 
opgroeit is namelijk heel bepalend 
voor hoe je (in het werk) met elkaar 
omgaat. We hebben de verschillen, 
maar vooral de overeenkomsten tus-
sen de generaties belicht en gekeken 
naar hoe die elkaar het best kunnen 
aanvullen”, legt Dennis uit.

Wel denkt Talitah dat werken bij 
de gemeente nog steeds een stoffig 
imago geeft, waardoor net afgestu-
deerden niet snel aan werken bij de 
gemeente zullen denken. Zelf heeft 
ze bewust voor een baan bij de loka-
le overheid gekozen. “Ik wilde heel 
graag in een politieke omgeving 
werken, plus omdat mijn moeder 
bij een gemeente – nee, niet in Am-
stelveen – werkt, ben ik wel bekend 
met die wereld. Het is verre van 
stoffig, je hebt juist ontzettend veel 
mogelijkheden om jezelf te ontwik-
kelen. En je vindt hier de meest uit-
eenlopende vakgebieden, zo lopen 
er ook dierenverzorgers rond bij de 
gemeente.” En denk maar niet dat 
je bij de overheid alleen maar 9-5- 
banen hebt. “De vrijheid is groot, en 
dat is iets wat ik ook heel belangrijk 
vind”, oordeelt Dennis. ‘Natuurlijk 
is het afhankelijk van de functie die 
je hebt, maar je kunt best wel flexi-
bele werktijden aanhouden.”

Dennis, die zelf niet bewust voor 
werken bij de gemeente heeft geko-
zen maar er een beetje is ingerold 

– knikt instemmend. “Veel jongeren 
belanden bij de gemeente, omdat ze 
er via een stage of afstudeerscriptie 
terechtkomen. Ik kan voor mezelf 
alleen maar zeggen dat ik het hier 
ontzettend naar mijn zin heb. Een 
mooie werkomgeving met uitzicht 
op De Poel en het bos. Alles wat je 
terugziet in het bedrijfsleven, is ook 
hier bij de gemeente te vinden.” 
Talitah vindt het voor zichzelf een 
pluspunt dat ze het gevoel heeft iets 
bij te dragen aan de samenleving 
en de inwoners van Amstelveen en 
Aalsmeer. “Dat geeft mij weer een 
bepaalde voldoening.” 
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Burgemeester complimenteert zorgmedewerkers ziekenhuis Amstelland
AMSTELVEEN - De ontwikkelin-
gen die het ziekenhuis Amstelland 
heeft gemaakt in de covid-zorg 
heeft indruk gemaakt op burge-
meester Tjapko Poppens tijdens 
zijn bezoek aan het ziekenhuis be-
gin december. 

Sophia de Rooij en Paul Rotering van 
de Raad van Bestuur, Christel Bank, 
manager acute en intensieve zorg en 
Ariën Stigter, chirurg ontvingen de 
burgemeester en leidden hem rond. 
Via de Spoed Eisende Hulp (SEH) en 
de intensieve care (ic) eindigde de 
rondleiding in de sluis van de covid-
afdeling. 
Christel Bank legde uit dat het zie-
kenhuis de ic afgelopen zomer heeft 
aangepast. “In plaats van één geïso-
leerde covid-afdeling, is er nu een co-
vid-sluis per drie kamers. Hierdoor 
kunnen verpleegkundigen flexibel 
wisselen van werkveld zodra dat no-
dig is en blijft de ic, bij toenemende 
intensieve covid-zorg, toegankelijk 
voor reguliere zorg. Verpleegkundi-
gen worden daar op getraind, maar 

het omschakelen blijft zwaar.” 
Bij de covid-afdeling vroeg de burge-
meester een verpleegkundige hoe zij 
deze tijd ervaart: “Wat ik het zwaar-
ste vind, is dat mensen geen bezoek 
kunnen ontvangen. Dat maken we 
goed met een dagelijks telefoontje 
of videobellen naar het thuisfront.”  
Bezoek op de covid-afdeling is moei-
lijk te organiseren, omdat de man-
kracht ontbreekt om dit goed te 
begeleiden. Bovendien blijft het be-
smettingsgevaar groot. 

“Covid blijft in onze samenleving,” 
legde Sophia de Rooij uit. “En daar 
moeten we als maatschappij mee 
door.” Ariën Stigter pleit voor een 
plan om covid in de zorg te norma-
liseren, zodat ze niet steeds van golf 
op golf moeten acteren. 
De burgemeester sloot zijn bezoek af 
met de woorden dat hij diep onder 
de indruk is van de professionaliteit 
van de zorgverleners in Ziekenhuis 
Amstelland en gaf ze een groot com-
pliment voor hun niet aflatende  
inzet.  Burgemeester Tjapko Poppens, Valentine Sanders, Sophia de Rooij, Gabrielle Alink, Ariën Stigter, Pieter Heidema en Christel Bank (vlnr).

ENTHOUSIASTE JONGE MEDEWERKERS BIJ DE GEMEENTE DOORBREKEN HET BEELD VAN DE ‘STOFFIGE AMBTENAAR’

AMSTELVEEN - In de tweede week van december verdween de eerste paal van de nieuwe kantine van 
Sporting Martinus de grond in. Na nog eens 44 palen wordt er nu hard gewerkt aan de fundering en 
dan, als het allemaal volgens plan verloopt, wordt het gloednieuwe clubhuis in juni opgeleverd. Tot 
die tijd is alles anders bij Sporting Martinus, maar de ‘show must go on’, dus bouwwerkzaamheden 
of niet de club draait gewoon door.

Het slaan van de eerste paal werd 
verricht door voorzitter Rick van 
Bruggen zelf, die daarbij werd bij-

gestaan door wethouder Sport Rob 
Ellermeijer. Nadat de paal met de 
ludieke tekst ‘Er kan er maar één de 

beste zijn’ was geslagen was er cham-
pagne. Weliswaar, in verband met de 
corona-regels, voor een kleine groep 
toeschouwers, maar het moment 
was er voor de Martianen niet min-
der om. Al vier jaar werd er binnen 
de club naar dit moment toegewerkt 
en om dan de eerste paal in de grond 
te zien verdwijnen vervulde de toe-
schouwers zichtbaar met trots. In 
een korte speech verwoordden zo-
wel Rick van Bruggen als Rob Eller-
meijer die trots. Ellermeijer: “Twee 
jaar geleden beleefde Sporting Mar-
tinus haar 100-jarige bestaan. Dat 
was een mijlpaal die groots werd 
gevierd en waar je trots op kan zijn. 
Maar dit moment, 9 december 2021, 
is evenzogoed een mijlpaal die in 
de geschiedenisboeken zal blijven 
staan. Je moet lef tonen en vasthou-
den aan het plan. Als ik zie hoe het 
proces is gegaan, kan ik niet anders 
dan mijn bewondering uitspreken. 
Hier kun je als club trots op zijn, 
trots op je vrijwilligers die zo’n gro-
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Ook tijdens de bouw van de nieuwe kantine wordt er volop getraind.

te rol hebben gespeeld in het pro-
ces en maar weer eens aantoonden 
hoe cruciaal vrijwilligers voor een 
club zijn.” Van Bruggen sprak ook 
zijn dank uit naar de vrijwilligers 
die volgens zijn woorden met to-
meloze inzet vier jaar lang naar dit 
moment hebben toegewerkt. Ook 
had hij een dankwoord voor de pro-
fessionele partijen zoals gemeente, 
bouwbedrijf De Heemraad, architec-
tenbureau Blackbox en bouwkundig 
adviesbureau Kasteelheer die vier 
jaar lang samen de vrijwilligers uit 
de club met woord en daad hebben 
bijgestaan. De voorzitter besloot 
dan ook met de woorden: “We zijn 
ergens gekomen waar we met z’n al-
len keihard aan hebben gewerkt. En 
daar mogen we met z’n allen enorm 
trots op zijn.”
De 45 palen zitten inmiddels al-
lemaal in de grond en er wordt al 
hard aan de fundering gewerkt. 
Voor de Kerst wordt het beton van 
de fundering gestort en daarna kan 
de opbouw beginnen. Die opbouw 
zal door de leden op de voet wor-
den gevolgd vanuit de noodkantine 
die zich pal naast de bouwplaats 
bevindt. “Het is allemaal natuur-
lijk wat behelpen”, vertelt Moniek 
Kleintjes, bestuurslid kantinezaken. 
“Maar als tijdelijke oplossing heb-
ben we er het beste van gemaakt. Er 
zijn douches, kleedkamers en wc’s 
en de kantine is gezellig. We krijgen 
alleen maar positieve reacties, van 
eigen leden maar vooral ook van de 
uitspelende clubs. Vaak is te horen: 
‘Wat gezellig hier’, of ‘Wat hebben 
jullie dit goed geregeld zeg’.”
Zoals bij elke club is het ook bij Spor-
ting Martinus door de Corona-regels 
na 17.00 uur stil. Maar voor 17.00 

uur wordt elk stukje gras bij de club 
benut. Dankzij een speciaal gemaakt 
Corona-trainingsschema kan er 
doordeweeks door pupillen en juni-
oren de hele week doorgetraind wor-
den. Voor de selectieteams is het wel 
behoorlijk aanpassen, want trainen 
op dinsdag en donderdag om 20.00 
uur is er natuurlijk niet meer bij. 
Tom Verhoek, trainer/coach van het 
eerste elftal heeft een uitgesproken 
mening over de maatregelen. Hij 
vindt het een onbegrijpelijke situ-
atie, waarin wederom een enorm be-
roep wordt gedaan op de motivatie 
en het doorzettingsvermogen van de 
spelers. 
De zondag 1 van Sporting Martinus 
zat voor deze nieuwe maatregelen 
in een enorme flow en is koploper 
in de Zondag 3e klasse C. Maar liefst 
19 wedstrijden op rij ongeslagen. 
Verhoek probeert nu zijn spelers fit 
te houden met een doordeweekse 
training bij fysiopraktijk Intercure 
in Buitenveldert en in het weekend 
een oefenwedstrijd of training. Op 
433magazine.nl geeft Verhoek aan 
niet te verwachten dat op 23 janu-
ari 2022 de competitie weer gewoon 
doorgaat. Hij ziet het ervan komen 
dat straks de gehele competitie bin-
nen drie, vier maanden zal moeten 
worden uitgespeeld. Verhoek in 
433magazine: “Daarnaast verwacht 
ik dat het wederom veel coronables-
sures met zich mee gaat brengen. 
Dus hopelijk blijven alle voetballers 
in heel Nederland gemotiveerd om 
de aankomende weken te gaan hard-
lopen, de sportschool in te duiken of 
in het weekend te gaan trainen.”   

Nieuwbouw Sporting Martinus 
kantine ligt op schema

De slaan van de eerste paal werd verricht door Sporting Martinus voorzitter 
Rick van Bruggen, bijgestaan door wethouder Sport Rob Ellermeijer. Zo gaat de nieuwe kantine er uitzien.

Met de folder wil de gemeente meer 
duidelijkheid verschaffen in de om-
gang met monumenten, zodat het 
zorgen voor een monument wordt 
ervaren als iets om trots op te zijn. 
“Het belang van het behoud van ons 

AMSTELVEEN - Alle eigenaren van rijksmonumenten en gemeentelijke 
monumenten in de gemeente Amstelveen hebben begin december de 
folder ‘Handleiding voor monumenteigenaren’ in de brievenbus. Hierin 
staat een heleboel praktische informatie, bijvoorbeeld over vergunnings-
vrije en vergunningsplichtige werkzaamheden aan een monument. Maar 
ook over subsidiemogelijkheden voor onderhoud en restauratie. 

Gemeente komt met informatiefolder 
voor eigenaren van een monument

Wethouder Herbert Raat (monumenten) met Riki Timmermans en Otto Over bij hun monumentale 

woonhuis aan de Amstelzijde.

lokale erfgoed wordt steeds breder 
onderkend en daar zijn we ontzet-
tend blij mee”, zegt wethouder 
Herbert Raat (monumenten). “De 
monumenten maken Amstelveen 
onmiskenbaar tot het Amstelveen 

dat wij kennen, met haar eigen ont-
staansgeschiedenis en haar eigen 
identiteit. Het duurzaam behoud 
van dat erfgoed is van groot belang. 
Als eigenaar van een monument, 
heb je een belangrijk onderdeel van 
de geschiedenis van de gemeente in 
je bezit. Ik wil alle monumenteige-
naren daarom hartelijk bedanken 
voor hun goede zorgen voor ons cul-
tureel erfgoed.”
Als gevolg van de door de gemeen-
teraad ingediende motie ‘Laat mo-
numenten niet lopen’ is in 2019 het 
Meldpunt Monumenten opgericht. 
Inwoners konden zelf suggesties 
doen voor gebouwen of objecten die 
nooit verloren mochten gaan en een 
belangrijk onderdeel vormen van 
de lokale historie. Naar aanleiding 
hiervan zijn sindsdien maar liefst 
veertien gemeentelijke monumen-
ten aangewezen. Ook deze nieuwe 
monumenteigenaren informeert de 
gemeente graag zo goed mogelijk 
over de omgang met deze waarde-
volle stukjes van Amstelveen.  
Meer informatie over monumenten 
is online te vinden via www.amstel-
veen.nl/ervaaramstelveen. 
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Deze platforms maken het gemak-
kelijk voor jou als vrijwilliger en jou 
als hulpvrager om elkaar te vinden. 
Er zit voor iedereen iets bij, want in 
iedereen schuilt een vrijwilliger en 
Helpen maakt Happy.
Ondanks corona zijn er in het afge-
lopen jaar meer dan 600 mensen 
via de platformen geïnspireerd ge-
raakt om iets voor een ander te be-
tekenen. En dus ook meer dan 600 
mensen geholpen. Wil jij ook het 
verschil kunnen maken? Of gehol-
pen worden? Dit kan door middel 
van de vacaturepagina en ook via 
de telefoon of per mail. Hieronder 
laten we je zien hoe het werkt. 

Heb jij een uurtje om iemand te helpen?
AMSTELVEEN/AALSMEER - Ben je enthousiast geworden na het lezen 
van deze pagina om ook een uurtje bij te dragen en te zien wat vrijwil-
ligerswerk voor jou kan betekenen? Bezoek dan de online platforms 
van de Vrijwilligerscentrale Amstelland: www.aalsmeervoorelkaar.nl 
en www.amstelveenvoorelkaar.nl 

Via de vacaturepagina’s
Als je hulp nodig hebt
Zoek je hulp voor jezelf, een fami-
lielid, of een buur in Amstelveen 
of Aalsmeer? Plaats dan een hulp-
vraag. Of kijk bij het menu onder 
‘aan de slag’ bij ‘vind een vrijwilli-
ger’ op de platformen: 
www.aalsmeervoorelkaar.nl/
hulpaanbod/ en www.amstelveen-
voorelkaar.nl/hulpaanbod/

Als je hulp wilt bieden
Iedereen heeft iets te bieden waar 
een ander om verlegen zit. Je kan 
het verschil al maken door je een 
uurtje in te zetten. Je plaatst je hul-

paanbod via inschrijven.
Of je kijkt naar de hulpvragen die 
er al zijn: www.aalsmeervoorelkaar.
nl/hulpvragen/ en www.amstelveen-
voorelkaar.nl/hulpvragen/
Door aan de linkerkant te kiezen 
voor categorieën, vergemakkelijk je 
het zoeken. Bijvoorbeeld:
•  Praktisch (denk aan vervoer, bood-

schappenhulp etc.)
•  Sociaal (zoals maatjes & buddy’s 

en taal en lezen en mantelzorgon-
dersteuning)

•  Ondersteuning van organisaties  
en verenigingen (bijvoorbeeld mar-

 keting, bar&kantine, financieel 
 &juridisch)
Je kunt zelfs online/thuis aanklik-
ken als je liever niet rechtstreeks 
met iemand in contact komt van-
wege corona.

Via telefoon of per mail
Naast de platforms kan je ons ook 
bellen of mailen. Dan word je te 
woord gestaan door Team Aalsmeer-
voorelkaar of Team Amstelveenvoor-
elkaar. Zij zorgen voor de persoon-
lijke bemiddeling van mensen die 
voldoen aan de volgende criteria:
•  Zelfstandig wonen, van 65 jaar en 

ouder
•  Een beperking hebben en jonger 

zijn dan 65 jaar
• Én In Aalsmeer of Amstelveen 
 wonen
• En/of geen beroep kunnen doen  
 op iemand uit hun omgeving
Als langdurig hulp nodig is, wordt 

LOKAAL ACTIEF VOOR MKB EN ZZP!
Ons steunen? Kijk op www.actiefvooramstelveen.nl

Die houdt onder meer in dat meer 
ambtenaren op het raadhuis in het 
bloemendorp aanwezig zullen zijn 
en dat dorp ook meer zelfstandigheid 
wenst. Alleen GroenLinks stemde te-
gen, omdat volgens raadslid Martin 
Kortekaas de basis voor een goede 
samenwerking ontbreekt, maar 
het zou de gemeente veel geld kos-
ten als geenszins op de wensen van 
Aalsmeer wordt ingegaan. Kortekaas 
verwees naar de gemeenteraad van 
Aalsmeer, waarin weinig vleiende 
woorden over bepaalde raadsleden 
van Amstelveen zijn geuit. Hij had 
de indruk dat Amstelveen nu maar 
tekende bij het kruisje om Aalsmeer 
vast te houden. Maar volgens raads-
lid Remco Snoek van de VVD geeft 
het nieuwe samenwerkingscontract 
duidelijkheid en stabiliteit, wat Kor-
tekaas ertoe bracht te constateren 
dat rechtstreekse in Aalsmeer geuite 
aanvallen op de Amstelveense VVD 
kennelijk niet meer tellen. Raadslid 
Ruud Kootker van Burgerbelangen 
Amstelveen (bbA) constateerde dat 
Snoek niet sprak over vertrouwen, 
dat er moet zijn voor elke samenwer-
king. “Er zal nog veel moeten gebeu-
ren om dat te herstellen”, zei hij.

Nieuwe samenwerking met Aalsmeer
AALSMEER - Anders dan voorheen gaat Amstelveen met Aalsmeer 
ambtelijk samenwerken. Na een jarenlang gevecht daarover zijn beide 
gemeenteraden het daarover eens geworden. De Amstelveense raad 
besloot met de nieuwe ambtelijke samenwerking akkoord te gaan op 
15 december. 

Expertise
Harmen van der Steenhoven, frac-
tievoorzitter van D66, toonde zich 
“heel blij” met de nieuwe overeen-
komst, hoewel hij in het verleden 
zich wel eens in denigrerende taal 
heeft uitgelaten over Aalsmeer, dat 
nu meer zelfstandigheid wenst. Met 
de nieuwe overeenkomst is volgens 
hem een financiële malaise voorko-
men en bestuurders staan naar zijn 
mening nu met de neuzen dezelfde 
kant op. Wethouder Frank Berkhout 
(ook van D66) vond dat men door 
het nieuwe contract een win-win 
situatie kwam. “Het delen van ex-
pertise”, noemde hij als een van de 
voordelen, net als duidelijke afspra-
ken over geld. 
Het conflict begon toen Aalsmeer 
niet meer wilde meebetalen aan de 
hoge ICT-uitgaven door Amstelveen. 
“Het vertrouwen is niet helemaal 
hersteld”, gaf hij toe, maar hij vond 
dat daaraan moet worden gewerkt 
en dat men onder meer voor Jeugd-
zorg elkaar hard nodig heeft. Korte-
kaas deelde zijn optimisme en dat 
van de andere fracties niet. En Adri-
aans van de SP zei dat ook die partij 
niet zonder zorgen is. 
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Als je aan tien mensen vraagt of 
zij bereid zijn om een onbeken-
de te helpen, gaan er acht han-
den de lucht in. Als je vervolgens 
aan deze acht mensen vraagt wie 
van hen wel eens vrijwilligers-
werk doet, gaan er twee handen 
omlaag …

Wat zegt dat? In elk geval dat 
wij als Vrijwilligerscentrale Am-
stelland steeds op zoek moeten 
blijven naar die twee mensen die 
ook willen helpen, maar die nog 
niet dát vrijwilligerswerk heb-
ben gevonden dat bij hen past. 
Of waar ze op dat moment tijd 
en zin in hebben. Het betekent 
ook dat wij mensen en organi-
saties die op zoek zijn naar een 
paar helpende handen moeten 
helpen om op het juiste moment 
aan de juiste persoon de juiste 
hulpvraag te stellen. En dat vin-
den wij bij de Vrijwilligerscen-
trale het moeilijkste, maar ook 
het mooiste aan ons vak. Dat is 
immers maatwerk. Steeds weer.

Hoe bepaal je nu het juiste 
moment? Dat is voor iedereen 
anders. Maar een blik op de ka-
lender en de lichtjes op straat 
helpen een handje. Want is de 
kerstperiode niet bij uitstek een 
moment om elkaar de hand toe 
te steken? Niet omdat ik het 
vraag, of omdat de supermarkt-
reclames het ons toeschreeu-
wen, maar gewoon, omdat je 
het zelf wilt. Omdat je een mens 
bent die dankbaar is voor wat-ie 
heeft. En daarom iets wil doen 
voor een ander mens die minder 
heeft. 

Elders op deze pagina zie je hoe 
je via ons iemand kunt helpen, 
maar je kunt ook met een hel-
pende blik om je heen kijken, in 
je eigen buurt. Want als je dat 
doorhebt, dan zie je het. 

En wie weet gaan er in de toe-
komst dan wel tien handen om-
hoog. Omdat iedereen weet … 
Helpen maakt Happy! 

eswart@vrijwilligerscentrale-
amstelland.nl

een doorverwijzing van een profes-
sionele hulpverlener gevraagd.
Vrijwilligers van de Teams Aalsmeer- 
en Amstelveenvoorelkaar komen 
langs voor:
• Een praatje
• Een spelletje
•  Of om samen een gezellig uitstap-

je of wandeling te maken
•  Vervoer naar een arts (in Aalsmeer 

gaat dat via ANWB Automaatje 
Aalsmeer)

• Helpen met boodschappen doen
• In de tuin werken

Wil je ook iets goeds doen? Vrijwil-
ligerswerk kun je op zoveel manie-
ren en plekken doen, dat er altijd 
wel iets voor jou bijzit. Je kunt op 
bezoek gaan en een praatje ma-
ken met iemand in jouw buurt, of 
een spelletje doen. Je kan samen 
een wandeling maken. Liever geen 
rechtstreeks contact in verband met 
corona? Schrijf een lief kaartje voor 
eenzame ouderen. 

Je kunt ons bereiken voor hulp of 
om je op te geven als vrijwilliger 
van maandag t/m vrijdag van 9.00 - 
12.00 uur.
Team Aalsmeervoorelkaar: 
0297-347510. Of mail naar team@
aalsmeervoorelkaar.nl
Team Amstelveenvoorelkaar: 
020- 641 33 33. Email: team@
amstelveenvoorelkaar.nl 

‘Er zijn zoveel eenzame mensen 
die een maatje kunnen gebruiken’ 
aldus Nelleke. Als geboren en geto-
gen Amstelveense wist zij al snel de 
weg naar Amstelveenvoorelkaar te 
vinden. Ze werd gekoppeld aan me-
neer van Hilt die toen al halverwege 
de 80 was. Het klikte gelijk. ‘Hij was 
erg grappig en we deelden dezelfde 
humor.’ Nelleke nam hem vaak mee 
in de auto zonder te vertellen waar 
ze naartoe gingen. ‘Meneer van Hilt 
kon niet goed tegen verassingen en 
probeerde altijd los te peuteren wat 
we gingen doen, maar ik vertelde 
het nooit. We maakten vaak uit-
stapjes naar plekken waar hij nog 

VRIJWILLIGER NELLEKE AAN HET WOORD

Helpen heeft mij  
veel gebracht
AMSTELVEEN - In 2015 besloot Nelleke, toen 63, vrijwilligerswerk te 
gaan doen. Het werk dat zij deed werd lichamelijk te zwaar, maar ze 
wilde ook niet thuis zitten en niks doen.

nooit was geweest. Zo zijn we een 
keer over de dijk gereden van Al-
mere naar Lelystad. In het midden 
maakte we dan een stop en gingen 
we lekker genieten van het uitzicht 
samen. Ik nam altijd wat lekkers 
mee en dan zaten we daar een uur-
tje te kletsen.

Meneer van Hilt was echt mijn ma-
tje en we zijn een soort familie ge-
worden. Hij zei wel eens dat ik de 
dochter was die hij nooit had gehad. 
Toen meneer van Hilt overleed heb 
ik daar wel een jaar om gerouwd. 
We hadden zo’n goede band opge-
bouwd. Ik ben blij met alle mooie 

herinneringen die ik aan hem heb 
overgehouden’, zegt Nelleke. 
Wil je ook iets voor een ander bete-

kenen? Kijk dan hieronder hoe je 
met Aalsmeer- of Amstelveenvoorel-
kaar in contact komt. 

Deze pagina valt onder de redactie van de Vrijwilligerscentrale Amstelland.

BUITENVELDERT - Vanaf maandag 
13 december sluit Amsterdam UMC 
zich aan bij de ‘Vaccinatie-twijfel-
lijn’. Mensen met vragen en aarze-
lingen over vaccinaties kunnen bij 
deze telefoonservice terecht voor 
verantwoorde informatie.

De Vaccinatie Twijfeltelefoon schaalt  
wegens het enorme succes op en 
wordt een landelijke telefoonlijn.
De universitaire ziekenhuizen in 
Amsterdam, Utrecht, Maastricht en 
Nijmegen slaan de handen ineen en 
sluiten zich aan bij dit initiatief.
De lijn zal vanaf maandag iedere 
werkdag van 08.30 tot 16.30 uur be-
reikbaar zijn. Omdat de lijn nu een 
landelijke telefoonlijn wordt, is er 
een nieuw nummer in het leven ge-
roepen: 088-7555777

Amsterdam UMC sluit zich aan 
bij de vaccinatie-Twijfellijn

Daarnaast krijgt de Twijfeltelefoon 
een eigen website (www.twijfelte-
lefoon.nl) waar informatie en ant-
woorden staan op de meest gestelde 
vragen over de coronavaccins.

De meeste mensen die zich niet la-
ten vaccineren, hebben vragen over 
de veiligheid van het vaccin in rela-
tie tot hun persoonlijke gezondheid 
of aandoening. Het gaat bijvoorbeeld 
om vrouwen die zwanger zijn, men-
sen met een auto-immuunziekte of 
mensen met ernstige allergieën. De 
Vaccinatie Twijfeltelefoon is bedoeld 
voor iedereen die vragen heeft over 
het coronavaccin en graag medisch 
advies wil hebben.
Deze lijn blijkt een doorslaand suc-
ces en wordt gemiddeld door 600 
mensen per dag gebeld. Mensen 

hebben klaarblijkelijk behoefte aan 
medisch advies omtrent het coro-
navaccin. Om aan de grote infor-
matiebehoefte te voldoen, hebben 
diverse andere umc’s zich inmiddels 
bij het initiatief aangesloten. Elk 
ziekenhuis neemt een van de week-
dagen voor zijn rekening; voor Am-
sterdam UMC is dat de maandag. De 
Twijfeltelefoon wordt bemenst door 
geneeskundestudenten. Uiteraard is 
er een internist als achterwacht, op 
wie de studenten kunnen terugval-
len. Daarnaast werken ze met een 
lijst van veel gestelde vragen (en ant-
woorden).

Voor meer informatie: 
www.vumc.nl/web/informatie-over-
amsterdam-umc.htm “De kern van het ‘Grondstoffen-

plan 2022-2026’ is het voorkomen 
van afval en het zoveel mogelijk ge-
scheiden inzamelen en verwerken 
van waardevolle grondstoffen af-
komstig van huishoudens. Het hui-
dige systeem van afvalinzameling 
functioneert goed, maar er is altijd 
ruimte voor optimalisatie. Daarom 
hebben we inwoners gevraagd wat 
er verbeterd kan worden aan de af-
valinzameling. Per afvalsoort gaven 
bewoners suggesties voor het verbe-
teren van de afvalinzameling. Naar 
aanleiding daarvan stellen we de 
gemeenteraad onder andere voor 
extra bovengrondse GFE en onder-
grondse textiel- en glascontainers te 
plaatsen, het grof afval naast onder-
grondse containers in het weekend 
op te ruimen en betere informatie-
voorziening naar (nieuwe) inwoners, 
waaronder internationals”, legt wet-
houder Floor Gordon (afvalbeheer) 
uit.

Andere belangrijke voorgestelde aan- 
passingen zijn onder meer het ver-
vangen van de afvalpas door een 
afvaldruppel of -tag. Deze raken niet 
zo snel beschadigd en gaan langer 
mee. De gemeente wil vanaf 2023 de 
druppels invoeren na de geschatte 
einde levensduur van de huidige 
afvalpassen. In het plan is ook opge-
nomen om vanaf 2023 vaker papier 
en GFT in te zamelen. Daarvoor kan 
de nieuwe gemeenteraad bij de per-
spectiefnota volgend jaar geld ter be-

Van afval weer naar grondstof: 
optimalisatie afvalinzameling
AMSTELVEEN - Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor om 
de afvalinzameling te verbeteren. Uit een evaluatie van de huidige afval-
systematiek mét een bewonersonderzoek is een aantal aanbevelingen per 
afvalsoort naar voren gekomen. Die zijn uitgewerkt in maatregelen in het 
nieuwe Grondstoffenplan 2022-2026.

schikking stellen. Ook werkt de ge-
meente aan extra voorlichting over 
het op de juiste manier sorteren van 
afval en stelt een aanpak op voor het 
verminderen van zwerfvuil. 
Amstelveen volgt met haar afvalbe-
leid de landelijke doelstelling om 
ervoor te zorgen dat huishoudelijk 
afval tenminste voor 75 procent 
wordt gescheiden, zodat er jaarlijks 
gemiddeld maximaal 100 kg restaf-
val per inwoner overblijft. In 2020 
werd het huishoudelijk afval voor 61 
procent gescheiden en bleef 179 kg 
restafval per inwoner over. Uiteinde-
lijk streeft Amstelveen naar een ‘cir-
culaire economie’. Dit betekent dat 
er geen afval overblijft, alleen grond-
stoffen voor nieuwe producten.

Uit onderzoek in 2017 bleek dat rest-
afval veel Plastic Metaal en Drank-
kartons (PMD) bevatte. Daarop veran-
derde de gemeente vier jaar geleden 
restafval minicontainers aan huis in 
PMD minicontainers en investeerde 
in zo’n 100 ondergrondse restafval-
containers. Voor flatbewoners wer-
den 65 ondergrondse PMD-contai-
ners geplaatst. Ook werd extra vaak 
GFT aan huis opgehaald en werden 
containers voor groente-, fruit- en 
etensresten geplaatst bij apparte-
mentengebouwen. Het scheiden van 
afval is per gemeente verschillend. 
Amstelveen leent zich goed voor de 
huidige afvalinzamelingmethode die  
dan ook wordt voorgezet en verbe-
terd. 
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Namens het gemeentebestuur 
van Amstelveen
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MijnAmstelveen is met haar webredactie een samenwerking aangegaan met AmstellandNieuws en zal naast de berichten op hun website, 
deze pagina vullen met lokaal nieuws en achtergronden.

12 Kijk op de wijk

Bovenkerkse energie
AMSTELVEEN - Astrid van Ballegoy (50) beheert met haar groene vingers 
de plantenbieb van Bovenkerk, maakt deel uit van de redactie van de  
Notabene (wijkkrant), organiseert mede feestjes en meer in Bovenkerk 
en is bestuurslid van het bewonersplatform. Zij fietst graag in  Boven-
kerk, de gezondste wijk van Amstelveen. Althans dat doel van Kleurrijk 
Leven (project van wijkbewoners met zorgprofessionals) motiveert. 

Als manager marketing en commu-
nicatie in het dagelijks leven, met 
zonen Stef (21) en Finn (19) als in-
spiratiebronnen, geeft Astrid vorm 
aan haar droom om bij te dragen 
aan een betere wereld. “Net zoals ik 
prettig leef en werk, heeft de nieu-
we generatie toch ook recht op een 
gezond, groen en plezierig leven?” 
Wat doet energie met mensen? Be-
wegen, denken en je warm houden! 
Want: “Samen iets voor elkaar krij-
gen, van de grond krijgen, dat doet 
goed!” Als voorbeeld noemt Astrid 
de jaarlijkse bandjesavond ‘Rock Ur-
banus’ in het Noorddamcentrum in 
Bovenkerk. Waarbij de 8e editie van 
Rock Urbanus een benefietavond 
ten behoeve van de wederopbouw 
van de Urbanuskerk was, en wet-
houder Marijn van Ballegooijen een 
woordje richtte tot het publiek. 
En de door Rob van de Oever (drum-
docent uit de wijk) in zijn studio 

In deze rubriek geeft Conchita Willems, op initiatief van AVA, maandelijks een Wijkambassadeur dit podium.

Conchita Willems

AMSTELVEEN - U kent natuurlijk 
allemaal de website MijnAmstel-
veen. Een uniek burgerinitiatief en 
nieuwssite die van en voor ons alle-
maal is. Met als doel positief lokaal 
nieuws te vergaren en te publice-
ren. Overzichtelijke berichtgeving, 
zowel in rubrieken, maar ook terug 
te vinden als ‘wijknieuws’ in een 
van de veertien wijken.

Waarom dan een nieuwe website 
MijnDuurzaamAmstelveen?
Via MijnAmstelveen delen wij al 
veel nieuws over duurzaamheid en 
natuur. Met de nieuwe website zien 

Een nieuwe website
over duurzaamheid

wij goede mogelijkheden om  de 
achtergronden en opinies over duur-
zaamheid beter voor het voetlicht te 
kunnen brengen. We spelen op deze 
manier in op groeiende interesse en 
bewustwording van veel Amstelve-
ners op onderwerpen als duurzaam 
wonen, circulaire economie en groe-
ne innovatie.
Met de nieuwe website willen wij 
opnieuw met onze ervaring een dui-
delijk format brengen. Met artikelen 
en informatie over duurzaamheid, 
circulaire economie, natuur en an-
dere onderwerpen, die  eenvoudig 
terug te vinden zijn.

MijnDuurzaamAmstelveen en Mij-
nAmstelveen worden via een link 
aan elkaar gekoppeld. Vanuit Mijn-
DuurzaamAmstelveen kunnen na-
tuurlijk ook Facebook en Twitter 
worden geopend en geshared.
Nieuwsgierig? Laat u verrassen met 
ons cadeautje. De nieuwe website is 
in de lucht! Voelt u er voor om aan 
de website mee te werken? Graag, 
dan kan. Meldt u zich bij ons aan. 
Heeft u interessante artikelen? Stuur 
ze ons. Ons emailadres is: info@
mijnduurzaamamstelveen.nl  

Ben Westendorp
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3e klas Technasium KKC Amstelveen 
ontwerpt een voedselbos
AMSTELVEEN - Leerlingen van de 
3e klas Technasium van het Keizer 
Karel College Amstelveen werden 
met een scholierenchallenge uitge-
daagd om een voedselbos te ont-
werpen. 

In opdracht van de provincie Noord-
Holland gingen de scholieren als 
landschapsarchitecten en ruimte-
lijke planners aan de slag met het 
landschap van de toekomst. Tijdens 
dit creatieve proces moesten ze re-
kening houden met bestemmings-
plannen, mogelijkheden voor de 
omgeving en het combineren van 
verschillende vakken zoals aard-
rijkskunde en biologie.

Eindpresentatie
Nadat de opdrachtgevers de pre-

sentaties van 21 groepjes hadden 
gezien, werd er van alle 3 de klas-
sen één groepje gekozen dat zijn 
voedselbos aan gedeputeerde Esther 
Rommel (Natuur en Landschap) 
mocht presenteren. Esther Rommel 
was onder de indruk van de presen-
taties. “De leerlingen hebben mooie 
ontwerpen gemaakt en leuke ideeën 
bedacht zoals het creëren van een 
ontmoetingsplek voor jong en oud, 
vissen kweken in de vijver en een 
voedselbos met als thema de Spaan-
se keuken. Er kon er maar één de 
beste zijn. En dit jaar was dat team 
6 van klas 3T3, met Anita Oranghi, 
Famke Voogt, Imke Duijsens en 
Nienke Nugteren. Met een mooie 
maquette en vrolijke vlog wisten zij 
de winst te behalen. Zij ontvangen 
ieder een tomatenplantje voor in de 

keuken, en krijgen de kans om hun 
voedselbos aan de Amstelveense 
wethouder Floor Gordon (Natuur) te 
presenteren.”

Kick-off
Op 29 september is het project live 
van start gegaan op het Keizer Karel 
College in Amstelveen. Na uitleg 
in de klas over wat voedselbossen 
zijn en hoe bestemmingsplannen 
werken, gingen de leerlingen zelf 
op pad. Aan de hand van een speur-
tocht langs verschillende locaties 
kregen ze een beter idee over eetba-
re planten, bestemmingen en land-
bouw. Op deze manier maakten ze 
op een leuke manier kennis met het 
concept voedselbossen, en konden 
ze een gevoel krijgen waar ze wilden 
beginnen met hun project.

Aan de slag
Daarna gingen de scholieren zelf 
aan de slag. Met de nodige kennis 
en een opdrachtenboekje hadden 
de leerlingen zelf de keuze hoe 
ze het project gingen aanpakken. 
Sommigen begonnen met het be-
stemmingsplan, terwijl anderen 
meteen in het ontwerpen van het 
voedselbos doken. Enkele groepjes 
besloten eerst een bodemonderzoek 
te verrichten om aan de hand van 
de pH-waarde de plantenkeuze te 
bepalen. De leerlingen hebben ver-
schillende locaties in Amstelveen 
gebruikt voor hun ontwerp, maar er 
helaas nog geen gevonden waarbij 
het realiseren van een voedselbos 
ook daadwerkelijk is toegestaan on-
der het huidige bestemmingsplan.
Het ontwerp

Met behulp van schetsen en compu-
terprogramma’s maakten de leer-
lingen vervolgens vlekkenplannen 
en ontwerpen. Sommigen gingen 
zelfs zo ver om maquettes te maken, 
die er stuk voor stuk prachtig uit-
zagen. En een heel creatief groepje 
creëerde in het computerspel Mi-
necraft zijn complete voedselbos. 

Elk groepje had goed nagedacht 
over wat voor verschillende soorten 
voedsel hun bos moest produceren. 
Fruitbomen, bessenstruiken en pad-
denstoelen waren dan ook volop te-
rug te vinden in de ontwerpen. Som-
mige groepjes dachten ook na over 
voedselketens en stikstofketens. 
Toch was elk ontwerp weer anders. 
Zo waren er ontwerpen met vijvers, 
heuvels, bankjes, en zelfs één met 
een uitkijktoren.

Ervaring
De scholierenchallenge is een on-
derdeel van het Scholierenprogram-
ma Baas van Noord-Holland. Met dit 
programma wil de provincie zoveel 
mogelijk jongeren bereiken en hen 
kennis laten maken met politiek en 
het werk van de provincie. Door de 
scholieren op deze manier uit te da-
gen, leren ze in korte tijd veel over 
het belang van biodiversiteit, alter-
natieve landbouwmethoden, voed-
sel en ruimtelijke ordening. De leer-
lingen vonden het zelf ook een heel 
leuk project. Met voor sommigen als 
leukste onderdeel onderzoek doen, 
maar voor de meerderheid toch 
echt het ontwerpproces. 

Maquette van het voedselbos

Wij ontwikkelen strategische, 
creatieve en vooral functionele communicatie.  
Humorvol, uiterst serieus, of juist prikkelend... 

as long as it makes sense!
Thailandlaan 6, 1432 DJ  Aalsmeer | 06 - 534 25 805 robert@makes-sense.nl | www.makes-sense.nl

opgenomen Rock Urbanus-CD is 
goed verkocht. “De 10e editie hopen 
we in het komende voorjaar te kun-
nen organiseren!” Zowel jonge als 
oudere muzikanten uit de wijk uit-
nodigen om te komen spelen. Want 
zowel jonge als oudere mensen hou-
den van muziek die tijdens de Rock 
Urbanus-avonden beweegt van rock 
& roll, naar soul en pop. 

Mensen verbinden met muziek, op 
een buurtfeest, is één ding. Mensen 
verbinden met duurzaamheid is 
iets anders. “Zoals met elkaar zwerf-
vuil opruimen. En na afloop gezel-
lig napraten bij Silversant onder 
het genot van een lekker drankje.” 
vindt Astrid top. “Of KKC-scholieren 
de kans geven onderzoek te doen 
naar de luchtkwaliteit, waterkwali-
teit en geluidsoverlast in het kader 
van Technasium-onderwijs. Hierbij 
wordt theorie op school gekoppeld 

aan de praktijk. Organisatie van een 
eindpresentatie hiervan met als gast 
wethouder Floor Gordon is in volle 
gang.” Trouwens, aan de oproep in 
de Notabene om Bovenkerkse buren 
voor te dragen voor een kerstatten-
tie (omdat een steuntje in de rug 
fijn is, óf juist vanwege vrijwillige 
inzet voor buren een complimentje 
waard) is goed voldaan. Op donder-
dag 23 december lopen kinderen 
met een lampion, zingen achter de 
Kerst-paardenkoets en verwennen 
dan de buren die opgegeven zijn. 

Als echte wijkambassadeur hoopt 
Astrid op het bereiken en ontmoe-
ten van meer wijkbewoners, zowel 
nieuwe Bovenkerkers en anderstali-
gen als ‘geboren en getogen in het 
dorp’ zoals zij zelf. “Verbinding cre-
eren: natuurlijk!”  



Het laatste sportnieuws uit Amstelveen & omstreken

Luister naar De Bewegingsdokter en laat 
u door onze podcast informeren over 
de behandeling van bewegingsklachten
Annatommie mc is gestart met een podcast. Met de lancering van ‘De Bewegingsdokter‘ 
is Annatommie mc de eerste kliniek in Nederland die patiënten informeert via audio. Deze 
informatiebron is laagdrempelig en te beluisteren op het moment dat het voor u uitkomt. 

Waarom luisteren naar een podcast over bewegingsklachten?

Informatief en educatief
Een podcast wordt qua inhoud ook wel vergeleken met boeken. Een 
podcast is vaak informatief en educatief van aard. Bij de meeste podcasts 
duikt u de diepte in. 

Tijdbesparend
De meeste podcast duren tussen de 20 en 60 minuten. Maar u kunt tijd besparen  
door het luisteren van een podcast te combineren met andere activiteiten. 

Persoonlijk karakter
Door het luisteren van één van de de afleveringen leert u artsen en fysiotherapeuten persoonlijk 
kennen. Ze vertellen bijvoorbeeld waarom ze arts zijn geworden en waar hun expertise echt ligt, 
dat kan handig zijn voordat u naar uw afspraak gaat. 

Een unieke bron van informatie
Wanneer u voor het eerst bewegingsklachten ervaart komen er veel vragen op uw af. ”Is de pijn 
die ik voel normaal?” ”Wat kan ik er zelf aan doen?” ”Wat zijn mijn mogelijkheden?” ”Wanneer trek 
ik aan de bel?” Op dat moment kan het vertrouwd voelen om bijna letterlijk bij een specialist in de 
spreekkamer te stappen. De vragenstellers zitten in de podcast op uw stoel en stellen de artsen dit 
soort vragen.

Kortom; de podcast is uniek en opent deuren die normaal gesloten 
blijven. Een manier om laagdrempelig kennis over bewegingsklachten 
tot u te nemen. De podcast de bewegingsdokter is te beluisteren via 
Apple Podcasts, Soundcloud en Spotify. 

Scan de QR-code om de podcast te beluisteren of ga naar 
annatommiemc.nl/de-bewegingsdokter-podcast/

Last van een blessure?

Annatommie mc Amstelveen, 
Burgemeester Haspelslaan 131 
1181 NC Amstelveen. 
Info: 088-022 0600 of 
info@annatommiemc.nl
www.annatommiemc.nl

Een uitstekende 
behandeling bij 
Annatommie mc! 
Onze orthopedische chirurgen, sport-

artsen en fysiotherapeuten werken 

nauw met elkaar samen. Dankzij ons 

eigen operatiecentrum, verpleeg-

afdeling en revalidatieprogramma 

kunnen wij er voor zorgen dat de 

behandeling en revalidatie sneller 

verloopt. Onze medische centra 

bevinden zich verspreid over diverse 

vestigingen door het land: Almere, 

Amersfoort, Amstelveen, Amsterdam, 

Apeldoorn, Utrecht en Leiderdorp. 

In zowel Utrecht als Amstelveen 

beschikken wij over twee zeer 

moderne operatiekamers en een 

ruime verpleegafdeling. 

Om en nabij de 350.000 verkopers 
zetten zich de afgelopen maanden 
in om loten te verkopen tijdens de 
Grote Clubactie. Landelijk deden 
5.267 verenigingen mee, die bijna 
3,6 miljoen loten wisten te verko-
pen. De deelnemende clubs verbre-
ken hiermee alle records. De online 
verkoop steeg spectaculair.

Clubactie-loten verkopen was voor 
clubleden dit jaar eenvoudiger dan 
ooit. En dat is te merken aan het 
resultaat. Vorig jaar werden 1 mil-
joen loten online verkocht, dit jaar 
gingen maar liefst 1,6 miljoen loten 
digitaal over de toonbank.
Volgens Frank Molkenboer, direc-
teur van de Grote Clubactie, is de on-
line verkoop veel leuker en slimmer 
geworden. “Leden gebruiken hun 
eigen verkooppagina die eenvoudig 
is te bereiken via een QR-code. Dit 
geeft verenigingen een veel groter 

bereik. Via een appje kun je nu ook 
je tante aan de andere kant van Ne-
derland vragen bij te dragen aan 
jouw club.”

Veel leden gaan nog gewoon langs 
de deur, en dat blijft een belang-
rijke manier van werven, stelt Mol-
kenboer. “Maar veel tieners sturen 
liever een WhatsAppbericht naar 
familie en vrienden of posten hun 
verkooplink op social media.” Ook 
voor de clubs heeft de digitalisering 
een enorm voordeel. “In voorgaande 
edities kostte het invoeren en ver-
werken van loten veel tijd. Het gaat 
nu allemaal automatisch, waardoor 
het veel gemakkelijker is om mee te 
doen.” Met de opbrengsten van de 
Grote Clubactie krijgen verenigin-
gen een boost. Ze kunnen bijvoor-
beeld nieuwe trainingsmaterialen 
kopen, een jeugdkamp organiseren 
of het clubhuis opknappen. Iedere 
club heeft zo zijn eigen doel.  
Het succes bewijst de kracht van 
de 49 jaar oude formule. De Grote 
Clubactie is inmiddels de grootste 
fondsenwervende actie in Neder-
land voor het verenigingsleven. Met 
een uitkeringspercentage van maar 
liefst 80 procent keert deze loterij 
het meeste uit aan het goede doel, 
de deelnemende clubs.

Amstelveen
In Amstelveen werd deelgenomen 
door in totaal 25 verenigingen met  
onder meer turnvereniging United-

AMSTELVEEN - De jaarlijks terugkerende Grote Clubactie heeft landelijk 
een bedrag van bijna 11 miljoen euro, 1,2 miljoen meer dan vorig jaar, 
opgeleverd. In Amstelveen was de opbrengst totaal 86.052 euro. 
Aalsmeer/Kudelstaart was goed voor 28.7568 euro. Ouder-Amstel wist 
voor 4.266 euro aan loten te verkopen. 80 procent van het bedrag dat 
door de clubleden is opgehaald gaat naar de eigen vereniging. 

Lotenverkopers onthullen de totaalopbrengst van de Grote Clubactie 2021.

De loten werden weer goed verkocht.

Ren of wandel mee met de Cruijff Legacy 14K

Schrijf je in op: acties14k.cruyff-foundation.org/

Het evenement werd geopend door 
wethouder Rob Ellermeijer en hoc-
keyster Felice Albers. Ze won tijdens 
de Olympische Spelen in Tokio een 
gouden medaille met het vrouwen-
team.

De Nationale Sportweek is bedoeld 
om het belang van sporten en bewe-
gen onder de aandacht te brengen. 
In diverse gemeenten werden van 
17 tot en met 26 september activi-
teiten georganiseerd, die helpen 
om mensen op een laagdrempelige 
manier kennis te laten maken met 
sport en bewegen. “Ook al beweegt 
een meerderheid van de Amstel-
veense bevolking voldoende, het 
kan altijd beter,” aldus wethouder 
Rob Ellermeijer bij de opening van 
Amstelveen on Wheels. Hij nam ver-
volgens plaats op één van de dertig 
spinning fietsen op het Stadsplein. 
Felice Albers kon helaas niet mee-
doen vanwege andere verplichtin-

 

Directeur Heleen van 
Ketwich Verschuur van 
AmstelveenSport
belicht in haar column 
sportactualiteiten in 
Amstelveen.

Bewegen is goed voor het lichaam, 
dat is algemeen bekend. Minder 
bekend is het belang van bewegen 
voor het brein. Door te bewegen 
houd je jouw brein gezond! Uit 
onderzoek blijkt namelijk dat be-
wegen een gunstige invloed heeft 
op de conditie van de hersenen. 
Bewegen zorgt er namelijk voor 
dat nieuwe hersencellen worden 
aangemaakt (neurogenese). Het 
stimuleert bovendien de groei van 
het aantal verbindingen tussen 
hersencellen en het bevordert 
de mogelijkheid dat hersendelen 
functies van andere delen van de 
hersenen overnemen (plasticiteit).
Bewegen op elke leeftijd is belang-
rijk, maar zeker ook voor ouderen. 
Door te bewegen kunnen cogni-
tieve gevolgen die te gepaard gaan 
met het ouder worden, worden 
tegengegaan. Regelmatig bewegen 
vermindert het risico op cognitieve 
stoornissen, waaronder geheugen- 
en concentratieproblemen. 
Ook blijkt bewegen de cognitieve 
achteruitgang, als deze al is inge-
zet, te vertragen. Dat geldt bijvoor-
beeld voor alzheimerpatiënten: zij 
gaan geestelijk minder snel achter-
uit als ze actief blijven. 
Naast het bewegen, is ook gezond 
eten en drinken, voldoende slaap 
en mentale uitdaging van belang 
om de geest in conditie te hou-
den. Het is belangrijk om jezelf 
te blijven uitdagen, om nieuwe 
dingen te leren. Of het nu het leren 
bespelen van een instrument is, 
het leren van een nieuwe sport of 
taal is: het houdt het brein gezond. 
Ook een bezoek aan een museum, 
het bijwonen van een voorstelling 
of een sociale aangelegenheid 
prikkelen het brein. Heel belangrijk 

Beweeg je 
brein fit!

om te blijven doen, ook als je ouder 
wordt.
Zelf ben ik niet zo langgeleden 
begonnen met boksen. Een fysiek 
zware sport: heerlijk om te doen, 
maar ook een lastige sport. Waar 
bij balsporten (ook nieuwe) alles 
vanzelf gaat, moet ik nu nadenken. 
Over de techniek, hoe te stoten, 
hoe te verdedigen. Het daagt mijn 
brein op een nieuwe manier uit: ik 
moet veel meer nadenken over wat 
ik moet doen, in plaats van dat ik 
automatisch reageer op situaties. 
Met voldoende oefening zal het 
boksen uiteindelijk ook vanzelf 
gaan, maar tot die tijd zet ik niet 
alleen mijn lichaam, maar ook mijn 
brein aan het werk.
AmstelveenSport biedt verschillen-
de beweegprogramma’s aan voor 
ouderen, zodat ook zij mentaal en 
fysiek worden geprikkeld. Een daar-
van is Cognitieve Fitness, waarbij 
fysieke inspanning wordt gecombi-
neerd met intellectuele uitdaging. 
Het wordt onder andere ingezet als 
een preventieve aanpak in de strijd 
tegen dementie en bij psychische 
klachten. Cognitieve Fitness is een 
unieke trainingsmethode die spe-
ciaal is afgestemd op het positief 
beïnvloeden van het geheugen, het 
concentratievermogen, de coördina-
tie en de zintuiglijke vaardigheden, 
waarbij plezier voorop staat!   

Heleen

Nederlandse clubleden halen bijna 
11 miljoen op met Grote Clubactie

Amstelveen (10.125 euro), Myra 
(9.327 euro), AMVJ hockey (7.734 
euro), AV Startbaan (7.389 euro), 
AMVJ voetbal (7.215 euro), i-Turn 
(5.664 euro), HIC (5.430 euro), 
Roda’23 (5.256 uro), turnvereniging 
IVO (3.918 euro) en Van Dulken 
(3.528 euro).

Aalsmeer
Aalsmeer en Kudelstaart: sportver-
eniging Omnia 2000 (7.482 euro), 
RKDES (7.155 euro), chr. korfbalve-
ren. Vooruitgang Zij Ons Doel (1.758 
euro), muziekvereniging Flora (474 
euro); FC Aalsmeer (5.748 euro), The 
Funny Horse (3.855 euro), Rhythmic 
Dreams Gymnastics Academy (1.818 
euro), ruitersportvereniging De 
Doordravers (468 euro).   

Doe jij de komende editie van de Cruijff Legacy 
ook mee? Op 24 april 2022, een dag voor Johan 
zijn 75e geboortedag, komen we vanaf de Johan 
Cruijff ArenA rennend of wandelend in actie. Je 
kunt deelnemen aan de 14K Run, maar je kan 
ook kiezen voor de 5K Run, de 14K Walk of de 
Kids Run. 
Samen halen we zo geld op 
zodat kwetsbare kinderen 
zich kunnen ontwikkelen 
door sport. Want dat is 
helaas nog lang niet altijd vanzelfsprekend, 
maar wél van levensbelang.



FIJNE FEESTDAGEN EN VEEL GELUK & GEZONDHEID!
Help ons uitpakken en ondersteun ons.

Kijk op www.actiefvooramstelveen.nl
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