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De goudprijs stijgt naar recordhoogte!

26 Koopwoningen in en rond oud
schoolgebouw ‘De Hoeksteen’
Aalsmeer - Dinsdag 1 februari is de concept startnotitie voor ‘De Hoeksteen’ aan de Ophelialaan 230 en de woning Jac. P. Thijsselaan 2 vrijgegeven voor inspraak. De bedoeling is om hier 26 koopwoningen te
ontwikkelen.
De ambitie is om in het hoofdgebouw van de voormalige school
zeven ruimere koopwoningen in het
dure segment en één kleine koopwoning in het lage middensegment te
realiseren. De bijgebouwen en de
woning aan de Jac. P. Thijsselaan 2
worden gesloopt. Op het vrijkomende terrein komen 18 nieuwe
koopwoningen in het lage middensegment. Wethouder Robert van Rijn:
“Uitgangspunt van de Aalsmeerse
Woonagenda 2020 is om woningen
te realiseren voor diverse doelgroepen. Het ombouwen van de
Hoeksteen tot woningen sluit hier
mooi bij aan. Speerpunten in dit
project zijn het behoud van het
beschermd dorpsgezicht en duurzame en geluidsbewuste woningen
bouwen voor verschillende
doelgroepen.”
Digitale informatieavond
Op donderdag 10 februari wordt de

concept startnotitie gepresenteerd
aan belanghebbenden tijdens een
digitale bijeenkomst. Aanmelden
hiervoor kan door een e-mail te
sturen aan projecten.aalsmeer@
amstelveen.nl, onder vermelding van
de projectnaam: ‘De Hoeksteen’. Na
aanmelding ontvangen belanghebbenden op donderdag 10 februari,
via e-mail, een link om bij de presentatie aanwezig te kunnen zijn. Wie
geen mogelijkheden heeft om digitaal de presentatie te volgen, kan een
e-mail sturen naar projecten.aalsmeer@amstelveen.nl met vragen. De
presentatie is na 10 februari op
https://participatie.aalsmeer.nl terug
te kijken.
Wat is een startnotitie?
De startnotitie vormt het kader
waaraan het te ontwikkelen bouwplan moet voldoen. De ruimtelijke en
andere randvoorwaarden worden
gebruikt als leidraad bij het later dit

jaar op te stellen bestemmingsplan
en de toetsing van het bouwplan
door de gemeente. Daarnaast
worden in de startnotitie voorwaarden gesteld aan de openbare
ruimte met de onderdelen groen,
water en parkeren.
Het is in deze fase nog niet mogelijk
om al in te schrijven voor de
woningen.
Verdere procedure
De concept startnotitie ligt vanaf 4
februari tot 4 maart aanstaande ter
inzage. Belanghebbenden kunnen in
deze periode een reactie geven op
deze startnotitie via het platform
participatie.aalsmeer.nl en/of via
e-mail: projecten.aalsmeer@amstelveen.nl. De vragen en antwoorden
worden opgenomen in een ‘nota van
beantwoording’ en meegezonden
naar de gemeenteraad die uiteindelijk de startnotitie vaststelt. Na vaststelling van de startnotitie maakt de
gemeente een ontwerpbestemmingsplan. De fasen van het project
staan beschreven op https://participatie.aalsmeer.nl en www.aalsmeer.
nl/bouwprojecten.
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1.679 Inwoners in Aalsmeer
positief getest op corona
Aalsmeer - Het aantal coronabesmettingen loopt landelijk dagelijks op met grote aantallen, de
ziekenhuisopnames daarentegen
dalen of blijven ongeveer gelijk,
alhoewel begin deze week weer een
stijging liet zien. Dat de omikron
variant besmettelijker is dan voorganger delta is wel duidelijk. Ook in
Aalsmeer en regio stijgen de cijfers
fors. Van 19 januari tot en met 1
februari werden liefst 1.679 inwoners
positief getest op corona en dat zijn
er 434 meer dan de eerste twee
weken in januari. In Uithoorn 1.839
(+ 614) besmettingen, in Haarlemmermeer kregen 8.601 (+ 1.793)
inwoners te horen corona-positief te
zijn en in Amstelveen hebben 5.350
(+ 1.216) inwoners omikron onder de
leden. Qua percentage per 100.000
ligt de hoogte van de besmettingsgraad bij de vier gemeenten dicht bij
elkaar: Aalsmeer (5.248,4), Amstelveen (5.350,0), Haarlemmermeer
(5.451,0) en Uithoorn (6.088,2).

Omikron is dan wel makkelijker overdraagbaar, maar gelukkig minder
ziekmakend en dit blijkt uit de cijfers
over ziekenhuisopnames en coronaoverledenen. Vanuit Aalsmeer zijn
geen inwoners opgenomen in het
ziekenhuis en er zijn ook geen inwoners overleden aan corona. Uithoorn:
7 ziekenhuisopnames en geen overledenen, in Haarlemmermeer: 14
opnames en 2 inwoners overleden
aan corona en in Amstelveen: 6
opnames en 1 aan corona overleden
inwoner. Qua ziekenhuisopnames is
wel een stijging te zien in Uithoorn
(+3), in Haarlemmermeer (+8) en in
Amstelveen (+3).
De basis corona-maatregelen handhaven is gezien de toename van
besmettingen wel een must, dus:
Houd 1,5 meter afstand, was regelmatig de handen, blijf thuis bij een
verkoudheid en ga testen bij
klachten. Het moet toch lukken om
verder te kunnen versoepelen.
Samen tegen corona!
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VERSCHIJNT DONDERDAG
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AALSMEER, KUDELSTAART,
AALSMEERDERBRUG,
RIJSENHOUT
Kantooradres
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Openingstijden
ma. t/m wo. van 08.30-16.00 uur
donderdag van 8.30-15.00 uur
Aanleveren van advertentie
Woensdag voor 12.00 uur
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Brigitte Wels
Tel. 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 15.00 uur
redactieaalsmeer@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Jacqueline Kristelijn
Tel. 0297-341900
Tel. 06-37418988
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

Cheques OSA uitgereikt aan de
Doopsgezinde Gemeente
Aalsmeer - Vorige week zijn er twee
subsidiecheques uitgereikt, elk van
1.600 euro, door Joop de Vries,
penningmeester van OSA, aan Jeannette Philippo en Jaap van Leeuwen
van de bazaar commissie van de
Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer.
Er is via de Bazar Experience 2021
onder andere voor enkele projecten
geld ingezameld, zo ook twee keer
1.600 euro voor projecten in Tanzania
en in Congo. De stichting Ontwikkelingssamenwerking Aalsmeer heeft
de inzamelingen verdubbeld. De
subsidies zijn bestemd voor de

aanleg van watervoorziening in
Tanzania en voor de aanschaf
bedrijfs-naai- en breimachines voor
de naaischool Centrum voor Vakonderwijs in Congo.
Uitgebreide informatie over beide
projecten is te vinden op de website
van de Doopsgezinde Gemeente
Aalsmeer: www.dgaalsmeer.nl en via
www.spotanzania en www.mikondo.
nl. Meer weten over de stichting
Ontwikkelings-Samenwerking Aalsmeer (OSA) of over subsidiemogelijkheden? Kijk dan op de website:
www.osa-aalsmeer.nl

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
Onderdeel van
Regio Media Groep B.V.
133e jaargang
Oplage: 17.600
Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient
ondertekend te zijn en voorzien van
naam, adres, telefoonnummer en/of
e-mailadres. Anoniem ingezonden
brieven worden niet in behandeling
genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.
Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent,
dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/of
tekstmateriaal niet beschikbaar wordt
gesteld aan derden. Dus ook niet per
e-mail, fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op www.
meerbode.nl/privacy
Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt
op FSC-Mix papier van verantwoorde
herkomst.
WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

Vrijdag ophaaldag
oud papier
Kudelstaart - Aanstaande vrijdagavond 4 februari wordt het oud
papier weer opgehaald in Kudelstaart, deze keer door de vrijwilligers
van Korfbalvereniging V.Z.O.D. met
de medewerking van de firma
Nijssen uit Nieuw-Vennep. Gaarne de
papiercontainer of dozen papier om
uiterlijk 18.30 uur plaatsen op de
plaats waar ook de vuilcontainers
verzameld dienen te worden. Met de
opbrengst van het oud papier steunt
de Stichting Supporting Kudelstaart
financieel alle Kudelstaartse verenigingen en instellingen. Dus, verzamel
het papier (geen melk- en frisdrankpakken) voor de eerste vrijdagavond
van de maand. Kijk voor meer informatie, alle ophaaldatums, nieuws of
een aanvraag voor een financiële
bijdrage op Facebook of ga naar de
website: www.stichtingsupportingkudelstaart.nl.

Kaarten voor 55+ in Middelpunt
Aalsmeer - Op 27 januari is weer aangevangen met de ouderensoos in het
Middelpunt. Bij het rummicubben
behaalde Joke Harte met 52 punten de
eerste plaats, gevolgd door Lycke Valentijn met 116 punten. De poedelprijs
mocht Joke Bakker met 263 punten in
ontvangst nemen. Bij het klaverjassen
was de hoogste eer voor Annie Verkerk

met 5213 punten, op twee Nettie
Wondergem met 4919 punten en de
poedelprijs is uitgereikt aan Riet
Hoekman met 3838 punten. De
volgende ouderensoos is op donderdag
10 februari in het Middelpunt aan de
Wilhelminastraat 55 en begint om13.30
uur. Iedereen vanaf 55 jaar is van harte
welkom. De koffie en thee staan klaar.

Weer ouderensoos in Dorpshuis
Kudelstaart - Nu de corona-maatregelen versoepeld zijn, is er weer
edere donderdagmiddag van 13.30
tot 16.30 uur een gezellige kaartmiddag voor 55+ in het Dorpshuis
van Kudelstaart. De ouderensoos wil
graag weer op sterkte komen en
nodigt liefhebbers van klaverjassen
en jokeren uit om eens mee te
komen kaarten. Kaarters worden
uitgenodigdd eens te komen kijken
of direct als proef mee te spelen.
Voor verdere inlichtingen kan
contact opgenomen worden met

penningmeester Hans Schuilenberg
via 06-12699009. De eerst volgende
kaartmiddagen zijn vandaag,
donderdag 3 februari, en 10 februari.
Op donderdag 27 januari is het
klaverjassen gewonnen door Mary
Akse met 5811 punten, op twee An
Uiterwaal met 5158 punten en 4
marsen en plaats drie was voor Loes
Versteeg met 5126 punten en 3
marsen. Bij het Jokeren was de
hoogste eer voor Trudy Knol 423
punten, gevolgd door Jopie de
Grauw met 469 punten.

Start kaartmiddagen bij OVAK
Aalsmeer - Zoals de omstandigheden
het nu toelaten gaan de OVAK soosmiddagen ook weer starten. De eerste
kaartmiddag voor leden is op
woensdag 16 februari vanaf 13.30 uur
weer in het Parochiehuis aan de Gerbe-

rastraat. Uiteraard dienen de kaarters
zich te houden aan de regels van het
RIVM: Mondkapje op bij verplaatsing en
tonen van QR-code bij binnenkomst.
“Houd u aan die regels, dan is het voor
ieder veilig”, aldus het OVAK bestuur.

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Oosterkerk, Oosteinderweg 269.
Zondag 16u. dienst met Maurice
Lubbers. Info: www.cama-aalsmeer.nl
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zondag
10u. dienst.
Chr. Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag
dienst om 10u. met ds. M. Bot uit
Maassluis en 16.30u. gez. dienst
met NGK in Het Lichtbaken met
ds. R. van der Toorn uit Leiden.
Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg
751, Rijsenhout. Zondag diensten
om 10u. met ds. S.B. v/d Meulen
uit Delft en 16.30u. met ds. R. van
der Toorn uit Leiden, gez.dienst
met CGK.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst
met ds. Paul F. Thimm. Collecte
voor Leprazending.
Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag
diensten om 10u. en 16.30u
Protestantse Gem. Aalsmeer
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.
Zondag 10u. ZWO dienst met ds.
Teus Prins. Info: http://pgAalsmeer.nl/kerkdienstgemist/
Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag
10u. dienst met ds. M.J. Zandbergen, Aalsmeer. Organist:
Joshua Prins. Om 17u. kamptrainingsdienst. Zie: hervormdaalsmeer.nl.
- Oosterkerk, Oosteinderweg 269.
Zondag 10u. dienst met ds. G. de
Ruiter, Aalsmeer. Organist: Johan
v/d Zwaard. Zie: www.hervormdaalsmeer.nl.
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Zondag 10u. samenkomst.

Spreker: Jeroen Dorstijn. Om 19u.
Baan7 jongerendienst. Info:
www.leg.nl.
RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.
Zaterdag in Kloosterhof 17u.
woordcommunieviering. Voorganger: B. Dullens. Zondag in
Karmelkerk 9.30u. Eucharistieviering. Om 14u. Poolse dienst met
pastoor Krzysztof Kicka.
Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag
geen dienst.
Roemeens-orthodoxe Parochie
- Oosteinderweg 394. Zondag 9u.
Utrenia en 10.30u. Heilige
Liturgie. Voorganger: Father Ion.
Diaken: Mihai.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat.
Zondag 10u. dienst met ds. Gert
v/d Meeberg uit Nieuw-Vennep.
Info: www.kerkdienstgemist.nl.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat. Zondag 10u.
dienst met mw. ds. E. Jansen uit
Mijdrecht. Info: https://sowkudelstaart.nl.
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg.
Zondag 11u. Viering. Reserveren:
sjangeboortesecretariaat@live.nl
of bel 0297-324735.
Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maandag
om 20u. in gebouw Irene, Kanaalstraat. Op 7 februari met drs. Bert
Piet. Info: www.begraaalsmeer.nl.
Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag
vanaf 20u. om de twee weken in
Ontmoetingskerk, Werf 2, Rijsenhout. Op 8 februari met Peter
Slagter over ‘Het Bijbelboek
Openbaring’. Info: 0297-323736.
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten
verzorgen voor Radio Aalsmeer
wekelijks uitzendingen. Dinsdag
van 20 tot 24u. Kabel 99.0 en
ether 105.9.

Dinsdag open huis in het Baken
Aalsmeer - Elke dinsdagmorgen
vanaf 10.00 uur staat de deur van het
open huis in het Baken aan de Sportlaan 86 weer open. De vrijwilligers
hopen dat het nu voorbij is met de
lockdown. Iedereen is van harte
welkom om met elkaar gezellig koffie
of thee te drinken. De koffie of thee
wordt elke week aangeboden door

de diaconie van de Open Hof Kerk.
Om circa 11.30 uur gaat ieder dan
weer zijns weegs. Wilt u komen, maar
geen vervoer? Er wordt dan geprobeerd een oplossing te vinden. Neem
hiervoor contact op met mevrouw A.
Stoof via 328326, mevrouw A. Vijfhuizen via 322131 of met de heer P.
Eikelenboom via 327915.

Online training voor kinderen
van een ouder met dementie
Amstelland - Wegens groot succes
in januari, organiseert Mantelzorg &
Meer op 10 en 17 februari nog een
keer de online training ‘Omgaan met
dementie’. De training bestaat uit
twee bijeenkomsten en is voor
kinderen van een ouder met
dementie.
Als je vader of moeder dementie
heeft wil je waarschijnlijk graag
weten hoe je hier het beste mee kunt
omgaan en wat je beter niet kunt
doen. Dementie betekent nogal wat
voor iedereen die erbij betrokken is.
Begrijpen wat de ziekte met iemand
doet en hoe je hier het best op kunt
inspelen, is van groot belang. De training gaat uit van de belevingsgerichte benadering: meegaan in de

beleving en gevoelswereld van de
persoon met dementie. Dit heeft een
positieve invloed op het dagelijks
functioneren en biedt ruimte voor
echt contact met je vader of moeder.
De onderwerpen in deze tweedaagse
training zijn: Vormen van dementie,
werking van het geheugen, belevingsgerichte benadering, wat betekent dit voor jou en hulpmogelijkheden. De tweedelige online training
vindt plaats op de donderdagen 10
en 17 februari van 19.30 tot 21.30. Na
aanmelding ontvang je via de mail
een link voor de online bijeenkomst.
Voor vragen of aanmelden kan
contact opgenomen worden met
Mantelzorg & Meer via info@mantelzorgenmeer.nl of bel 020-5127250.
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Akoestische Avond: Swingend
(thuis)feestje!
Door Jacqueline Kristelijn
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 29
januari heeft met groot succes de
online Akoestische Avond plaatsgevonden in cultureel café Bacchus. De
Akoestische Avonden worden al vele
jaren gehouden tijdens het laatste
weekend in januari. Een soort nieuwjaarsbijeenkomst voor muzikanten en
muziekliefhebbers. Zowel vrijdag als
zaterdag worden bezoekers getrakteerd op grappige acts, nieuw repertoire en verrassende optredens. Elkaar
ontmoeten, zien en het beste wensen
voor het komend jaar is even belangrijk
en dat dit gemist is, werd afgelopen
zaterdag al heel snel duidelijk. Wat
waren de muzikanten en hun gasten
blij elkaar weer te spreken én optredens te mogen doen en bij te wonen.
Vorig jaar, in 2021, bleef het stil tijdens
het akoestische weekend, de deuren
van Bacchus bleven dicht, en het zag er
naar uit dat deze ‘traditie’ ook dit jaar

niet in de agenda gezet kon worden.
Een kleine twee weken geleden kregen
initiatiefnemers Jacko Hansen en
Reinoud Staps het idee om muzikanten
toch te laten spelen en een groot
publiek hiervan te laten genieten: Een
Akoestische Avond via livestream. Door
de versoepelingen hadden de Akoestische Avonden afgelopen weekend wel
gehouden kunnen worden, maar op
veel kleinere schaal, met nog niet eens
de helft van het normaal aanwezige
publiek. Door live de optredens uit te
zenden, konden meer liefhebbers
(thuis) genieten van livemuziek. In
korte tijd waren drie bands uit Aalsmeer gevonden, die graag hun medewerking wilden verlenen. Drie bands
met allen een verschilend genre. De
camera’s gingen als eerste aan voor
Hein Meijer en de bluesman had zijn
‘eigen’ little boogie boy meegenomen,
zoon Justus. Zanger en gitarist Hein
trakteerde het publiek op verschillende
blues-stijlen, gaf er een korte uitleg bij,
en nodigde als uitsmijter zoon Justus
uit om samen het optreden af te
sluiten. Justus nam plaats achter het
grote drumstel en liet zien het
drummen en roffelen al behoorlijk
onder de knie te hebben. Het publiek
(een kleine groep familieleden, wederhelften en vrienden) beloonden de
twee met een daverend applaus.
Na een korte herinrichting op het
podium gingen de spots en camera’s

KCA gaat weer beginnen: Jazz,
cabaret, klassiek en poëzie
Aalsmeer - KCA gaat weer beginnen.
“Te lang bleef ook Aalsmeer en Kudelstaart verstoken van kunst en cultuur.
We zijn dan ook blij dat het Oude
Raadhuis, Cultureel Café Bacchus en
De Oude Veiling hun deuren weer
wijd open mogen zetten voor vertederende kunst, mooie voorstellingen
en prachtige muziek, voor u georganiseerd door toegewijde vrijwilligers
van KCA. Zij zijn er klaar voor om uw
bezoek aan de KCA activiteiten zo
prettig en vooral zo veilig mogelijk te
laten verlopen. En de artiesten staan
te popelen om eindelijk weer voor
publiek te mogen optreden”, aldus het
KCA-team in haar nieuwsbrief.
Voorstellingen verplaatst
Voorstellingen en concerten die
moesten worden verplaatst zijn de

cabaretpoel van 15 januari naar 28
mei 20.30 uur in Bacchus en het
pianoconcert met Ksenia Kouzmenko
van 23 januari naar 17 april om 14.30
uur, eveneens in Bacchus. Voor het
concert met Philippe Elan en Thérèse
Steinmetz, dat gepland stond op 16
januari in De Oude Veiling, wordt nog
een nieuwe datum gezocht.
Had u al kaartjes? Geen nood, die
blijven uiteraard gewoon geldig. En
komt de nieuwe datum u niet uit?
Stuur dan een mailtje naar het KCAteam en er wordt naar een oplossing
gezocht. .
Programma
Laat met een bezoek aan de programma’s zien dat u kunst en cultuur ook
gemist heeft: Op zaterdag 5 februari
brengen Rembrandt Frerichs (piano)
en Jasper Staps (saxofoon) tijdens hun
jazzconcert een ode aan Dave
Brubeck en Paul Desmond samen met
Matheus Nicolaiewski (contrabas) en
Mitchell Damen (drums). Genieten
van de hoogpunten van Cool Jazz kan
vanaf 19.30 uur (let op: vervroegd) in
cultureel café Bacchus XL in de Gerberastraaat. Zaal open om 19.00 uur. Op

aan voor de Hobo String Band. De swingende country-pop nodigde uit om te
gaan swingen, maar het publiek was
dringend verzocht op de stoelen te
blijven zitten. De Hobo String Band had
een soort jubileum-optreden. Het is
namelijk 55 jaar geleden dat vijf Aalsmeerse muzikanten met elkaar gingen
repeteren en al snel voor uitverkochte
zalen in heel Nederland optraden. Twee
van de vijf maken nog altijd muziek
met elkaar, zanger en gitarist Dick Kuin
en fiddler Leen Mulder. De twee Hobomannen hebben zich omringd met
nieuwe muzikanten. De meest nieuwe
is Sander de Vries op gitaar, hij beleefde
zijn allereerste optreden met de Hobo
en met succes. De derde en laatste act
voor de gestelde sluiting van tien uur ‘s
avonds werd verzorgd door de
Remband. De Remband speelt bekende
hits waarin het geluid van de
Hammond orgel centraal staat. De
beide Remco’s blinkten uit op respectievelijk keyboard en gitaar en zang,
maar ook zanger Hans Millenaar liet
zien het zingen nog niet verleerd te
zijn. Bij dit optreden was het eveneens
moeilijk voor de aanwezigen om stil te
blijven zitten, er is toch stiekum (een
beetje) gedanst. Een paar minuten over
tien moest de Akoestiche Avond toch
echt beëindigd worden en werd door
de organisatie en muzikanten afscheid
genomen van het (thuis)publiek. Alle
aanwezigen (uiteraard QR-code
controle bij de ingang en mondkapje
op bij beweging in de zaal) en thuiskijkers zullen het eens zijn: Het was een
geweldige, gezellige en swingende
avond. Hopelijk volgend jaar wel weer
Akoestische Avonden als vanouds! Het
muziekfeestje alsnog of opnieuw
bekijken kan op YouTube en via de
facebookpagina van Bacchus.
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AGENDA
FEBRUARI:

* Kinderboerderij Boerenvreugd,
Hornmeer open iedere dinsdag
t/m vrijdag van 9.30 tot 16.30u.
Zaterdag en zondag van 10 tot
16.30u.
DONDERDAG 3 FEBRUARI:

* Ouderensoos in Dorpshuis
Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.
* Sjoelcompetitie in De Reede,
Rijsenhout vanaf 19.30u.
VRIJDAG 4 FEBRUARI:

Gerberastraat v/a 20u. Open:
19.15u.
DINSDAG 8 FEBRUARI:

* Open huis Open Hofkerk in ‘t
Baken, Sportlaan, 10 tot 11.30u.
* Taalpunt in bibliotheek Marktstraat open van 11 tot 13u.
WOENSDAG 9 FEBRUARI:

* Klaverjassen bij De Geluksvogels
in Dorpshuis Kudelstaart, 20u.
DONDERDAG 10 FEBRUARI:

* Haak- en Breicafé in Op de Hoek,
Kudelstaart van 10 tot 12u.
ZATERDAG 5 FEBRUARI:

* Kaarten voor 55+ in Middelpunt,
Wilhelminastraat vanaf 13.30u.
T/M 13 FEBRUARI:

* Koffie met Absoluut Aalsmeer
op Poldermeesterplein v/a 11u.
* Kaarten BV Hornmeer in buurthuis Dreef vanaf 13.30u. Zaal
open om 13u.
* Sjoelcompetitie in Dorpshuis
Kudelstaart vanaf 13.30u.
* KCA Jazzconcert door
Rembrandt Frerichs en Jasper
Staps in Bacchus, Gerberastraat
vanaf 20.30u.
5 EN 6 FEBRUARI:

* Crash Museum in Fort Aalsmeer,
Aalsmeerderbrug open,
zaterdag en zondag van 10.30
tot 16.30u.
MAANDAG 7 FEBRUARI:

* Wijkpunt Voor Elkaer in Kudelstaart open vanaf 10u. Ook op
dinsdag en donderdag.
* Sam Creatief in Parochiehuis,
Gerberastraat van 14 tot 16u.
* Presentatie en veiling Postzegelvereniging in Parochiehuis,

* Expositie Beestenboel in Oude
Raadhuis, Dorpsstraat. Open
vrijdag t/m zondag 14-17u.

T/M 27 FEBRUARI:

* Tentoonstelling Floribunda met
werk van Dennis A-Tjak, Rob de
Heer en Inge Becka in Flower Art
Museum, Kudelstaartseweg 1.
Open donderdag t/m zondag
van 13 tot 17u.
TOT APRIL:

* Schilderijen van Henry Calvetti
bij Eveleens Makelaars, Punterstraat, Centrum. Open op werkdagen 9 tot 17.30u.

Nieuwe datum: Gedichtendag
op 13 maart in Bacchus

zaterdag 19 februari trakteert KCA op
cabaret met ‘Fantoomgeluk’ door
Janneke. Aanvang in Bacchus om
19.30 uur, zaal open vanaf 19.00 uur.
En de volgende dag, zondag 20
februari, staat het eerste klassieke
concert van een serie van drie op het
programma. Folke Nauta (piano), Lars
Wouters van den Oudenweijer
(klarinet) en Elisabeth Smalt (altviool)
zetten de linkerhand in de schijnwerpers. Aanvang is 14.30 uur, zaal open
vanaf 14.00 uur, en het concert is in
cultureel café Bacchus.
Nieuwe verhalen
Auteur Thomas Verbogt en zangeres/
componiste Beatrice van der Poel
gaan opnieuw samen het theater in
en brengen op zondag 27 februari
nieuwe verhalen en nieuwe muziek in
De Oude Veiling in de Marktstraat.
Een must voor liefhebbers van literatuur, het Nederlandstalige lied en
poëzie. Aanvang is 15.30 uur, zaal
open vanaf 14.45 uur. Kaartverkoop
uitsluitend bij Slijterij Wittebol in de
Ophelialaan 116. Tickets voor de voorstellingen in Bacchus zijn alleen te
koop via de KCA-ticketshop.
Let op: Bij alle voorstellingen is het
tonen van een coronatoegangsbewijs
en het dragen van een mondkapje
(tot de zitplaats) verplicht!

Aalsmeer - Veel januari-activiteiten
konden door de coronamaatregels
niet doorgaan. Dat gold ook voor de
Gedichtendag van KCA, die zou
plaatsvinden op donderdag 27
januari. De KCA werkgroep Podiumkunsten & Literatuur heeft andere
mogelijkheden gezocht en
gevonden.
De Gedichtendag is nu verplaatst
naar zondagmiddag 13 maart, om
15.00 uur in cultureel café Bacchus
aan de Gerberastraat. Het evenement
wordt gehouden in het grote
gedeelte van Bacchus waar zowel het
podium als de zaal meer ruimte
bieden. Het thema ‘Natuur’ blijft
onveranderd. De voordrachten van
de dichters zullen worden afgewisseld met muzikale intermezzo’s en na
de pauze worden dichters geïnter-

viewd en/of gevraagd een tweede
gedicht voor te dragen.
Toegang en bundel
Alle gedichten worden in een mooie
bundel opgenomen die te koop is voor
5 euro. Deelnemende dichters betalen
3 euro. De entree is gratis, maar vooraf
aanmelden is noodzakelijk. Dat kan op
de website van KCA: www.skca.nl bij
het programma ‘Gedichtendag’.
Nieuwe inzendingen
Uiteraard wordt deze activiteit
gehouden met de dan geldende coronamaatregelen om verantwoord met
elkaar te kunnen genieten van poëzie.
Vergeet de QR-code niet. Nieuwe
inzendingen kunnen uiterlijk 20
februari worden aangeleverd bij haremakerJCP@hetnet.nl.

STAGE
MUSIC SHOP

Dé vioolspecialist

Divers aanbod
gitaren,
ukelele’s
en violen.
Marktkraam
vol percussieinstrumenten
Schoolstraat 7 | Aalsmeer | 0297-328044 | www.stagemusic.nl

Vaak zullen wij je tegenkomen
met wie je was en wat je zei.
Je bent wel bij ons weggenomen,
maar een stuk van jou blijft altijd heel dichtbij.
Bedroefd hebben wij afscheid moeten nemen van
mijn lieve man, onze vader, schoonvader en opa

Jaap Wassens
* 25 oktober 1947

Verdrietig berichten wij u dat het leven van onze
vader, schoonvader en opa is overgegaan in dierbare
herinneringen

Kommer Leendert
van den Hazel
weduwnaar van Ineke Lamboo
* 3 januari 1947

† 31 januari 2022

René en Albertine
Nicky
Zoë
De crematieplechtigheid zal
in besloten kring plaatsvinden.
Vliegende Hollanderstraat 23
1435 LC Rijsenhout
Wilt u een herinnering, condoleance of
een mooie ervaring met ons delen?
Ga naar de persoonlijke pagina:
https://dunweg.nl/uitvaart/jaap-wassens/

Dankbaar voor de liefde waarmee zij ons omringde,
delen wij u mee dat van ons is heengegaan mijn
lieve vrouw, onze lieve moeder, schoonmoeder, oma
en omi

Zegerina Annetta
Dekkers - Sterkenburg
Rina

Miranda en Dennis
Marinka

Chris Wassens-Borreman
Saskia en Theo
Dennis
Hessel en Amanda

† 28 januari 2022

Samen plezier, samen op reis
samen een éénheid, samen eigenwijs
samen kwaad en samen goed
samen verdriet en samen weer moed
nu verder zonder jou, dat doet pijn
te weten nooit meer samen te zijn.

Carlo en Lien
Arthur, Roos

17 november 1926

Correspondentieadres:
Miranda Dulk - van den Hazel
Oksholm 231
2133 KV Hoofddorp

27 januari 2022

Arie Dekkers
Sonja en Albert

Pa is overgebracht naar Uitvaartcentrum Finnema,
Zwarteweg 108 te Aalsmeer, alwaar geen bezoek.
De plechtigheid voorafgaande aan de crematie zal
gehouden worden op vrijdag 4 februari om 10.00 uur
in crematorium Haarlemmermeer, Hoofdweg 1100
te Nieuw-Vennep.
Voorafgaande aan de plechtigheid is er gelegenheid
tot afscheid nemen en na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in het crematorium.

Wilfred en Linda
Kleinkinderen:
Marc en Petra, Melissa, Nina
Achterkleinkinderen:
Lisa, Bram, Jan
Correspondentieadres:
Sonja Eveleens - Dekkers
Tuin 12
1431 LW Aalsmeer
De crematie heeft inmiddels in besloten kring plaatsgevonden.

Lieve pa, opa, leermeester en collega.
Ik ga je heel erg missen.
Liefs René.

Jaap Wassens

et mijn ijver e i
mij ingezet voor de Heer,
de od v n de m
ten

* 25 oktober 1947 – † 31 januari 2022

(1 Kon. 19, 14)
Verdrietig om zijn sterven, maar dankbaar voor
zijn mooie en rijke leven, delen wij u mede dat
is overleden onze dierbare medebroeder,
broer, zwager, oom en huisgenoot

Heel verdrietig zijn wij omdat wij afscheid hebben
moeten nemen van onze lieve vriend

Jaap Wassens
De Soosers:
Anneke en Klaas in herinnering
Wil en Jaap in herinnering
Ton en Nel
Har en Nel
Henny en Sjaan

Jan Tangelder
Karmeliet
⁎ Zenderen,
7 juni 1928

† Amstelveen,
27 januari 2022

De Karmel verliest in hem een medebroeder die
zich op vele terreinen verdienstelijk heeft
gemaakt. Hij was o.a. assistentiepater,
godsdienstleraar, districtsaalmoezenier van
scouting, missieprocurator en pastor. In dit alles
was hij zeer betrokken op de medemens. Hij
leefde vanuit de hoop op de verrijzenis. De
Karmelorde was hem lief. Ondanks zijn ziekte
heeft Jan zijn leven als goed en mooi ervaren.

Ik blijf nu hier. Jij gaat naar daar
en daar is niet zo ver van hier.
We spreken af, ik weet niet waar
en daar ontmoeten wij elkaar.
Met intens verdriet, maar vol bewondering voor zijn wilskracht hebben wij afscheid moeten nemen van onze lieve

Johannes Jan van Verseveld
Jos
*Amstelveen, 1 maart 1970
† Amsterdam, 25 januari 2022
Esther
Linda en Ard
Danny, Mitchel
Rinus en Gerda †
Fabian

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.
Huub Welzen, Prior Provinciaal
Familie Tangelder
Joke Dapper

06 - 576 275 40

Correspondentieadres:
Nederlandse Provincie Karmelieten
Postbus 297
7600 AG Almelo

In verband met het Coronavirus
zal de uitvaart in besloten kring plaatsvinden.
Online condoleanceregister:
www.uitvaartverzorgingmyosotis.nl/
condoleance/202243

kleinschalig - korte lijnen - oog voor details
zorgzaam - maatwerk - liefdevol - flexibel
Hornweg 87
Aalsmeer
T 0297 327838

Hornweg
8787
Hornweg
Aalsmeer
Aalsmeer
0297
327838
Voor alTHornweg
uw
bloemwerk,
T 0297
327838
87

Jacco van der Laarse

Jaap van der Maarl

www.uitvaartzorgdemeer.nl | info@uitvaartzorgdemeer.nl

Johan van der Keukenstraat 186
1087 AZ Amsterdam

bruidsboeketten
Aalsmeer en
rouwarrangementen.
T 0297 327838

www.stokmanbloemen.nl
www.stokmanbloemen.nl

www.stokmanbloemen.nl

www.stokmanbloemen.nl

In plaats van bloemen, graag een donatie voor
Stichting ALS Nederland.
https://www.inmemoriamvoorals.nl/jos-van-verseveld

“Goedemorgen fantastische kinderen,
ik wens jullie een leuke dag!!”
Moedig tot het laatste moment, is van ons
heengegaan mijn grote liefde, onze lieve Moes,
schoonmoeder en trotse oma van Stein

Susanne
Jessurun - Hartmann
Suus
* Rotenburg,
21 mei 1957

† Amsterdam,
25 januari 2022
Robby C. Jessurun
Kinderen en kleinkind

Familieberichten

In liefdevolle herinnering

Remy-Jay

OOK ONLINE

5 februari 2004

Maybe in another life
I could find you there
Pulled away before your time
I can’t deal, it’s so unfair!
I can’t bring back what’s taken from me
I reach to the sky
And call out your name
Oh please, let me trade
I would!
And it feels like
heaven‘s so far away
And it feels like
The world has grown cold
Since you’ve gone away

Willie

Mama
xxx

Correspondentieadres:
Miriam van Kempen
Drechtlaan 1A
2451 CJ Leimuiden
UITV A A RTZO RG

Wij hebben in besloten kring
afscheid genomen van Suus.

06 - 11 400 829
Ongeacht hoe, waar en of u verzekerd bent

saskia@saskiadriezen.nl
www.saskiadriezen.nl

- Betrokken en Zorgvuldig -

In memoriam

4-2-2010

Johan Meijer

4-2-2022

Janny
Barry
Madelon en Leon, Yentl

Het adres voor al uw bloemwerk,
boeketten, rouwarrangementen, bruidswerk
en abonnementen, zowel zakelijk als privé.
Kijk voor meer info op duoplant.nl

‘In een emotionele
periode van afscheid
nemen, help ik u bij
het organiseren van
een mooie uitvaart
voor uw dierbare.’

Iedere uitvaart krijgt bij
ons de grootst mogelijke
persoonlijke zorg

Wanneer er iemand overlijdt staat de wereld even stil voor de nabestaanden. Het
verdriet is intens, maar in korte tijd moet er ontzettend veel geregeld en georganiseerd
worden. U wilt graag op een persoonlijke manier afscheid nemen van uw dierbare.
Een uitvaart die past bij de overledene én de nabestaanden.
Uitvaartcentrum Finnema verzorgt met aandacht en respect de uitvaart. Voor kostbare
momenten rondom de uitvaart, maar ook als een troostvolle herinnering. Het ervaren
team van Uitvaartcentrum Finnema staat dag en nacht klaar om u zoveel mogelijk te
ondersteunen en adviseren bij alle belangrijke beslissingen die u moet nemen rondom
een begrafenis of crematie. Zij werken persoonlijk, respectvol en in stijl. Zo kunt u in
alle rust rouwen en afscheid nemen van uw dierbare.

Ton Wollaars
Uitvaartverzorger

Achterweg 40, 2132 BX Hoofddorp
Postbus 189, 2130 AD Hoofddorp
0297-74 85 76 | info@dunweg.nl

www.dunweg.nl

Uitvaartcentrum
Finnema
Directe hulp na overlijden:
0297 325 865
(dag en nacht bereikbaar)

Uitvaartcentrum Finnema
Zwarteweg 108, 1431 VM Aalsmeer
Aula/Uitvaartcentrum De Ronde Venen
Ringdijk 4, 3648 EB Wilnis
www.uitvaartcentrumﬁnnema.nl

3 februari 2022

Officiële Mededelingen
GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575, fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale tel.nr: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
AANGEPASTE DIENSTVERLENING
I.V.M. HET CORONAVIRUS COVID-19
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een
afspraak maken op tel. 0297-387575. Dit doen wij om het
bezoek aan het raadhuis zo veel mogelijk te spreiden zodat
wij u nu en in de komende periode goed van dienst kunnen
zijn. Regel dringende zaken zoveel mogelijk digitaal. Als dat
om wat voor reden niet kan, overleg dan telefonisch met één
van onze medewerkers of stel uw vraag bij de receptie. Wij
proberen dan samen met u tot een passende oplossing te
komen. Wij doen er alles aan om u goed en snel te woord te
staan. De wachttijden zijn mogelijk wat langer dan normaal.
Wij vragen daarvoor uw begrip.
INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen
gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen
er geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen.
Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijdelijk alleen via de website van de gemeente inzien. Mocht u
niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te zien, kunt
u telefonisch contact opnemen met het algemene tel. van
de gemeente 0297-387575. U kunt dan aangeven om welk
stuk het gaat zodat het u per post kan worden toegezonden.
Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen stukken
uiteraard weer op het gemeentehuis in te zien zijn.
AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil
gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier
gerecycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening
gehouden met de coronamaatregelen en bij grote drukte
wordt de toegang gereguleerd.
U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout
maandag t/m vrijdag:
08.00-16.30 uur
zaterdag:
09.00-16.00 uur
Meer informatie: www.meerlanden.nl
SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen
naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar:
servicelijn@aalsmeer.nl .
WILT U EEN MELDING MAKEN VAN IETS IN DE OPENBARE
RUIMTE DAT GEMAAKT OF OPGERUIMD MOET WORDEN?
U kunt een melding maken via de website aalsmeer.nl/fixi of
de Fixi-app. Fixi is het systeem waarmee de gemeente Aalsmeer meldingen over de openbare ruimte behandelt en oplost. U geeft de locatie aan van de melding, geeft een korte
beschrijving en voegt eventueel een foto toe.
CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend via het
hoofdnummer: 0297-381777.
SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen:
tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl
WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze
wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen www.wijkoverlegaalsmeer.nl
AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u
bellen naar tel. 0297-387511. Voor een afspraak met een van
de wethouders: tel. 0297-387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.
INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken
over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van
een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De
inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds
ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker
bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt
op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer
worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.
nl, onderdeel van www.overheid.nl.
- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie
over bekendmakingen per email.
- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor
Android-smartphones via Google Play.
- De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog
op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.
VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij
een verhuizing heeft de bewoner(s) de wettelijke plicht binnen
een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting. Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe
adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om
de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel
het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt
dit v.a. 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan
heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep
te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan
men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen
zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.
SOCIAAL LOKET AALSMEER OPEN OP AFSPRAAK
De balie van het Sociaal Loket Aalsmeer is, op afspraak, weer
geopend. Bij het Sociaal loket kunt u terecht met vragen over
wonen, welzijn, zorg, inkomensondersteuning, schuldhulpverlening en jeugdhulp. Heeft u hulp of ondersteuning nodig?
Dan voeren wij met u een gesprek en kijken we samen welke
hulp u nodig heeft. We werken hierin samen met verschillende
welzijn- en vrijwilligersorganisaties in Aalsmeer. De afgelopen
maanden kon u wegens de coronamaatregelen alleen telefonisch bij het loket terecht. Nu kunt u ook weer een afspraak
maken voor een één op één gesprek. Neemt u telefonisch contact met ons op voor het maken van een afspraak, via 0297387575. Het is mogelijk om een afspraak te maken binnen de
volgende tijden:
Ma-/di-/do-/vrijdag
Woensdag

08.30-12.00 uur
13.00-16.30 uur

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJ HOUDING
PERSOONSLIJST
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bij houding
van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen
ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat
betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar
hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente
Aalsmeer staat/staan ingeschreven.
Geslachtsnaam
Lu
Twardowski

Voorletters
J.
K.G.

GeboorteDatum
datum beschikking
07-06-1981
17-04-1956

25-01-2022
25-01-2022

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben
voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en
het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die
op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde
perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens
openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen.
Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen,
zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2022:
OPENBARE ZITTING OP 4 FEBRUARI
Op vrijdag 4 februari 2022 om 10.00 uur is een openbare zitting waarbij de politieke partijen en de nummering voor de
gemeenteraadverkiezingen 2022 bekend worden gemaakt. U
kunt de openbare zitting bijwonen. U kunt hierbij fysiek aanwezig zijn op het raadhuis of u kunt de zitting online volgen
via de livestream.
Inspreken tijdens de zitting
Wilt u inspreken tijdens deze zitting, dan kunt u dit doorgeven
via het online contactformulier. Vermeld het telefoonnummer
waarop u tijdens de zitting bereikbaar bent. U wordt tijdens de
zitting gebeld, zodat u kunt inspreken.

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

#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s.

Meer informatie over gemeenteraadsverkiezingen
Kijk op www.aalsmeer.nl/verkiezingen voor meer informatie
over de gemeenteraadsverkiezingen 2022.

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis.
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Lisdoddestraat 162, 1433 WH, (Z22-007095), het plaatsen
van een vuilcontainer
- Aalsmeerderweg 177, 1432 CL, (Z22-007084), het maken
van een uitbouw en gevelwijziging aan de achterzijde van
de woning
- Meervalstraat 20, 1431 WG, (Z22-006859), het plaatsen van
een dakkapel aan de voorzijde en het vervangen van de
dakkapel aan de achterzijde van de woning
- Kudelstaartseweg 96, 1433 GL, (Z22-006828), het stabiliseren van verouderde steigers in de jachthaven door het
aanbrengen van extra palen en jukken
- Kudelstaartseweg 223, 1433 GG, (Z22-006525), het verbouwen en uitbreiden van de woning
- Kudelstaartseweg 223, 1433 GG, (Z22-006055), het kappen
van een waardevolle boom (Betula pendula)
INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning
is/zijn ingetrokken:
- Meervalstraat 20, 1431 WG, (Z22-006859), het plaatsen van
een dakkapel aan de voorzijde en het vervangen van de
dakkapel aan de achterzijde van de woning. Verzonden: 31
januari 2022
- Willem-Alexanderstraat 33, 1432 HK, (Z21-088555), het
plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde van
de woning. Verzonden: 27 januari 2022
VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE
De beslistermijn is verlengd met zes weken. De beslissing op
de volgende aanvragen zijn met toepassing van artikel 3.9, lid
2 van de wabo verlengd:
- Kudelstaartseweg 247, 1433 GH, (Z21-073170), het vervangen van de bestaande T-Mobile antennes aan de gevel van
de kerktoren (gemeentelijk monument). Verzonden: 21 januari 2022
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN,
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie:
- Rietwijkeroordweg 6B, 1432 JE, (Z21-067361), het slopen
van twee bestaande opslagloodsen en het bouwen van
een nieuwe opslagloods voor tuinhout. Verzonden: 27 januari 2022
- Braziliëlaan 23, (Z21-088443), het maken van twee extra
docks en vergroten van de bijbehorende laadkuil. Verzonden: 26 januari 2022
- Kudelstaartseweg 145, 1433 GC, (Z21-077200), het kappen
van een zieke boom (Fagus sylvatica). Verzonden: 25 januari 2022
EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.
COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.
STANDPLAATSVERGUNNING
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 5:18 van de APV de volgende standplaatsvergunning is aangevraagd.
- IJsbaan bij: Topsvoort, Blauwe Beugel, J. Takkade en Loswal Kudelstaart (Z22-003619) Koek en zopie winterseizoen
2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027,
verzonden 26 januari 2022
INGETROKKEN AANVRAGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag is ingetrokken:
- Parkeerplaats Molenpad 3 (Z21-091145) Verkoop Poolse
maaltijden op 30 januari 2022, ingetrokken op 26 januari
2022
GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Copernicusstraat 20, Speeltuin (Z22-002030) Sport in de
wijk op 19 februari 2022, melding akkoord 1 februari 2022
- Copernicusstraat 20, Speeltuin (Z22-002093) Sport in de

wijk op 12 maart 2022, melding akkoord 1 februari 2022
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
GELUIDHINDER ONTHEFFING***
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening de volgende ontheffing is aangevraagd.
In het kader van het plaatsen verkeersmaatregelen, opbreken
asfalt, putkoppen vervangen, aanbrengen van een nieuw laag
asfalt op 8 februari 2022 op het perceel Zwarteweg ter hoogte
van Mendelstraat (Z22-005984), ontvangen d.d. 25 januari
2022
Dit verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
gedurende 6 weken, tijdens de openingstijden, ter inzage op
het gemeentehuis bij de afdeling Veiligheid en Handhaving.
Als u tevens een mondelinge toelichting wenst, dient u eerst
een afspraak te maken met een medewerker van de afdeling.
Afspraken kunnen worden gemaakt op dinsdagen en donderdagen tussen 8.30 en 12.00 uur. Een afspraak maken kan via
telefoonnummer 0297-387 575. Een ieder kan met betrekking
tot deze verzoeken, binnen zes weken, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen bij het betreffende bestuursorgaan. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de
onderkant van deze advertentie.
VERKEERSBESLUITEN
-

Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Einsteinstraat,
noordelijk deel
Op 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties (Wep) in
werking getreden. Vanaf die datum worden verkeersbesluiten niet meer in de Staatscourant gepubliceerd, maar in het
Gemeenteblad bekendgemaakt. Hierboven vindt u een attendering van verkeersbesluiten die recent in het Gemeenteblad
zijn gepubliceerd. U kunt deze verkeersbesluiten raadplegen
op www.overheid.nl via de link “Berichten over uw buurt”. Informatie over de mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift en de termijn waarbinnen dat mogelijk is vindt u
in het verkeersbesluit.
TER INZAGE
t/m 03-02-22
t/m 10-02-22
t/m 24-02-22

Herstelbesluit bestemmingsplan ‘Fort Kudelstaart’ met de daarop betrekking hebbende
stukken
Verlening omgevingsvergunning Dorpsstraat naast 135 Aalsmeer (z21-042638) met
de daarbij behorende stukken
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Uiterweg-Plasoevers 2021’ (z19-006733) met
de bijbehorende stukken

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een
wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die
voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de
plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen
ook vinden op www.aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending
ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00
uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 0297387575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag
van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en
donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken
voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker
van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen
en vergunningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken,
na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een
gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van
Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit
naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente
Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die
buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die
mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en
Handhaving via tel. 020-5404911.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL
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Lieve

Nog steeds
Sportief

90 jaar

OPSLAGKASTEN EN
KLEINE BEDRIJFSRUIMTEN
TE HUUR
Op ons familiebedrijf aan de
Oosteinderweg verhuren wij
opslagkasten (5m2) en
een kleine bedrijfsruimte
(30-50m2). Geschikt voor bijv.
een kapper, fysio, webshop,
nagelstylist, etc.
Prijzen maken we in overleg,
bij interesse graag even bellen
of appen met 06-38321829.

Reeker
Wonen

Geniet zoveel
U kan!!!

Bel: 340828

* Gevraagd:
Ben met pensioen en mijn hobby is
aan fietsen knutselen, gooi uw oude
fiets niet weg ik kom hem graag bij u
ophalen. Tel. 06-26846071
* Gevraagd:
Inkoop allerlei oude meubels
Uit de jaren 50, 60, 70. Ook gevraagd
leren fauteuils en stoelen. Graag
bellen of foto’s naar tel. 06-36194314
* Gevraagd:
Oudijzer o.a. radiators,kachels,
fietsen, accu’s, hekken, metalen
kasten, witgoed en div. metalen.
Tel. 06-23955521
* Te huur:
Kamer in Aaalsmeer.Tel. 06-55564283

Liefs

Carla & Mike
Frank & Jamie
Ellen & Ruud
André & Gea
Klein en achterklein kids

Charita

5-2-2022

Roelie

Gefeliciteerd

50
jaar

lieve schat met je

GEFELICITEERD

65

ste!

6 februari

Deze kanjer
wordt

50
jaar Daniëlle

Van ons allemaal

60
JAAR

Tanja!

Gefeliciteerd

Van

René en Mojo

Gevraagd:
Gratis Vomar pannenzegels.
Tel. 0297-320995

Echt waar

gefeliciteerd!

Tim • Pap en Mam
Paul, Koy en Panny
Te koop:
Elektr. radiatorkachel €20,-. 3 Kilo
uien €1,- . Tel. 0297-327848

ns
Je bent voor o jer,
n
een enorme katrots.
en zijn enorm

Te koop:
22”Full hd Digital lcd tv met dvdspeler €25,-. Tel. 06-28657825
Te koop:
Schoolplaat bloemen, fabrieken in
Aalsmeer met lectuur €200,-.
Tel. 06-51117676
Te koop:
Glazen salontafel 45cm br. x 31 hg
x 95 lg, met glazen onderplaat, nw.
€50,-. Tel. 06-44919632

Heel veel liefs van:
Tonmai & Nico, Jan & Henny, Mark & Maris, Henk & Geerda,
Hans & Pascalle, Jelle, Suus, Shannon & Stefanie & Vin, Jur & Amerens

* Gevraagd:

Oud ijzer, metalen, koperwaren,
verwarmingsketels, fietsen, motoren,
accu’s en boten. Ontruimen van
opstallen. Tel. 0297-329180
Te koop:
Halfhoog bed, hout €40,-. Voetbaltafel zonder voet €10,-. Broodmachine €15,-. Massage voetbad €10,-.
Kledingpakket, 4 jr. €15,-. Lp-speler
€40,-. Tel. 06-45387966/0297-324877

Tandprothetische
praktijk
Bel ons en maak een afspraak voor een gratis
controle van uw kunstgebit en vrijblijvend advies.
•
•
•
•
•

Reparaties en rebasing (klaar terwijl u wacht)
Volledige protheses
Kunstgebitten op implantaten (specialisatie)
Partiële en frameprotheses
Vergoeding door alle zorgverzekeringen

Peter den Hartog tandprotheticus
Marktstraat 18 1431 BE Aalsmeer Tel: 0297-342699 tppdenhartog.nl

VALENTIJN : KOPEN BIJ DE
BLOEMENZEGELWINKELIERS IS VOLOP KEUS!
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RUBRIEK
Voorjaar

Storm aan de haal met afval
naast volle plasticbak
Aalsmeer - Op het kruispunt Zwarteweg en Vuurdoornstraat staat een
container voor plasticafval. Een super
initiatief voor het scheiden van afval.
Er wordt van deze mogelijkheid om
afval te scheiden goed gebruikt
gemaakt door inwoners en dat is
natuurlijk heel fijn. Alleen is er afgelopen weekend iets mis gegaan. De
plasticbak zat vol. Geen probleem
zou je denken. Je komt bij de plasticbak, ziet dat hij vol is en neemt je
plastic weer netjes mee naar huis.
Helaas zetten veel mensen dan hun

plastic afval naast de plasticbak.
Regelmatig wordt dit gedaan bij
diverse inzamelparkjes, zoals op het
Praamplein. Maar nu dus ook bij de
plasticbak bij de Zwarteweg. Door de
storm van maandag kwam de ‘berg’
in beweging en waaide het afval alle
kanten op. Er belandde op diverse
plekken afval uit de opengescheurde
zakken. Hoe de plasticbak in eerste
instantie juist goed moet zijn voor
het milieu, gaat het nu volledig zijn
doel voorbij. Fabiënne Kroon doet bij
deze een oproep aan de mensen om

Presentatie en veiling maandag
bij de Postzegelvereniging
Aalsmeer - Maandagavond 7
februari houden de postzegelverzamelaars de eerste bijeenkomst dit
jaar in het Parochiehuis aan de
Gerberastraat 6.
Wel is het coronaprotocol conform
de richtlijnen van het RIVM van
toepassing, behalve handen

ontsmetten, QR-code tonen en
masker bij verplaatsen, dient ook de
zaal voor 22.00 uur verlaten te zijn.
Volgens planning presenteert Wim
Roodenburg prachtig beeldmateriaal
van oud, minder oud en nieuw Aalsmeer. De avond begint om 20.00 uur,
maar de zaal is al vanaf 19.15 uur,

Politie stuit na melding op 16
gestolen buitenboordmotoren
Amstelland – Op donderdag 27
januari kreeg de politie van Basisteam Zuid-Buitenveldert een
melding van een mevrouw die haar
gestolen buitenboordmotor had
terug gevonden door middel van een
track en trace systeem in de motor.
De buitenboordmotor peilde uit in
een garage in de wijk Buitenveldert.
Na onderzoek in de garage werden
meerdere gestolen buitenboordmotoren aangetroffen. Ook heeft de

politie onderzoek gedaan in het
bedrijf van de eigenaar van de
garage. In het bedrijf zijn eveneens
meerdere buitenboordmotoren
aangetroffen die mogelijk van diefstal afkomstig zijn. In totaal heeft de
politie zestien buitenboordmotoren
in beslag genomen.
Van enkele motoren zijn al aangiftes
bij de politie binnen, maar van de
overige zijn de eigenaren onbekend.
De politie is op zoek naar de eige-

hun afval mee naar huis te nemen als
de bak vol is. “Het kan toch niemands
doel zijn om al dit plastic in het
milieu te laten komen.” Om erger te
voorkomen heeft Fabiënne na het
zien van de ‘berg’ en het weggewaaide afval contact gezocht met de
Meerlanden. Nog geen uur later
waren medewerkers het afval aan het
opruimen.”En dat verdient wel een
groot compliment”, besluit Fabiënne,
die natuurlijk hoopt dat inwoners
gehoor geven aan haar oproep en
dat de gemeente opdracht geeft aan
de Meerlanden om vaker de plasticbakken in de wijken te legen. Het
komt wel (te)veel voor dat deze
uitpuilen!

want er wordt deze avond ook een
veiling gehouden. De te veilen zegels
kunnen alvast ingezien worden. De
complete veilinglijst staat ook op de
website van de vereniging (www.
postzegelverenigingaalsmeer.nl).
Verder zijn er vele nieuwe stokboeken met zegels voor slechts 5
cent om in te snuffelen. Er is uiteraard koffie en een drankje verkrijgbaar in de zaal en er is volop gratis
parkeergelegenheid.

naren van deze buitenboordmotoren. Zo goed als zeker zijn de
motoren gestolen in de ruime omgeving van Amsterdam, dus mogelijk
ook in Aalsmeer. Is uw buitenboordmotor gestolen? Doe dan aangifte
via de internetsite van de politie en
en vermeld dan duidelijk het serienummer van de motor, zodat deze
vergeleken kan worden met de
‘gevonden’ motoren. Heeft u al
aangifte gedaan en vermoed u dat
de politie deze in beheer heeft?
Neem dan contact op met 09008844, afdeling CUBT Zuid. Vermeld
daarbij zaaknummer: 2022016768.

“Mooi om te zien dat bijna alle
woningen zijn toegewezen aan
mensen uit Aalsmeer”, vertelt
wethouder van Rijn. “Aalsmeerders
kunnen hierdoor verhuizen naar een
nieuwbouwappartement en toch in
onze mooie gemeente blijven wonen.”

Fietspad langs Burgemeester
Kasteleinweg helemaal open!
Aalsmeer – Het fietspad langs de
Burgemeester Kasteleinweg is sinds
donderdag 27 januari geheel open,
eerder dan verwacht.
Enkele maanden is het fietspad
onderbroken geweest tussen de

Ophelialaan en de Stommeerkade
voor de bouw van het appartementencomplex aan het Laurierhof. Deze
44 woningen zijn voltooid en inmiddels heeft het merendeel van de
nieuwe bewoners zich hier gesetteld.

Laurierhof
Het Laurierhof is de meest recente
stap in de gebiedsontwikkeling De
Tuinen van Aalsmeer en is een samenwerking tussen de gemeente Aalsmeer en Bohemen. De 44 sociale
huurappartementen worden beheerd
door Eigen Haard. De bewoners
kunnen hun appartement bereiken
via de Spoorlaan en via de Kasteleinweg. Hierbij moet natuurlijk wel
voorrang gegeven worden aan de
fietsers. Het fietspad wordt vooral veel
gebruikt door scholieren.

Aalsmeer - Altijd in de eerste dagen van januari, als de laatste oliebollen
nog maar koud naar de vogeltjes waren, riep mijn moeder steevast: “Op
naar het voorjaar.” “Mam, doe niet zo gek” ,zei ik dan. “Het moet nog
winter worden.” De laatste tijd betrap ik mezelf er op dat ik ook zo begin
te denken. Zodra de kerstboom de deur uit is, loop ik in de tuin al te
speuren naar de eerste sneeuwklokjes, naarstig op zoek naar een voorbode van de lente. Hoewel ik een najaarskind ben, geboren in oktober, en
nooit problemen had met kou, merk ik dat ik daar tegenwoordig minder
goed tegen kan. Terwijl ik al mensen met wapperende haren op de fiets
zie zitten, heb ik steevast een muts op en wanten aan. Ook als ik alleen
maar de hond uitlaat. Ouderdom, dat zal het zijn. Toch maar veel naar
buiten ondanks de koude handen, want niemand is een binnen mens om
Bever maar even te citeren. Zondag was het wel koud, maar zonnig en
heb ik met mijn kleinkinderen het kabouterspoor in het Hornmeerpark
gevolgd. Groot succes. Volgende keer ga ik er happy stones bijleggen,
want ik fröbel wat af de laatste tijd. Gewoon omdat ik tuinieren nog te
koud vind en toch wat omhanden wil hebben, anders ga ik rare dingen
bedenken. Ik heb al geopperd: zullen we de kozijnen wit schilderen? Maar
daar schrok mijn echtgenoot zo van, die zag al een megaklus op zich
afkomen. Dus houd ik het voorlopig maar bij het beschilderen van gelukkige steentjes. Al twee dagen giert storm Corrie over ons land; alles klappert, rammelt en kraakt om het huis. Ik heb mijn schoonmoeder zaliger
de schuld gegeven. “Heb je daarboven misschien ruzie met vader Jan, dat
je zo tekeer gaat?” heb ik haar gevraagd. Toen ze nog leefde gaf ze hem
ook de schuld als het rotweer was of er iets anders mis ging: “Zit daar
maar boven van gouden bordjes te eten, doe er hier beneden iets aan wil
je? ”In die vliegende storm hebben we ook onze oude buurman
begraven. Daar werd ik wel blij van. Niet omdat hij er niet meer is, dat is
op zich al triest genoeg, maar omdat het zo’n prachtige uitvaart was.
Mooie herinneringen, warme afscheidswoorden, veel bloemen, prachtig
kerkje. Hij werd gewoon in zijn witte kist op de aanhanger achter zijn
eigen MG naar de begraafplaats gereden. Niks geen poespas van rouwauto’s. Het was om stil van te worden, zo mooi. Maar nu vind ik het hoog
tijd voor iets leuks. Vanavond vergaderen we over het Voedselbos en ik ga
een van mijn mede bestuursleden bestoken met vragen.
Hij zette op instagram foto’s
van de eerste paprika’s en
aubergines die in zijn moestuin al uit de grond komen.
Daar werd ik een beetje
jaloers van. De eerste activiteit wordt zaden kopen. Ik
moet nodig naar Welkoop of
Eveleens; peultjes en
doperwtjes aanschaffen. Die
mogen de grond in, want ze
kunnen prima tegen kou.
Nou ik nog.
Reageren?
Truusoudendijk@gmail.com

Bomen om door storm Corrie
Aalsmeer - Storm Corrie laat flink van
zich horen en zien deze maandag 31
januari. De brandweer van Aalsmeer
stond met een flinke eenheid paraat
om hulp te bieden waar nodig. De
eerste uitruk was even voor half tien
in de ochtend: Stormschade op de
Kudelstaartseweg. Een boom was
niet bestand tegen de harde wind,
was omgewaaid en op de weg
terecht gekomen. De brandweer
heeft de boom in stukken gezaagd
en van de rijbaan gehaald. De
gemeente gaat de restanten
opruimen. Rond half twaalf kreeg de

Fotograaf: VLN Nieuws

brandweer een tweede melding. Bij
Yuverta Groenstrook in de Jac. P.
Thijsselaan, hoek Linnaeuslaan, had
storm Corrie nog een boom neergehaald. De boom belandde op een
schuur van de school. Er is gelukkig
niemand gewond geraakt. De omgeving rond de boom is afgezet. Als de
storm is uigeraasd zal de Populier
worden weggehaald. Aalsmeer heeft
Corrie verder redelijk goed overleefd.
Er zijn geen grote stormschade’s
gemeld. Wel zijn veel hekken omgewaaid en lagen dinsdag wegen en
paden bedekt met takjes uit bomen.

VERRAS
JE LIEF
MET HET
PERFECTE
CADEAU
Aalsmeer • Amstelveen • Mijdrecht • Heemstede

Kom   a   

Valentijnsdag
maandag 14 februari

Valentĳns chocolade koek

4,95

Valentĳns chocolade tablet

4,95

per stuk €1,95 of per 3 stuks

melk, wit of puur

AALSMEER 0297-327253
WHATSAPP 06-83250222
ALPHEN a/d RIJN 0172-473014
WWW.SCHILDEN-LINGERIE.NL

Valentĳns hart
chocolade

7,95

met valentĳn of
notenmelange
in melk, wit of puur

3,25

Kastanjebroodje
Van     

WE STAAN GRAAG VOOR U KLAAR!
Kijk ook op: www.bakkerijvooges.nl

LET’S MEET
AT FLORIWORLD
Organiseer je event, vergadering of borrel
in onze prachtige event locatie!
open
woensdag t/m
vrijdag van
10:00 – 16:00

MENU
Keuze uit wit of bruin brood

BROODJES
Caprese

SALADES

€9,50

Carpaccio

€11,25

Parmezaanse kaas, truffelmayo, zongedroogde
tomaten, olijven & pittenmix

tomaat, mozarella & pesto

Carpaccio

Parmezaan, truffelmayo & pijnboompitten

Caprese

Gezond

tomaat, mozarella & pesto

€9,50

Gerookte zalm

komkommer, ei, kappertjes, bosui & citroendressing

€11,50

roomkaas, kappertjes & rode ui

Warme Oosterse kip

Brie

tauge, bosui, gebakken uitjes

€9,50

€11,50

taugé & bosui

Unox worst

€8,75

met mosterdsaus

Bal gehakt Bloom

€8,75

met jus & mayonaise

€14,50

TOSTI
Ham en/of Kaas

€5,50

Brie met honing & walnoten

€5,50

BORRELEN
€6,50

Bittergarnituur 8 stuks

€7,50

met mosterd

Kaasstengels 8 stuks

€7,50

UITSMIJTERS

GEBAK

€8,75

met mosterd

Oma Bob's vegakroketten

Ham en/of Kaas

€8,75

€11,25

met salade

FloriWorld.nl

€14,50

Bitterballen 6 stuks

Oma Bob's kalfskroketten

De flower experience
opent weer op dinsdag
22 maart 2022!

€11,50

Gerookte zalm

Oosterse kip

restaurantbloom.nl

€13,50

beenham, kaas, ei, komkommer, sla & tomaat

walnoten, balsamico crème & honing

Restaurant Bloom is m.i.v. 3 februari 2022 geopend
van woensdag tot en met vrijdag van 10:00 – 16:00
uur voor een lekkere lunch, bak koffie of lekkere
borrel! Gratis parkeren, laadpalen aanwezig.

Welkom bij restaurant Bloom!
Glutenvrij, vega(n) of een allergie?
Geef het vooral door, dan bereiden wij met
liefde iets anders voor je.

Gerookte zalm

we vertellen je graag over ons assortiment!
€11,50

met salade

Muffin
chocolade of bosvruchten

SOEP
Soep van de dag

Diverse soorten gebak

€5,50

met brood
Deel & tag ons in jouw fleurigste stories en posts!
@restaurant_bloom #timetobloom

€3,25
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ga’s, de sportclub, je buren of
misschien wel de oppas. Trakteren én
doneren was nog nooit zo lekker en
leuk! Bestellen kan via www.mullerbanket.nl of bel of Whatsapp naar
0297-324666.

Tiende editie Müller’s Multi
Morekop: Trakteren en doneren
Aalsmeer - In de week van 7 tot en
met 12 februari verkoopt Banketbakkerij Müller weer zes dagen lang morekoppen voor KIKA (stichting Kinderen
Kankervrij). Van iedere verkochte
Müller’s Multi Morekop wordt 50 eurocent aan KIKA gedoneerd.
Jubileum editie
Dit jaar is alweer de tiende editie van
deze mooie actie en in dit jubileumjaar
wordt alles op alles gezet om het
aantal verkochte morekoppen van
vorig jaar (13.425) te evenaren, om
zodoende een waanzinnige donatie
aan Stichting Kinderen Kankervrij te
kunnen doen! Geen gemakkelijke
opgave, maar aan de inzet van ondernemers Sven Müller en Mike Multi zal
het in ieder geval niet liggen. Met hart

en ziel zetten zij zich voor het tiende
jaar op rij in voor het goede doel. “We
kunnen gelukkig rekenen op de steun
van ontzettend veel bedrijven uit Aalsmeer die deze actie een warm hart
toedragen, maar elke Morekop telt! We
hopen dan ook dat vele Aalsmeerders
volgende week tijdelijk even afscheid
nemen van de goede voornemens en
zichzelf trakteren op en MMMorekop
voor het goede doel”, zegt Sven.
Trakteer jezelf en/of een ander
Natuurlijk kun je vanaf volgende week
jezelf iedere dag trakteren op zo’n
heerlijke Müller’s Multi Morekop en
daarmee automatisch 50 eurocent
voor Kika doneren, maar zes dagen
lang MMMorekoppen eten? Een ander
trakteren kan natuurlijk ook: je colle-

Marion Weij: ‘Zaai is de locomotief’
haar in het bloed. Al van kinds af aan
voelde zij zich verantwoordelijk voor
familie en vrienden. Later in haar
omgang met alzheimer patiënten
zag zij hoe veel behoefte er was aan
het ophalen van herinneringen. Maar
ook moeilijk het soms voor mensen
is om te praten over de dood. “Wat ik
wil is de dood uit het verdomhoekje
halen. Ik heb een missie, wil mensen
ondersteunen bij hun verdriet. Ik
ontzorg.”
Door Janna van Zon
Aalsmeer - Marion Weij van WeijSamen moest leren keuzes te maken
en dat viel haar niet mee. Zij bruist
van de vele ideeën, is een enthousiaste verstaander met aandacht voor
anderen die het moeilijk hebben of
een steuntje in de rug kunnen
gebruiken. Zo kun je het werk van
Marion het beste beschrijven. “Ik heb
veertig jaar HBO levenservaring”,
vindt zijzelf en daarmee schetst zij
precies het beeld dat zij uitstraalt.
Het willen zorgen voor anderen zit

Minnebox
Marion heeft - na overleg met
anderen en ook Zaai - inmiddels haar
keuze bepaald en daarmee valt alles
op zijn plaats, is de puzzel compleet.
Zij gaat zich toeleggen op jonge
ouders die hun kinderen niet groot
zien worden. Bij wie het levenseinde
zich eerder aandient dan gewenst.
Heftig maar ook prachtig om te
doen. Zij heeft daarvoor de
minnebox bedacht. “Dat vond ik zo
een mooi woord, het komt uit Scandinavië en betekent verbondenheid.
Ik ben erg van het verbinden.” In de

Actieve bijdrage Rabobank aan
duurzamere leefomgeving
Amstelland - De coöperatieve Rabobank wil een actieve bijdrage leveren
aan een duurzamere leefomgeving en
het versnellen van de energietransitie.
Rabobank Metropoolregio Amsterdam
investeert een deel van haar winst, het
coöperatief dividend, in het verduurzamen van maatschappelijke
gebouwen in de lokale omgeving. Zo
helpt de bank deze regio verder te
vergroenen. Maatschappelijke
gebouwen, zoals scholen, musea,
bibliotheken, theaters, clubhuizen en

buurthuizen, kunnen zich tot en met 14
februari aanmelden.
Zonnepanelen
Leden van de Rabobank kunnen vervolgens stemmen en zo bepalen welke
maatschappelijke gebouwen Rabobank
helpt te verduurzamen door middel
van zonnepanelen. Voor de winnaars
betaalt Rabobank de helft van de
kosten voor aanschaf en installatie. Zo
wordt samen gezorgd voor een groenere omgeving en een lagere energie-

Zorgmedewerkers in zonnetje
Traditiegetrouw worden met de actie
ook zorgmedewerkers in het zonnetje
gezet. De 2000 medewerkers van het
Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis
en de 750 medewerkers van Ziekenhuis Amstelland kunnen al op een
traktatie rekenen. Maar ook de medewerkers van het Spaarne Gasthuis
kunnen bijna allemaal worden getrakteerd op worden op een MMMorekop.
Wil je daaraan bijdragen? Dat kan!
Door een ‘steentje’ te kopen/te
doneren schenk je tien MMMorekoppen aan de medewerkers van het
Spaarne Gasthuis. Toch meehelpen,
maar dan zonder de calorieën!
Hoe werkt het?
Bestelt online of in de winkel één of
meer steentjes (10 MMM) à 24,50 euro
per steentje, met als bestemming
Spaarne Gasthuis, betaal de bestelling
en je naam/ logo wordt op de ‘muur’
(wall of fame) geplaatst.
Op donderdag 10 februari worden alle
1500 medewerkers van het Spaarne
Gasthuis op een MMMorekop getrakteerd. Waarom Müller’s Multi Morekop?
Omdat de Morekop een multifunctioneel doel heeft; trakteren en doneren!
En omdat deze actie wordt ondersteund door Multi Supplies B.V.

minnebox kunnen alle mooie herinneringen van nu voor later worden
verzameld. Aan de hand van een
gesprek - dat wordt vervolgd door
een tweede ontmoeting - geeft zij
adviezen en reikt ideeën aan. Zoals
bijvoorbeeld; een herinneringsdeken
die gemaakt is van graag gedragen
kleding of een slinger vlaggetjes van
een fleurige blouse of overhemd
waardoor bij de komende verjaardagen papa of mama toch altijd
aanwezig blijft. Vooruit geschreven
kaarten voor hoogtijdagen. Het
helpen schrijven bij een levensverhaal. “Ik breng de mensen op gang
waardoor zij zelf weer verder kunnen.
Ik heb genoeg mensen om mij heen
die ik kan inzetten bij de uitwerking
van bepaalde wensen of bij de vormgeving van de neutrale basis box. Het
is een goed concept geworden. De
reacties die ik krijg geven mij dat
vertrouwen.” Marion Weij tot slot over
Zaai: “Voor mij is Zaai de locomotief
om mijn trein in beweging te krijgen.”
Meer informatie over Zaai bij Kirsten
Verhoef (project organisator) via
366182 of stuur een mail naar:
kirsten@syltsupport.nl

rekening voor maatschappelijke verenigingen en stichtingen. Ugur Pekdemir,
Directeur Coöperatieve Rabobank:
“Maatschappelijke gebouwen zijn de
centrale punten van jouw directe leefomgeving. Zonnepanelen op deze
daken maakt de leefomgeving dus
direct duurzamer.” Hij vervolgt enthousiast: “Het unieke is dat je als lid van
Rabobank mee bepaalt welke maatschappelijke gebouwen hiervoor in
aanmerking komen.” Aanmelden voor
een club- of verenigingsgebouw kan
tot 14 februari. De voorwaarden voor
deelname en antwoorden op veel
gestelde vragen zijn te vinden op
www.rabo-zonnepanelen.nl

DORPSDICHTER JAN DAALMAN
Slagerij Maarse
‘t Dorp zal nooit meer hetzelfde zijn,
al het oude ouderwetse verdwijnt.
Misschien is het wel een ijzeren wet
als generaties schouder op schouder
hebben opgebouwd
komt dat toch tot een eind.
Want waar vind je nog een echte slager
die tussen het slachten door aan yoga doet
en die de tijd soms gewoon even stil zet in zijn winkel, omdat dat even moet,
waar de klant als lopende krant
de dorpsnieuwsjes brengt uit eerste hand?
Zo ontsnapt hij aan zijn eigen tijd
aan het scherpe snijden
in het misschien wel luie vet
tot al het oude is verdwenen,
inclusief de clientèle.
En nu de voor altijd gesloten winkeldeur,
waarachter vijf generaties
aan de lopende band
hebben geslacht, gerookt en gestookt.
Wat rest is het monumentale pand aan de Zijdstraat
met het kenmerkende halfronde raam van slagerij Maarse.
Tijd voor nieuwe wegen,
misschien iets zonder dieren, misschien wel een agrariër
of wat altijd nog kan, een hele groene vegetariër!
Aalsmeer, 29 januari 2022

Restaurant Bloom weer open!
Aalsmeer - Restaurant Bloom gaat
vanaf 3 februari weer elke woensdag
tot en met vrijdag open van 10.00 tot
16.00 uur. Restaurant Bloom is gevestigd op de eerste verdieping in het
kleurrijke FloriWorld gebouw in de
Sierteeltstraat, op het terrein van de
bloemenveiling. Loop gerust eens
binnen voor een smakelijke lunch,
een kop koffie (met gebak) of een
lekkere borrel! Restaurant Bloom
biedt ook een uitgebreid High Tea of
High Wine arrangement. Kijk op

www.restaurantbloom.nl voor meer
informatie. Parkeren is gratis en er
zijn laadpalen aanwezig.
FloriWorld is ook open, vooralsnog
alleen voor vergaderingen, events en
businessborrels! De flower experience zelf blijft nog even gesloten,
maar opent haar deuren weer op
dinsdag 22 maart. Van dinsdag tot en
met zondag zijn bezoekers welkom
tussen 10.00 en 18.00 uur, laatste
inlooptijd 16.30 uur. Tickets zijn nu al
verkrijgbaar via www.floriworld.nl.

Inzamelingsactie bij Vomar voor
de Voedselbank groot succes
Amstelland - De inzamelingsactie
van Vomar Voordeelmarkt voor de
Voedselbank in december 2021 is een
groot succes geweest. Vomar kan
daarom, mede namens haar klanten,
in totaal 112.672 producten doneren
aan de Voedselbank. Jim Zwanenburg, Financieel Directeur van Vomar,
reikte een symbolische cheque uit
aan de Voedselbank waarop het
aantal producten bekend werd
gemaakt. Bij Vomar konden klanten
gedurende ruim vier weken een
boodschapje extra doen voor de
Voedselbank door één of meerdere
waardebonnen te laten scannen bij
de kassa. Zo konden er onder andere
spaghetti, rijst, houdbare melk en
soep gedoneerd worden. Vomar heeft
het aantal gedoneerde producten
aangevuld tot 112.672 producten.

Alle gedoneerde producten worden
in het Distributiecentrum van Vomar
verzameld om te doneren aan de
Voedselbank. Op deze manier wordt
onnodig transport voorkomen. De
ingezamelde producten komen
terecht bij huishoudens binnen het
marktgebied van Vomar. Joep Wijffels
en Marlies van Elst van de Voedselbank reageerden zeer verheugd op
de donatie: “Dankzij de donatie van
Vomar kunnen we de komende tijd
heel veel gezinnen extra ondersteunen. Wij zijn erg blij met deze
donatie van Vomar en haar klanten.”
Ook Jim Zwanenburg, Financieel
Directeur van Vomar, is heel tevreden
over de opbrengst: “Onze klanten
hebben ruimhartig gedoneerd, wij
zijn verheugd deze mooie donatie te
kunnen doen

Jim Zwanenburg en Julia Kamphuis van Vomar Voordeelmarkt overhandigen de
cheque aan Joep Wijffels en Marlies van Elst van de Voedselbank.

Hulleman’s

tompouce

festival 2022

er gaat niets boven een goede advocaat
Of het moet de slagroom Tompouce zijn
Allebei hardlopers in ons Tompoucefestival.
We maken ze van donderdag 3 t/m
zaterdag 5 februari. De Zwitserse room
en de Dubbeldekker zijn weer de
hele week 4+1 gratis.

Toef Toef
Slagroom

Toef Toef Slagroom

Sunny Side
Advocaat
Robert van Rijn

Dirk van der Zwaag

Wij doen het samen in Aalsmeer
Doe je mee? Stem VVD
Scan de QR code en lees ons
verkiezingsprogramma

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

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

4+t1is
gra

Sunny Side Advocaat

3 t/m 5 februari
brood en banket
www.hullemanbroodenbanket.nl
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Bakkers centraal bij ‘Echt Wel’
op Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Eén keer in de maand
wordt het programma ‘Echt Esther’ op
de donderdagavond om 19.00 uur
afgewisseld met het kinderprogramma
‘Echt Wel’. Zo ook donderdag 3
februari. Deze keer nemen Dennis
Wijnhout en Ilse Zethof het
programma éénmalig van Esther Sparnaaij over en staat het beroep de
bakker centraal. Bakker Jasper Engel
van Bakkerij Vooges gaat er alles over
vertellen. Onlangs was de finale van de
CupCakeCup op TV en oud-winnares
Isa Verzeilberg uit Kudelstaart vertelt
over haar avontuur bij deze leuke
bakwedstrijd. Zou ze nog steeds
cupcakes bakken? En net als iedere
maand draagt Aalsmeers jongste
schrijfster Teddy Kleijberg weer een
stuk voor uit haar eigen dichtbundel.
Vragen voor de gasten? Mail dan naar
ilse@radioaalsmeer.nl of bel tijdens de
uitzending naar 0297-325858.
Bon Ami Muziek Show
Na het succes van de januari-uitzending waarin Mark en Eric terugkeken
op hun Bon Ami-tijd samen met
eindbaas Marco, hebben zij nog veel
verzoekjes liggen. Deze verzoekjes
worden aanstaande vrijdagavond 4
februari tussen 20.00 en 22.00 uur
gedraaid door Eric. Een gezellige mix
van muziek uit de tijd van het
uitgaan in de populaire uitgaansge-

legenheid in de Hornmeer. De
makers van de ‘Mark en Eric Show’
riepen op een post te liken op Instagram. Eric Spaargaren: “Ons bericht
op onze Instagram is al meer dan 175
keer geliked, dat geeft aan dat er een
behoefte is aan een feestje met de
muziek van een decennium geleden.”
Vrijdag vier je het feestje vanuit huis
met een twee uur durende uitzending met heerlijke muziek.
‘Door de Mangel’ met duiker
Ook afgelopen maandag ontving het
team van ‘Door de Mangel’ weer een
gast. De 335e was dit keer kok,
klusser en duiker Marc Eveleens. De
Aalsmeerder kon zijn vak vrijwel niet
meer uitvoeren en startte een klusbedrijf. Naast zijn werk is hij een
fervent duiker en crossfit beoefenaar.
Voor Marc was de zoektocht naar een
opvolger niet moeilijk. Al snel kwam
hij bij Daan Tas. Net als Marc is Daan
sinds kort ook duikinstructeur. Marc
wil graag weten wat Daan het moeilijkste vond van de duikopleiding.
Dat en meer aanstaande maandag 7
februari vanaf 19.00 uur.
Op naar de verkiezingen
‘Radio Aalsmeer Politiek’ gaat stap
voor stap op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart, met
iedere uitzending aandacht voor de

DE SCHIJNWERPER OP...

Eppo Kramer: “Ieder mens
heeft zijn eigen waarde”
Door Truus Oudendijk

Bakker Jasper Engel te gast bij
kinderprogramma ‘Echt Wel’ op Radio
Aalsmeer.

politieke partijen. Woensdag 9
februari het tweede verkiezingsgesprek, nu met GroenLinks en Absoluut Aalsmeer. Aan de hand van hun
verkiezingsprogramma gaan Joop
Kok en Sem van Hest hen tussen
19.00 en 20.00 uur bevragen over
hun Aalsmeerse toekomstplannen.
Vragen voor beide partijen kunnen
gestuurd worden naar sem@radioaalsmeer.nl of bel tijdens de uitzending naar 0297-325858.
Ook televisie
Radio Aalsmeer is te beluisteren via
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de
kabel, DAB+ kanaal 5A, digitaal
radiokanaal 868 (Caiway) en via
www.radioaalsmeer.nl. En te bekijken
op TV via kanaal 12 van Caiway,
kanaal 1389 van KPN/XS4ALL/Telfort
of radioaalsmeer.nl/tv.

Gratis cursus ‘VvE’s met energie’
Aalsmeer – Willen jullie als VvE actief
aan de slag met verduurzamen? In
maart en april organiseert het
Servicepunt Energieadvies Aalsmeer
van de gemeente de cursus ‘VvE’s
met Energie’. Leden van de Vereniging van Eigenaren (VvE) kunnen
zich nu hiervoor inschrijven. Tijdens
de cursus krijgen deelnemers uitleg
over technische zaken en hoe zij het
best een plan kunnen maken. Ook
komen de juridische aspecten, het
proces en de financiën aan bod.
Daarnaast wordt gesproken over de
energiemix van de toekomst, zonnepanelen en andere duurzaamheidsonderwerpen. De cursus wordt
gegeven door Synopel Architecten.
Zowel bestuursleden als leden zijn
van harte welkom. Er wordt aangeraden om per VvE met twee tot vier
personen deel te nemen, zodat deelnemers samen een werkgroep
kunnen vormen. Wethouder Wilma

Alink van Duurzaamheid: “VvE’s
hebben de mogelijkheid grote
stappen te zetten om energie te
besparen. We hebben al goede voorbeelden gezien van woningeigenaren die de krachten gebundeld
hebben en nu prettiger wonen en
een lagere energierekening hebben.
Als gemeente willen we met het
Servicepunt Energieadvies graag
meer VvE’s hiermee helpen.”
Voor of na 1995
Op de maandagen 7 maart, 21 maart
en 11 april wordt de cursus gegeven
voor VvE’s met een gebouw van voor
1995. Deze cursus vindt plaats in
Wijkcentrum De Bolder in Amstelveen. Op de donderdagen 17 en 31
maart en woensdag 20 april wordt
een soortgelijke cursus gegeven voor
VvE’s met een gebouw van 1995 of
later. Deze cursus vindt plaats in De
Oude Veiling in Aalsmeer.

Interesse?
Alle cursussen zijn van 19.30 tot en
met 22.00 uur. Deelname is gratis.
Aanmelden kan door een mail te
sturen naar servicepuntenergieadvies@aalsmeer.nl, met als onderwerp
‘Cursus VvE’s’ en onder vermelding van
uw naam, het adres van de VvE, het
bouwjaar en het aantal belangstellenden. Mocht het vanwege de dan
geldende coronaregels niet mogelijk
zijn de cursus op locatie te houden,
dan wordt deze online gegeven.

Urbanuskerk zaterdag op NPO2
Bovenkerk - Op zaterdag 5 februari
is op NPO 2 om circa 16.30 uur een
tv-uitzending te zien over de Urbanuskerk in het programma Roderick
Zoekt Licht. Deze uitzending gaat
over de herbouw na de fatale brand
in 2018 en de unieke actie van de St.
Urbanus Chocolade die voor een
gedeelte van de inkomsten zorgt
van de gelden die niet verzekerd
zijn. Hoe zet een gemeenschap zich
in met vele vrijwilligers die positief
vooruitkijken.Het is een uitzending
die laat zien dat gelovigen en of niet
gelovigen op allerlei manieren
helpen om het prachtige gebouw
weer zo spoedig mogelijk te openen
voor de kerkdiensten, ontmoetingen, concerten of een kaarsje te
branden. En er is hoop dat eind dit

jaar weer de eerste diensten
gehouden kunnen worden. De voorzitter van de Urbanuskerk en de
bouwer Nico Bont laten zien hoe de
herbouw gestalte krijgt. De moeite
van het bekijken waard. Ten tijde
van de opname stond de teller op
30.000 euro netto, gerealiseerd met
de verkoop van de St. Urbanus
Chocolade. Inmiddels staat de teller
al op ruim 100.000 euro netto.
Binnenkort wordt de 30.000ste reep
verkocht. Op vrijdag 1 en zaterdag 2
april is er een actie die de naam
draagt ‘De Gouden Ticket’. Wie op
deze dagen een reep koopt maakt
kans op de gouden ticket of een van
de 1000 andere prijzen. Binnenkort
meer informatie over deze feestelijke actie.

Aalsmeer - Eppo Kramer is geboren in Drenthe en afkomstig uit een
dominees familie. Zijn opa, zijn vader en zijn broer waren allemaal predikant. Zelf heeft hij dat beroep niet gekozen. Alhoewel, uiteindelijk toch
wel. “Wij mochten thuis studeren, maar dat was niks voor mij, ik was een
praktisch ingesteld kind en wilde graag in de rozen werken. Dat was mijn
droom en die is ook uitgekomen. Ik heb een fantastische baan in de sierteelt gehad. Maar ik heb veel van mijn vader geleerd in het pastoraat, Hij
was een echte herder. Het beeld van een herder tussen zijn schapen paste
precies bij hem. Mijn vader maakte geen onderscheid tussen mensen; hij
was heel sociaal bewogen. Zelf heb ik een groot verlangen om mensen te
bezoeken en er voor mensen te zijn. Ik ben pastoraal medewerker en
sinds ik met pensioen ben sta ik veel op de kansel en begeleid ik ook
afscheidsdiensten in de dorpskerk. Ik was 4 jaar oud toen we hier
kwamen wonen. Mijn vader kreeg een beroep naar Aalsmeer en
beschouwde dat als een lot uit de loterij. We kwamen uit een arme veenkolonie in Drenthe en Aalsmeer stond aangeschreven als een rijk dorp;
met handel, met bloemen, met Schiphol. Hier lag een toekomst voor zijn
kinderen. Hij is 28 jaar dominee geweest in Aalsmeer Oost. Zelf ben ik
begonnen bij een kweker toen ik een jaar of zestien was en die man
stimuleerde mij om buitenbloemen te gaan kweken. Ik was gek op
duizendschonen, zinnia’s en dahlia’s. Ik heb bij verschillende kwekers
gewerkt, met als laatste baan achtentwintig jaar bij Olij Rozen. Daar ben
ik tot mijn pensioen gebleven. Het was een heel innovatief en vooruitstrevend bedrijf, met vestigingen in het buitenland. Mijn baan was ‘langs de
weg’; voorbereidingen treffen bij kwekers, stek brengen en dingen glad
strijken die niet goed gingen. Ik heb de hele wereld over gereisd en er van
genoten om mee te mogen werken in het bedrijf.”
Heb je de tuinbouwschool gevolgd?
“Goed dat je dat aanhaalt. Ik zat op de ulo en vond het helemaal niks. Het
ging ook niet goed en in de derde klas ben ik afgehaakt. Ik ben naar de
tuinbouwschool gegaan, naar de vakschool, de handelsavondschool en ik
heb lascursussen gevolgd. Ik deed het allemaal fluitend. Omdat ik er zin in
had, het was gewoon mijn ding. Ik had een buitengewoon goede relatie
met mijn vader. Toen ik vertelde dat ik op een kwekerij wilde werken zei
hij: prima jongen, ga het doen. Ik had allerlei vrienden, met wie ik ging
slootje springen, appels pikken, vuurtjes stoken en boomhutten bouwen.
We hebben ook een bandje opgericht, de Day-times; ik was basgitarist en
ik zong. We begonnen met oude radio’s als versterker, maar konden geen
noot lezen. We draaiden gewoon eindeloos de plaat van het nummer dat
we wilden spelen. Ons eerste optreden was in De Lente aan de Aalsmeerderdijk. Ik was bepaald niet het voorbeeld van een domineeszoon. Mijn
broers waren anders, die zaten meer in een glazen huis, maar mijn vader
genoot van mij. Die zei: jongen je moet vooral jezelf blijven. Ik heb een
schitterende jeugd gehad.”
Vanaf je pensioen ben je meer betrokken bij kerkelijke activiteiten?
“Ja, ik wilde graag wat te doen hebben. Ik ben geen type om achter de
geraniums te gaan zitten en vond dat ik een plan moest maken. Naast het
begeleiden van uitvaarten, doe ik Bijbelkringen en kom ik in het zorgcentrum om mensen te bezoeken. Dat is mijn grootste betrokkenheid; luisteren naar mensen, naar hun verhalen en die zijn vaak heel bijzonder.
Maar ik kom ook veel verdriet tegen. Als mensen gelovig zijn kom je niet
met lege handen. Ik neem de Bijbel mee en lees en bid met ze. Dat is voor
hen de meerwaarde. Maar als iemand daar niet van houdt, ga ik ook bij ze
op bezoek. Dan luister ik naar hun verhaal en probeer ze met woorden te
bemoedigen. Ik heb geleerd en ervaren dat ieder mens zijn eigen waarde
heeft. Ik ga regelmatig voor in de dienst en preek ook in de kerk. Daar
krijg ik waardering voor. Ik ben dankbaar dat ik het allemaal doen mag,
het is een fantastische invulling van de dag en ik word enorm gestimuleerd door mijn vrouw en kinderen.”
Wie wil jij volgende week in de schijnwerper zetten?
“Een van mijn vrienden, Chris Wegman. Hij heeft een moeilijke tijd achter
de rug vanwege zijn gezondheid.”
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Tel. 0297-344157 e-mail: iwan.kleijn@caiway.nl

LAAT NÚ UW
TENT OF BOOTZEIL
REPAREREN
door Zeilmakerij

Balder

Leimuiden
Vriezenweg 10a
Tel.: 0172 - 507941

*Gevraagd:
Ik ben op zoek naar elektr. en
gewone fietsen om te knutselen. Tel.
06-14069852
Gevonden:
Kentekenbewijs Volkswagen Touran
RV-297-R. Sleutelbos met hangertje:
liefste papa, Tygo, Evi en Fynn.
Gevonden bij Renault Nieuwendijk
Aalsmeer. Tel. 0297-383086
Te koop:
Monitor voor pc van LG, 27”, i.pr.st.
€40,-. Tel. 0297-323550

Kijk voor onze occasions

www.mazdadonker.nl

Visserstraat 36 - 1431 GJ Aalsmeer - 0297-324247
Mazda Service Dealer

Breng uw complete sloop- of schadeauto
en ontvang minimaal €

150,- c as h!

ACTIE GELDIG T/M ZATERDAG 26 FEBRUARI 2022

OPENINGSTIJDEN DI. T/M VRIJ. 9.00 - 18.00 UUR | ZA. 8.30 - 17.00 UUR
LET OP! IN 2022 GÉÉN KOOPAVOND

nodigt u uit voor een

Elke dinsdag, vrijdag en
zaterdag open van
10.00 – 16.00 uur
Gebouw Irene,
Kanaalstraat 12 te Aalsmeer
Tel.nr. 0297-363353
www.ichtusshop.nl

Voor al uw onderhoud, APK en reparaties voor alle merken!

“Het Wiel”

Gevonden:
Dameshorloge, goudkleurige kast
met zwarte band. Gevonden in de
parkeergarage van de Lidl.
Tel. 06-12805153
Te koop: Perzisch tapijt, 2x3 mtr,
met gebruikssporen, moet gereinigd worden €75,-. Volle verhuisdozen met boeken, div. schrijvers, meeste boeken 1x gelezen,
p. doos v.a. €5,-. Tel. 06-10667826
Gevonden:
Blauwe bril (half montuur) gevonden
vlakbij molen in dorpscentrum Aalsmeer op 2 februari‘s ochtends.
Tel. 06-54953779
Te koop: Dames zwarte skibroek
Salomon mt. 40, 1 week gedragen
€ 20,-. Skischoenen dames Nordica mt. 39,5 €30,-. Tel. 0297-323350

Christelijke boekwinkel,
De Ichtusshop
voor al uw christelijke
lectuur en muziek.

Donker

A utobedrij f

10:58

U kunt ook bij ons terecht voor:
- Direct R DW -vrijwaring
- G especialiseerd in laswerk
- R eparaties
- AP K
- O ccasions (in- en verkoop)
- O nderhoudsbeurten
- Autorecycling

Ophalen is mogelijk.

Molenvliegweg 24 – 1432 GW Aalsmeer - Tel. 0297-340473

Stichting huisartsenpost Amstelland

Rondleiding/kennismaking
tijdens onze open schooldagen.

Maandag
Maandag71februari
feb t/m
t/mdonderdag
vrijdag 1818
februari.
feb.
Heeft u laatst contact gehad met Huisartsenpost Amstelland?
Wij zijn benieuwd naar uw mening!

Scan de code

Vooraf reserveren is in deze tijd
noodzakelijk.

Ga naar de website om de vragenlijst in te vullen:

www.huisartsenpost-amstelland.nl

Huisartsenpost Amstelland laat de zorgverlening toetsen door een externe partij

School De Waterlelie

Spieringweg 801 | 2142 ED Cruquius | Telefoon: 023-5483333
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Verkiezingen naderen, gemeente
zoekt stembureauleden
Aalsmeer – De gemeenteraadsverkiezingen naderen. Op woensdag 16
maart mogen alle inwoners vanaf 18
jaar naar de stembus en mogen zij
een voorkeur voor een partij en/of
een persoon op de kiezerslijst
aankruisen. Vooralsnog ziet het er
naar uit dat in de gemeente Aalsmeer de fracties CDA, VVD, Absoluut
Aalsmeer, GroenLinks, D66 en PvdA
deelnemen aan de verkiezingen
waarmee wordt bepaald welke
partijen en met hoeveel zetels de
gemeenteraad mogen vormen en
wie uiteindelijk op het wethouderspluche mag plaatsnemen.
Openbare zitting
Morgen, vrijdag 4 februari, vindt om

10.00 uur een openbare zitting in het
Raadhuis plaats. Tijdens deze bijeenkomst worden de deelnemende politieke partijen en de nummering voor
de gemeenteraadsverkiezingen
bekend gemaakt. Inwoners mogen
hierbij aanwezig zijn. De zitting kan
ook online gevolgd worden via
livestream op de website van de
gemeente: www.aalsmeer.nl.
Meehelpen?
De gemeente is nog op zoek naar
inwoners die willen helpen als stembureaulid of als stemmenteller bij de
verkiezingen. Als stembureaulid
levert u een belangrijke bijdrage aan
de democratie. Samen met de
andere leden van het stembureau

Initiatief Flexwonen van Nieuw
Aalsmeer goed ontvangen
Aalsmeer - Het initiatief van Nieuwe
Aalsmeer om Flexwonen mogelijk te
maken in de gemeente Aalsmeer
loopt voorspoedig. Na 3 november is
er veel gebeurd. Er is uitgezocht wat

er binnen de huidige regelgeving
mogelijk is en dat is netjes in een
notitie opgenomen. Deze notitie
krijgt de vorm van een beleidsvoorstel en zal in de gemeenteraad

CDA pleit voor weer een directe
busverbinding naar Schiphol
Aalsmeer - Afgelopen donderdag
heeft Thirsa van der Meer namens het
CDA Aalsmeer-Kudelstaart opnieuw
duidelijk gepleit voor een directe
busverbinding naar Schiphol. Tijdens
de bespreking van de Mobiliteitsagenda in de gemeenteraad haalde
Van der Meer nogmaals aan dat het
vervallen van de buslijnen 198 en 342

Te koop:
Kattenbak + kattenkooi + krabpaal
€15,-. Tel. 06-55532645
Te koop:
1Pers. wit ledikant compl. met
rolladen €50,-. 6 Witte kunst.
tuin/kamp. stoeltjes €35,-. Tel.
06-10744856
Te koop:
Ikea Kivik chaise lougue 2x kleur grijs/
blauw, wasbare kussenhoesen, p.st.
€45,-. Tel. 06-14499017
Te koop:
Douche wand + deur helder glas
8 mm dik, beiden 80x200cm (jaar
gebruikt, weg. verbouw badk.) €98,-.
Tel. 0297-321635
Gratis afhalen:
Zonnebank opvouwb. i.g.st. (Rijsenhout). Tel. 06-53260723
Te koop:
Solide fonduestel mooie brons kleur
op spiritusbrander en onderbord
i.g.st. €15,-. Tel. 0297-283036
Gevraagd:
Herenfiets, i.g.st. gevraagd ± €65,-.
Tel. 06-53912085

naar Schiphol Plaza voor de inwoners
van Aalsmeer en Kudelstaart grote
gevolgen heeft in de vorm van
langere reistijden en meerdere overstappen. Het CDA vindt deze
gevolgen onacceptabel.
Sinds afgelopen december rijdt de
bus richting Haarlem Station over de
nieuwe busbaan op de N196. Een

Te koop:
Boerenbont juskom €5,-. 2 Theekop
en schotels €6,-. 4 Vleesschaaltjes, p.st. €3,-. Ronde pot €5,-. Tel.
06-55155585
Te koop:
Steriele lancetten accu-chek softclix,
200 st. €12,50. Tel. 0297-785048
Te koop:
Aardbeiplantjes, Lambada en Sonata,
jonge plantjes in 0,45l potjes, p.st.
€1,-, p. 10 st. €7,50. Tel. 0297-560089
Te koop:
Stoere houten werkbank, bladdikte 6
cm, 200 x 90 x 80 hg. grote bergruimte
v.v. 2 deurtjes €275,-. Tel.
06-20930822
Te koop:
Mooie langlauf ski’s en stokken, merk
atomic, ski- lengte 2,05 mtr. kleur
wit met rode accenten €30,-. Tel.
06-14357467
Te koop:
Denver dab+fmradio dab-48 grey nw
in doos wegens slecht ontvangst in
mijn appartement, nw €50,- nu €30,-.
Tel. 06-14547808

zorgt u dat de verkiezingen goed en
zo veilig mogelijk verlopen. Een lid
van het stembureau helpt bijvoorbeeld bij het wijzen van kiezers op
belangrijke informatie bij de ingang,
controleert de identiteit van kiezers
aan tafel of beantwoordt vragen bij
de stembus. Een teller helpt mee met
het tellen van de stemmen nadat de
stembureau’s zijn gesloten. Stembureauleden of -tellers moeten 18 jaar
of ouder zijn, flexibel en netjes
kunnen werken. Voorafgaand aan de
verkiezingen kunnen leden en tellers
een gratis (digitale) training bij de
gemeente volgen. Aanmelden als
stembureaulid kan via de website
van de gemeente: www.aalsmeer.nl
(zie verkiezingen).

worden ingebracht om een eerste
stap te maken naar het realiseren van
500 tot 1000 FlexWoningen binnen
de gemeente. Op dit moment is het
mogelijk om ook binnen de LIB3
zone, onder voorwaarden, tijdelijke
woningbouw toe te staan. De
gemeente kan binnen de Wet Ruimtelijke Ordening, tijdelijke bestemmingswijzigingen doorvoeren. In de
gemeente kan een aantal locaties
worden benut die in grootte variëren
van 1 tot 100 FlexWoningen. Om te
voorkomen dat er een rommelige en
niet controleerbare situatie ontstaat
heeft Nieuw Aalsmeer een aantal
randvoorwaarden ingebouwd waardoor de gemeente al in de aanvraag
een aantal zaken borgt.

pratende begint het initiatief te leven
en komt de realisatie van FlexWonen
dichterbij.

Ruimtelijke ordening
In gesprekken tussen Nieuw Aalsmeer vrijwilligers en politici komen
niet alleen technische- en ruimtelijke

ordening-vraagstukken aan de orde.
Bijvoorbeeld ook dat FlexWonen op
sommige plekken achter het lint zou
moeten kunnen en dat er dus veel
mogelijkheden liggen in oude
kassengebieden. Er zijn genoeg
plekken in Aalsmeer te vinden waar
het onkruid in de kassen tot aan het
dak groeit en waar een groot deel
van de ruiten eruit liggen. Hier
zouden bijvoorbeeld tijdelijke
woningen voor jongeren (achter de
woning van pa en ma) tot de mogelijkheden gaan behoren. Voor Aalsmeerders met een grote tuin zou dit,
met opgroeiende jongeren in huis
waar nu binnen Aalsmeer geen
betaalbare woning te vinden is, een
groot probleem kunnen oplossen.
Omgekeerd kan er straks een
woningruil tussen ouders en
kinderen komen en kan de FlexWoning gebruikt worden als ‘aanleuningwoning voor ouderen’. Al

welkome verbetering van het openbaar vervoer in de gemeente, maar
helaas is daarmee ook de buslijn 198
vervallen. Deze bus, die vier keer in
het uur reed, was na het vervallen van
de 342 in 2018 de enige bus die vanaf
het Hortensiaplein rechtstreeks naar
Schiphol reed, het grootste treinstation in de regio. Momenteel rijden er
vanaf Aalsmeer geen directe bussen
meer naar Schiphol Plaza. Om daar te
komen moet men nu eerst bij Knooppunt Zuid naast de Levend Evangelie

Gemeente zien te raken om vervolgens in een bus te stappen die bij elke
lantaarnpaal op Schiphol stopt en
minstens vijf minuten wacht op P30.
Dit alles leidt tot een veel langere reistijd en meerdere overstappen. Van
der Meer gaf hiervan een voorbeeld
in de vergadering: “Vanaf een willekeurig adres, Hoofdweg 100 in Kudelstaart, kost het nu drie overstappen
en 45 minuten reistijd om naar
Schiphol Plaza te komen voor 5 euro
59. Het CDA vindt dit ronduit belache-

lijk voor het grootste treinstation in
de regio dat de meeste mensen vanaf
hun zolderkamer kunnen zien liggen.”
De partij had in de commissievergadering al vragen gesteld over dit
onderwerp. Het college gaf in de
beantwoording aan het standpunt
van het CDA te delen en bij
Connexxion erop aan te dringen dat
er weer een directe busverbinding
terugkomt. Het CDA is blij met deze
toezegging en blijft de situatie nauwlettend in de gaten houden.

Te koop:
Weber barbecue, zwart, op wieltjes,
grill ø 54 cm, z.g.a.n. €60,-. Grote
kippenvoerton €15,-. Bankschroef
met tafelklem, bekbr. 4cm, bekop. 5
cm €15,-. Nestkast voor gierzwaluw
€15,-. Hardplastic opbergkist voor
gebruik in tuin/op klus, afsluitb.
afm. 75x60x40cm €40,-. Dunlop
waterdichte tuinschoenen, mt. 45
€10,-. Beacheballbatjes 4x, beacheball balletjes 4x €10,-. Kunststof
soepkommen 6x, mokken 6x, koffiekoppen 5x, schoteltjes 6x, appeltjesmotief €10,-. Tel. 06-30022620
Te koop:
Kinderstoel Mammut van Ikea,
roze, weinig gebruikt i.pr.st. €6,-. Tel.
06-42995919
Te koop:
Wegens overcompleet, 3 (dichte)
pakken luiers Pampers Premium
Protection Maat 3, totaal 204 luiers
€28,-. Tel. 06-10691170
Te koop:
Hondenreistas, kleur blauw, 50 lg x
35 br x 34 hg, 2x gebruikt €25,-. Tel.
0297-320590

Te koop:
Damesfiets z.g.a.n. Union Antilope, veel extra’s €125,-. Workmate
€10,-. Samsung tv 50 cm €50,-. Tel.
06-24506297
Gratis afhalen:
125 Eierdoppen met of zonder kast.
Tv-tafel op wielen, grijs, driehoekmodel, hg 50 x br 80 + 51 cm. Tel.
0297-321015
Te koop:
Uit erfenis d-verz.: vintage meubels,
lampen w-germany vazen kunst
1900-2000 Haagse sch.-abstract
€5,-/€500,-. Tel. 0297-341957
Te koop:
Div. spullen voor rommelmarkt
€47,50. Bijzettafeltje met chrome
voet met glasplaat ø 50 cm €12,50.
Koperen kapstok €17,50. Foto albums
nw. 6x €7,50. Wandlampjes 4x €10,-.
Koperen koetslamp €17,50. Tel.
06-51756029
Te koop:
Mornington & Weston piano (d.bruin)
aankoopbon aanw. € 350,-. Tel.
06-10878713

Visie en voorbeelden
Op verschillende plaatsen in Nederland zijn al goede voorbeelden te
vinden van FlexWonen. In het voorjaar wil Nieuw Aalsmeer voor de
raadsleden een excursie organiseren
naar een mooi voorbeeldproject van
100 woningen in Alphen a/d Rijn.
Ook zal Nieuw Aalsmeer aan de hand
van dit voorbeeld een ontwerp
maken voor een vergelijkbare locatie
binnen de gemeente Aalsmeer.
Enthousiaste mensen
Voor al deze initiatieven zoekt Nieuw
Aalsmeer enthousiaste mensen die
kunnen helpen deze initiatieven
verder te ontwikkelen. Meld je aan bij
nieuwaalsmeer@gmail.com of via de
website www.nieuwaalsmeer.nl

Te koop:
Hondenmatras met traagschuim
en afritsbare hoes 120x80 €50,-.
Eet/drinkbak op standaard €10,-.
Voederton, rond, hg 52 x 40 €5,-.
Hondenjasje voor kl.hond, rood met
bont €10,-. Tel. 06-26800554
Te koop:
Damesfiets €30,-. Herenschoenen
Ecco nw €40,-. Keyboard compleet
€40,-. Tafel, hout 100x200 cm €250,-.
Tel. 06-10792096
Gevraagd:
Crash museum te fort Aalsmeer zoekt
spulletjes uit 2e wereldoorlog voor
de vitrines schenking of bruikleen.
Tel. 06-20961396
Gevraagd:
Hobbyist vraagt langspeelplaten
vanaf eind‘60 tot heden. Ook interesse in draaitafels technics, dual. Tel.
06-53721652
Gezocht:
Ik zoek een grote statenbijbel van
voor het jaar 1700. Tel. 06-55336661
Gezocht:
Oud aambeeld. Tel. 06-20930822

Gevraagd:
Goede prijs voor oude ansichtkaarten
en foto’s van voor 1960, ook hele
verzamelingen. Tel. 06-15451873
Te koop:
Stoofpeer. Appelmoes. Jam/sap:
braam, pruim, ananas, mango, aardb,
zw.bes. Leimuiderdijk 97 Rijsenhout
st. buiten v. Kika. Tel. 0297-331433
Gevraagd:
Verzamelaar vraagt postzegels,
alles welkom. Lucifersdoosjes. Tel.
06-18933287
Gezocht:
Groot metalen vliegtuig jaren 50 / 60.
Klm fokker reisburomodel etc. Tel.
06-20893486
Gevraagd:
Verzamel medailles vaantjes stempelkaarten ijskaarten routekaarten
etc. Van toertochten op de schaats.
Tel. 0346-241819
Gevraagd:
Alles uit de 2e wereldoorlog, zoals
helmen, medailles, bajonetten, documenten etc. (tegen vergoeding) . Tel.
06-25384205

Inspectie van de dijken en kades
Invloed op waterkeringen
door klimaatverandering

Rijnland start op 1 februari 2022 met de jaarlijkse inspectie
van de waterkeringen. Voor de waterveiligheid wordt gekeken
of de waterkeringen zoals dijken en kades in goede staat zijn.

1 - Zeespiegelstijging

Onze inspecteurs letten daarbij op of:
•
de waterkering te laag is
•
er verzakkingen te zien zijn
•
er natte plekken te zien zijn
•
op een andere manier de werking van de waterkering wordt beïnvloed

2 - Bodemdaling
3 - Droogteperiodes afwisselend
met langdurige regenval
4 - Beschadiging waterkering

3

1

Op basis van deze inspectie neemt Rijnland maatregelen om de waterkering weer in orde te
maken. Ook kijkt Rijnland naar de onderhoudsverplichting van de eigenaar van de kering.
Deze verplichting houdt in dat beschadigingen aan de waterkering door de eigenaar zelf
hersteld dienen te worden. De inspectie duurt tot 1 april 2022. Tot deze datum kunt u onze
medewerkers op uw perceel tegenkomen. Onze medewerkers kunnen zich op verzoek
legitimeren.

3

De zorg voor waterveiligheid is een belangrijke taak van waterschappen. Dijken en kades
beschermen de lager gelegen gebieden tegen overstromingen. Deze regionale keringen
moeten berekend zijn op de eﬀecten van het veranderde klimaat en bodemdaling.
Veiligheidsnormen zijn daarom aangepast. Rijnland voert ook de komende jaren waar nodig
werkzaamheden uit aan oevers en kades, zodat ze voldoen aan vernieuwde normen.
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Voor meer informatie over deze inspectie kunt u contact opnemen met het
hoogheemraadschap van Rijnland.
Tel 071-306 3535 of bezoek onze website www.rijnland.net

Genieten van vogels en vlinders in je tuin met het boompjespakket van Plan Boom
Genieten van vogels en vlinders in je tuin, dat is toch heerlijk? Met
het handige boompjespakket van Plan Boom bestel je gemakkelijk
online drie mooie boompjes die in iedere tuin passen. Het pakket
kost 25 euro en wordt gratis thuisbezorgd.
Bestellen kan op www.boompjesvoorbeginners.nl.

Non-profit
Plan Boom is een project van de Natuur
en Milieufederaties, LandschappenNL
en partners Trees for All, LSA-bewoners,
stichting wAarde en drie stedelijke milieucentra. Max: “Samen planten wij met

Projectleider Max Zevenbergen: “Wij
merken dat mensen graag hun tuin
groener en mooier willen maken. In
eerste instantie om er zelf van te genieten, maar hittestress, iets doen voor biodiversiteit of klimaat zijn ook belangrijke
redenen. Als je nu het pakket bestelt,
dan krijg je het in februari thuisbezorgd.
Dat is een goed moment om te planten,
als het tenminste niet vriest.”

Van november tot half maart is de beste periode om bomen te
planten (als het niet vriest). De sapstroom ligt dan stil, waardoor de
boom goed aan kan slaan.

Samen boompjes planten
Boompjes planten is gemakkelijk en ook
nog eens leuk om te doen. En met de
handleiding in het pakket, kun je zo aan
de slag. De boompjes zijn nu zo’n 40-60

cm., je ziet ze dus zelf helemaal groot
worden. Het is ook leuk om ze samen
met kinderen te planten. Bij het pakket
ontvang je gratis vijf milestone-kaarten,
zodat je ieder moment van de boom
kunt vastleggen. Er zijn vijf kaarten, te
beginnen met ‘Hoera, ik ben geplant’.
Ingepakt door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
Plan Boom wil in de hele keten bijdragen aan een duurzamer Nederland. De
pakketten worden ingepakt door De
Groene Boerderij, een zorgboerderij in
Den Ilp en een kwekerij van leer-werkbedrijf Avres in Giessenburg.

Het Boompjes voor beginners-pakket, ingepakt door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, kost € 25 en is nog te bestellen t/m 28 februari
2022 op www.boompjesvoorbeginners.nl. op=op.
Je ontvangt een Gele Kornoelje, Veldesdoorn, Sporkehout en een handleiding. De boompjes zijn inheems en duurzaam gekweekt.

heel Nederland 10 miljoen bomen. Overheden, buurtinitiatieven, grondeigenaren
en mensen met een eigen tuin(tje) helpen
mee om dit doel te realiseren. Dankzij de
financiële bijdrage van de Postcode Loterij kunnen wij het project uitvoeren.”
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Startnotitie Hoofdweg-Zuid:
Fracties boos op CDA en VVD
Aalsmeer - De spanning stijgt in de
politieke arena. Natuurlijk, de verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad staan voor de deur (16 maart)
en dus is de tijd aangebroken om als
partij naar buiten te treden met
populaire items en onderwerpen die
‘leven’ in Aalsmeer. Echter, de groeiende wrijving heeft ook te maken
met het feit dat de kleinere fracties
zich minder gehoord voelen doordat
de twee coalitiepartijen zich steeds
meer scharen achter de voorstellen
van ‘hun’ wethouders. In de vier jaar
geleden ondertekende overeenkomst om samen Aalsmeer te
besturen ontstaan scheurtjes.
Afgelopen donderdag 27 januari
liepen de gemoederen hoog op
tijdens de raadsvergadering bij de
behandeling van de startnotitie
Hoofdweg-Zuid. De komst van een
tweede supermarkt in deze nieuwe
woonwijk in Kudelstaart was tijdens
de behandelingen in de commissievergaderingen geschrapt, maar de
kleinere fracties willen nog meer
veranderingen, namelijk een aanpas-

sing op het te bouwen
woningaanbod.
Absoluut Aalsmeer stemde tegen de
startnotitie, omdat de fractie graag
meer woningen wil realiseren op de
plek die eerst was aangewezen voor
een tweede supermarkt, bij voorkeur
appartementen voor jongeren, starters en ouderen.
Woonwereld op z’n kop
De fractie kreeg bijval van D66,
GroenLinks en de Partij van de
Arbeid, maar de verwoede pogingen
om ook steun in deze te krjgen van
het CDA en de VVD liepen op niets
uit. De twee coalitiepartijen gaven
aan niet af te willen wijken van de
anderhalf jaar geleden aangenomen
Woonagenda. “Zij vergeten gemakshalve dat de woon- en huizenwereld
in de afgelopen anderhalf jaar
volledig op z’n kop is gezet”, aldus
D66, GroenLinks, Partij van de Arbeid
en Absoluut Aalsmeer in een gezamenlijke reactie.
“De huizenprijzen rijzen de pan uit
en voor starters en jongeren is het

plus foto
Van links rechts: Statenlid Wilma van Andel (CDA), statenlid Sijmen Mülder (D66),
fractiemedewerker Patrick Siaman (D66), wethouder RO Bart Kabout, statenlid
Hanneke Kaamer van Hoegee (VVD) en statenlid Alphons Muurlink (PvdA).

Wethouder Kabout ontvangt
leden Provinciale Staten
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag heeft
wethouder Ruimtelijke Ordening Bart
Kabout leden van Provinciale Staten
ontvangen in Aalsmeer. Onderwerp
van gesprek was de aanpak van
verschillende gebieden tussen en
achter de linten. De provincie heeft
een grote invloed op de ontwikkelingen in deze gebieden waar Aalsmeer graag de ruimtelijke kwaliteit
wil verbeteren.
“Het is van belang dat statenleden
zelf zien hoe het er op sommige
plekken in Aalsmeer voor staat”, zegt
wethouder Kabout. “Er wordt bijvoorbeeld door de provincie bewaakt dat

groene gebieden niet helemaal vol
worden gebouwd. Dat is op zichzelf
een goede zaak. Maar wat vanuit de
provincie soms nog wordt gezien als
groen gebied is inmiddels een bonte
verzameling van oude kassen en
vervallen gebouwen.”
Ruimte bieden voor maatwerk
Dit jaar wordt de nieuwe omgevingsverordening vastgesteld door de
provincie. In de verordening wordt
onder andere bepaald waar en in
welke mate in de gemeenten
gebouwd en getransformeerd mag
worden. De gemeente Aalsmeer

Inschrijving open voor 35ste
tennistoernooi NTC
Amstelland - De Open Amstelveense
Dunlop Indoor Tenniskampioenschappen, zoals de volledige naam
van het toernooi luidt, worden
gespeeld van 19 tot en met 27
februari op de banen van Nationaal
Tennis Centrum de Kegel in Amstelveen. Het grootste indoor tennistoernooi in de regio wordt alweer voor de
35e keer georganiseerd. Toernooileider Diana van den Born: “Het is

fantastisch om te zien, dat zoveel
tennisliefhebbers ons al die jaren
weer weten te vinden. Het is natuurlijk ook een unieke gelegenheid om
op de banen van het Nationaal Tennis
Centrum te kunnen spelen. Spelen op
dezelfde baan, waarop topspelers als
Botic van de Zandschulp en Tallon
Griekspoor dezelfde dag nog hebben
staan trainen.” Het toernooi trekt elk
jaar honderden deelnemers, jong,

bijna onmogelijk een woning te
bemachtigen. De 700 inschrijvingen
voor zo’n 40 woningen op het voormalige VVA-terrein zijn hiervan een
bevestiging. Maar door het CDA en
de VVD wordt dit niet gezien of wil
men dit niet zien? Ze hebben zich
van hun smalste kant laten zien. De
macht van het getal of de macht van
de ontwikkelaar gaan voor de woningenzoekenden in hun eigen
gemeente”, stellen Willem Kikkert
(D66), Ronald Fransen (GL), Jelle
Buisma (PvdA) en Dick Kuin (AA).
Conform woonagenda
Het CDA over het besluit om in te
stemmen met de startnotitie
Hoofdweg-Zuid: “Hierdoor worden er
tussen de 270 en 300 woningen
bijgebouwd in Kudelstaart, van
jongeren en starters tot seniorenwoningen en van eengezinswoningen tot appartementen, conform
de door de gemeenteraad in 2020
vastgestelde woonagenda. Een
mooie stap in de richting van meer
woningen in ons dorp.”
De startnotitie Hoofdweg-Zuid gaat
nu verder uitgewerkt worden. De
volgende stap is het opstellen van
een ontwerp-bestemmingsplan.

heeft daar op onderdelen bedenkingen bij. Onder andere voor het
gebied tussen de Aalsmeerderweg en
de Oosteinderweg pleit de gemeente
voor een ruimer provinciaal beleid
waarmee kleinschalige woningbouw
en/of transformatie plaats kan
vinden. “Het gaat ons hier niet om het
volbouwen van het gebied”, liet
Kabout de statenleden weten. “Juist
in dit lintengebied is het behoud van
groen en ruimte belangrijk, maar
hiertussen liggen oude gebouwen en
kassen die inmiddels niet meer
rendabel zijn en waarvoor onder de
huidige regels onvoldoende mogelijkeheden voor herontwikkeling zijn.
Wij zijn op zoek naar een regelgeving
die ruimte biedt voor maatwerk
vanuit onze eigen structuurvisies en
andere beleidsstukken.”
Tour door de linten
Per touringcar is het gezelschap door
de omgeving getrokken en met een
wandeling door het lintengebied
werd duidelijk gemaakt welke
opgave hier ligt, die belemmerd
wordt door de provinciale regelgeving. Met een doordachte aanpassing
van de omgevingsverordening
kunnen de meeste gebieden en
percelen er alleen maar op vooruit
gaan. “We kunnen de uitstraling van
deze stukken Aalsmeer echt beter
maken. En per saldo nog groener dan
ze nu zijn”, constateert Kabout. “Maar
dan moeten we wel de ruimte krijgen
om op een verstandige manier te
ontwikkelen.”

oud, beginnende en ervaren spelers.
Er kan gespeeld worden in meerdere
categorieën. De enkel categorieën
worden op basis van actuele rating
gespeeld en de dubbel categorieen
op speelsterkten 3-9. Ook is er bij de
meeste onderdelen een 35+ categorie. Ook meedoen aan dit toernooi? Schrijf je dan in voor 14 februari
via mijnknltb.toernooi.nl. Om mee te
kunnen doen, heb je een bondsnummer van de KNLTB nodig (ledenof toernooipas). Meer informatie over
het toernooi is te vinden op www.
ntcdekegelamstelveen.nl

Jaar lang gratis avondeten voor
200.000e klant Uitgekookt
Regio – Maaltijdbezorger Uitgekookt
heeft haar 200.000e klant verrast met
een jaar lang gratis maaltijden, die
binnen 4 minuten op tafel staan. Ook
de buren van de winnaar vierden mee,
zij kregen de straatprijs: een gratis
gezond maaltijdpakket, uitgereikt
tijdens een feestelijke prijsuitreiking
op woensdag 26 januari. Het familiebedrijf dat in korte tijd veel klanten
aan zich wist te binden met het
bezorgen van gezonde maaltijden aan
huis viert de hele maand nog feest.
Uitgekookt eigenaar Johan: “We zijn
ontzettend blij dat steeds meer
mensen ons weten te vinden als
gezond alternatief voor zelf koken. De
vraag naar gemak in de keuken groeit,
wij maken het zo makkelijk mogelijk
om gezond te eten. Dat we binnen
acht jaar tijd al 200.000 klanten wisten
te verwelkomen vieren we graag
samen met hen. Daarom zijn er de
hele maand winacties en kortingen,
met deze hoofdprijs voor onze
200.000e klant.”
Niet hoeven nadenken over eten
200.0000e klant mevrouw Jager werd
naar eigen zeggen compleet overvallen door de prijs. Zij en haar man
hebben beiden een drukke baan en
wilden Uitgekookt eens proberen. Ze
kookten op zondag alvast voor de
komende dagen. Iets wat nu niet meer
hoeft. “Dit geeft ons meer tijd op
zondag en ik ga denk ik meer
wandelen in de avonden, maar vooral
geeft het rust om minder na te hoeven
denken over het avondeten. Wie gaat
er koken, wat komt er op tafel en al dat
gevlieg. Dat hoeft niet meer, heel fijn!”
Volop variatie
Gaat het niet vervelen, een jaar lang
kant-en-klaarmaaltijden? Daar is

mevrouw Jager niet bang voor. De
variatie in het menu met wekelijks 24
nieuwe maaltijden is de reden
waarom ze Uitgekookt eens wilde
proberen. Het menu volgt de
seizoenen en varieert van Hollandse
pot, zoals Oma’s hachee met rodekool
tot aan Wereldse en vegetarische
gerechten zoals zoete aardappelschotel met falafelballetjes. Johan: “Je
zit bij ons nergens aan vast, toch
blijven de meeste klanten jaren trouw.”
De succesingrediënten
De succesingrediënten waardoor het
familiebedrijf met een oorsprong in
het telen en verkopen van groenten
zo hard wist te groeien zijn volgens
Johan de passie van zijn chefs voor
lekker eten, in combinatie met de
kennis van voedingsexperts die
zorgen voor de juiste balans wat
betreft voedingswaarden. Samen met
het eenvoudige bestelproces,
vertrouwde bezorging door heel het
land met eigen bezorgers en het
wisselende en uitgebreide weekmenu.
Johan: “Wij hebben klanten die
bestellen voor de dagen waarop ze
erg druk zijn, klanten die dagelijks van
ons eten omdat ze zo gezonder eten
dan wanneer ze zelf koken en klanten
die gewoonweg geen puf, zin of inspiratie hebben om te koken.”
Binnen 4 minuten
Uitgekookt is koploper in het
bezorgen van lekkere en gezonde
maaltijden aan huis. Bereid met verse
ingrediënten uit het seizoen, rijk aan
voedingstoffen en zonder geur-, kleuren smaakstoffen. Thuisbezorgd door
eigen bezorgers met een vaste route,
dus een vertrouwd gezicht aan de
deur. Binnen 4 minuten staat er een
lekkere en gezonde maaltijd op tafel.

Foto’s: www.kicksfotos.nl

Mooie sprongen door surfers
Aalsmeer - Op zaterdag 29 januari
stond er een flinke bries, geen storm
Corrie zoals afgelopen maandag, maar
wel een mooie, stevige wind voor
surfers. Geoefende surfers weliswaar,
want er waren pittige golven. Het
leverde prachtige sprongen voor de
surfers. Een spektakel voor kijkers. “Tof
om de surfers zulke mooie en hoge

sprongen te zien maken”, aldus Kick
Spaargaren die de surfers op de gevoelige plaat vastlegde. Surfen (leren) ook
iets voor jou? In het voorjaar en de
zomermaanden organiseert Windsurfclub Aalsmeer regelmatig cursusdagen
voor geïnteresseerden. Kijk voor meer
informatie op de website www.wsca.nl
of volg de Windsurfclub op facebook.

Uitgekookt koploper in gezonde kant-en-klaarmaaltijden
Niet iedereen heeft elke dag
tĳd, puf of gewoonweg zin om
te koken, om wat voor reden
dan ook. Daarom kiezen we
steeds vaker voor het gemak
van maaltĳden aan huis, zoals
maaltĳdboxen of kant-enklaarmaaltĳden. Deze laatste
optie wordt steeds populairder
nu maaltĳdbezorger Uitgekookt
als koploper in de branche laat
zien dat kant-en-klaar ook echt
gezond kan zĳn.

aantrekkelijke 60% korting op nieuwe
maaltijdsoepen. Nieuwe klanten kunnen
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Absoluut Aalsmeer: Zorgen over
verkeer en tekort aan woningen
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag was
de fractie van Absoluut Aalsmeer
aanwezig in de Ophelialaan. Onder
het genot van een kopje koffie of
thee kon worden kennis gemaakt
met de fractie en was er ruimte voor
een gesprek, het delen van zorgen of
ideeën. Een mooie manier om
dichter bij de inwoners te komen,
mensen deelden hun zorgen over de
verloedering van verschillende
buurten in Aalsmeer. Natuurlijk werd
ook het verkeer veelvuldig

besproken. Het raakt de fractieleden
dat er zo veel onvrede is over het
verkeer, dat mensen zich onveilig
voelen in hun dorp waar woongenot
toch de boventoon moet voeren.
Ook werden in diverse gesprekken
zorgen geuit over het verdwijnen
van zoveel mooie bomen of de
problemen van een tekort aan
betaalbare woningen voor iedereen.
Allemaal punten waar Absoluut Aalsmeer zich hard voor maakt. Deze
gesprekken gaven de fractieleden

Van links naar rechts: Maaike Vertregt, Ronald Fransen, Leo Bakker, Onno Verbeek,
Arnold Konigferander, Sunny Lakerveld, Herman Beijerbergen, Laila van
Koldenhoven, Koos Paehlig en Jowita Koopman. Foto: Koos Paehlig

Bekende en nieuwe gezichten
op kieslijst GroenLinks
Aalsmeer - De kandidatenlijst van
GroenLinks voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 is afgelopen week officieel vastgesteld en
aangeboden bij de gemeente voor
registratie. “Het is een mooie lijst
geworden waar de kiezers
vertrouwen in zullen hebben”, aldus
Ronald Fransen. Bekende gezichten,
maar ook een enkel nieuw gezicht.
GroenLinks heeft op de bovenste
plaatsen van de lijst weer het team
neergezet die ook afgelopen vier jaar
in de fractie en steunfractie van de
gemeenteraad zaten. Lijsttrekker is
Ronald Fransen en Sunny Lakerveld
staat op plek twee. Onno Verbeek, nu
fractieondersteuner, staat op plaats
vier. Een nieuw gezicht in het team is
Jowita Koopmann uit Oosteinde, zij is
actief met de online campagne van

GroenLinks op social media. Ook Laila
van Koldenhoven is nieuw op de lijst,
zij organiseert actief de huis aan huis
actie die in de weken voor de verkiezingen in een aantal wijken gehouden
gaat worden om met de bewoners
van Aalsmeer en Kudelstaart in
gesprek te komen. Verder zijn ook
Maaike Vertregt en Koos Paehlig weer
van de partij. Op de lijst staan verder
ook nog de bestuursleden van GroenLinks, Leo Bakker, Herman Beijerbergen en Arnold Konigferander. Zij
hebben niet de intentie om in de raad
te gaan, maar willen vanuit hun rol
van bestuurder de inzet van GroenLinks voor de verkiezingen maar van
harte ondersteunen. Vier hoofdthema’s staan bij GroenLinks Aalsmeer
centraal:
* De Groene Eeuw! Het is nu of nooit,

Dick Kuin opnieuw lijsttrekker
Absoluut Aalsmeer
Aalsmeer - Vandaag, maandag 31
januari, heeft het bestuur van Absoluut Aalsmeer de definitieve versie
van de kandidatenlijst voor de
gemeenteraadsverkiezingen bij het
Kiesbureau ingeleverd. Met 19 kandidaten op de lijst is het bestuur in
haar opzet geslaagd om in alle

wijken in Aalsmeer en Kudelstaart
vertegenwoordigd te zijn.
Lijsttrekker is opnieuw Dick Kuin. De
drie huidige gemeenteraadsleden
volgen op de plaatsen twee, drie en
vier. Lijstduwer is net als vier jaar
geleden Ingrid Bakker. De kandidaten van Absoluut Aalsmeer zijn:

nog meer daadkracht om veranderingen aan te willen brengen.
Opvallend ook dat veel mensen
aangaven niet te gaan stemmen,
omdat ze het vertrouwen in de politiek zijn verloren. De fractieleden
hopen dat ze wat vertrouwen terug
hebben kunnen geven door te luisteren en uit te leggen hoe de
gemeenteraad werkt en waar wiens
verantwoordelijkheid ligt. Tenslotte
ook fijn om te vermelden dat er werd
geconstateerd dat veel mensen de
commissie- en raadsvergaderingen
volgen. Wilt u weten wat er op de
agenda staat van de eerst volgende
raadsvergadering? Ga naar de
website de gemeente (www.aalsmeer.nl) en klik op ‘bestuurlijke informatie Aalsmeer’ voor het overzicht.
Poldermeesterplein
Heeft u het koffiemoment gemist en
wilt u ook graag met de fractieleden
in gesprek? Kom langs, ga in gesprek
of kom een kaartje halen. Daarop
kunt u een idee of zorg delen.
Aanstaande zaterdag 5 februari vindt
het koffiemoment van Absoluut
Aalsmeer vanaf 11.00 uur plaats op
het Poldermeesterplein. De fractieleden kijken er naar uit om u te
ontmoeten.

over groen, klimaat, bomen,
natuurbeheer en afval wordt
grondstof.
* Schiphol, welzijn of welvaart? Welke
keuzes maken we, groei alleen is
niet heilig, verschuiving van de
banenmotor naar duurzame
oplossingen.
* Volkshuisvesting is terug! Over
wonen, kansen voor starters en
ouderen, een actieve politiek van
de gemeente hierop.
* Solidariteit! Vrijheid om te zijn wie
je bent, maar ook verantwoordelijkheid om de samenleving vorm te
geven, zij die even steun behoeven
te helpen, vluchtelingen opvangen,
schuldenproblematiek aanpakken.
Meet Ups rond thema’s
Rond deze thema’s zullen fysieke
Meet Ups georganiseerd gaan
worden. Iedereen is welkom om mee
te praten. Op maandag 22 februari
(19.30 uur) in het Dorpshuis van
Kudelstaart en met als onderwerp
wonen. Dan zal makelaar Karin
Eveleens haar visie op de woningmarkt in Aalsmeer delen en zal Kees
Buskermolen het bewonersintiatief
Flexwonen toelichten. Op maandag 8
maart (19.30 uur) in de Beach is het
onderwerp Klimaat en Schiphol. Dan
zal tweede kamerlid van GroenLinks,
Suzanne Kröger, met in haar portefeuille zowel klimaat als Schiphol aan
de hand van het verkiezingsprogramma rondom deze thema’s in
gesprek gaan met de aanwezigen. Het
verkiezingsprogramma is te vinden
op de website van GroenLinks
Aalsmeer.

1. Dick Kuin
2. Chantal van Hilst-Dekker
3. Greta Holtrop
4. Judith Keessen
5. Werner Koster
6. Danielle Prent-Bouten
7. Dirk Biesheuvel
8. Wilma van Tol
9. Martijn Schok
10. Christa Vogelaar
11. Jan Millenaar
12. Linda van Veen-Kooij

VVD over verkiezingen en de slogan
‘Wij doen het samen in Aalsmeer’
Aalsmeer - VVD wethouder Robert
van Rijn en VVD fractievoorzitter en
lijsttrekker Dirk van der Zwaag praten
over de komende verkiezingen op 16
maart en lichten de slogan ‘Wij doen
het Samen in Aalsmeer’ toe.
“Eigenlijk is deze slogan tweeledig”,
begint Robert van Rijn. “Voor ons is
de eerste betekenis van het ‘Wij doen
het Samen in Aalsmeer’ het feit dat
Aalsmeer en Kudelstaart ijzersterk
zijn als het gaat om samen dingen te
organiseren. Inwoners van onze
gemeente zijn het gewend om zaken
samen aan te pakken en doen dat
ook graag. Dat is iets wat de VVD
absoluut wil blijven stimuleren.”
Dirk van der Zwaag vervolgt: “De
andere betekenis slaat op het feit dat
Robert en ik een duo vormen deze
verkiezingen. Ik ben de VVD fractievoorzitter en ook lijsttrekker voor de
komende verkiezingen. Robert is de
VVD wethouder en ook weer
beschikbaar voor de komende
periode, maar staat niet op het
kiesbiljet.”
Robert legt uit: “Dat komt omdat ik
een aantal jaar geleden van Aalsmeer
verhuisd ben naar Rijsenhout.
Hemelsbreed woon ik nu dichter bij
het centrum van Aalsmeer, maar
formeel is Rijsenhout een andere
gemeente. En dan mag je niet op de
Aalsmeerse kiesbiljet staan. Dus
hoewel ik graag doorga de komende
periode als wethouder, is Dirk de lijsttrekker voor de VVD. Dus een stem
op Dirk en de VVD, is een stem op
ons beiden!”
Wat kan Aalsmeer van de VVD
verwachten de komende 4 jaar?
Robert en Dirk: “We hebben eigenlijk
vijf thema’s die we proberen voor het
voetlicht te brengen: Wonen, Ondernemen, Duurzaam, Zorg en
Ontspannen.”
Wonen: Aalsmeer heeft een absoluut
te kort aan woningen, maar er is ook
grote behoefte is aan een gevarieerder aanbod. De VVD gaat zich
hard maken voor meer verschillende
woningen, voor meerdere doelgroepen, van jongeren tot starters
tot ouderen, maar vergeet niet de
gezinnen. Ook wordt gekeken naar
tijdelijke en flex-woningen.

Ondernemen: In de gemeente zijn
ruim 3100 ondernemers. Wat dat
betreft is Aalsmeer echt een ondernemende gemeente. Die ondernemersdrang wil de VVD stimuleren.
“Dat gaan wij doen door te blijven
investeren in ondersteuning van startende ondernemers, via bijvoorbeeld
het initiatief Zaai. Maar ook door
programma’s als Koop Lokaal en
Meer Aalsmeer te ondersteunen. Ook
willen we kijken naar simpelere
regels en kortere procedures”, aldus
Van Rijn.
Duurzaam: “De energietransitie komt
er aan. Ook in Aalsmeer en Kudelstaart”, neemt Van der Zwaag het
woord over. “We moeten ons dus
voorbereiden op het verminderen
van het gasgebruik. Maar wat de VVD
betreft wel verstandig, realistisch en
betaalbaar. We zijn voorstanders van
zonnepanelen, maar wel op daken.
Ook is de VVD fractie voor meer
groen in de wijken en terughoudend
zijn met bomen kappen. Een als het
niet anders kan, gelijk bomen terug
planten.”
Robert van Rijn over Zorg: “We weten
allemaal dat de zorg onder druk staat
en dat er te weinig mensen in de
zorg beschikbaar zijn. Daarom is het
zo belangrijk dat we al die vrijwilligers organisaties die we hebben
ondersteunen. Zodat we eenzaamheid kunnen bestrijden, maaltijden
kunnen blijven rondbrengen, vervoer
voor elkaar kunnen regelen en ga zo
maar door. Dit soort organisaties kan
op de VVD steun blijven rekenen.”
Dirk van der Zwaag tot slot over het
vijfde thema Ontspannen: “We leven
natuurlijk in een geweldig dorp. Met
een prachtig watergebied, geweldige
havens, midden in het groen en met
prachtige historische gebouwen en
musea. Ook de fantastische evenementen die we met z’n allen organiseren zijn heel waardevol. Iets om te
beschermen. De VVD blijft dit soort
initiatieven ondersteunen en ons
plassengebied en recreatieve sector
een warm hart toedragen. Toeristen
zijn welkom in ons dorp en zijn een
versterking voor onze middenstand.”
Meer weten over de verkiezingen en
deze thema’s? Kijk dan op de website
van de VVD Aalsmeer.

13. Frits Streijl
14. Pieter Eggermont
15. Desirée Groeneveld-van Mastrigt
16. Anita Klootwijk
17. Lydia Lucke
18. René Dekker
19. Ingrid Bakker
Een lijst met bekende, maar ook
nieuwe namen van betrokken en
enthousiaste Aalsmeerders en Kudelstaarters, die bereid zijn om de
handen uit de mouwen te steken om

de komende 4 jaar de belangen van
de inwoners te behartigen.
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Tuinbouw Battle: Leerlingen van
Jozefschool kweken zelf tulpen
Aalsmeer - Basisschool De Jozefschool doet mee aan de eerste Tuinbouw Battle in de regio Aalsmeer.
Met speciale verlichting, een tijdschakelaar, uitgebreide instructie en
hulp van vrijwilligers kweken zij via
deze Tuinbouw Battle in vier weken
tulpen die ze mogen verkopen of
weggeven. De bollen zijn inmiddels
afgeleverd bij de school en de jonge
tulpenkwekers gaan nu zelf aan de
slag!
Leuk en leerzaam
De Tuinbouw Battle vindt dit jaar
voor het eerst plaats bij scholen in de
regio Aalsmeer en is overgewaaid
vanuit de Greenports Nood-Holland

Noord en Duin- en Bollenstreek. Via
deze battle maken leerlingen op een
leuke en leerzame manier kennis met
de sierteelt. Dat kennismaken is
volgens Monique van Weerdenburg
van Greenport Aalsmeer hard nodig.
“Via dit project willen we jonge leerlingen enthousiasmeren voor het
sierteeltcluster. Bedrijven in de regio
Aalsmeer kweken miljoenen
bloemen en planten die hun weg
door heel Europa vinden en ver daarbuiten. Maar het is voor bedrijven
moeilijk om goed-gekwalificeerde
medewerkers te vinden voor onder
andere de logistiek, ICT, marketing,
de teelt en techniek. Met dit
programma maken leerlingen kennis

met deze innovatieve wereld waardoor ze in de toekomst misschien
wel kiezen voor een carrière in de
groene sector.”
In de Jozefschool is een teeltkar met
twee lagen tulpen geïnstalleerd.
Boven elke teeltlaag hangt LEDverlichting die de tulpen belicht.
Uiteindelijk worden na vier weken
zo’n 400 tulpen geoogst. Alle
aspecten van de sector komen in het
lesprogramma aan bod: teelttechniek, techniek, marketing, handel,
verkoop, prijsbepaling, meerwaarde
en samenwerking. Het bijbehorende
digitale lespakket biedt leuke en
leerzame ondersteuning. Onderdeel
van het project is ook een bezoek
aan een sierteeltbedrijf in de regio,
mits corona geen roet in het eten
gooit.
Uitdagende strijd
De Tuinbouw Battle is ook een uitdagende strijd tussen scholen in de
regio. Naast De Jozefschool in Aalsmeer doen ook basisscholen De
Roelevaer in Roelofarendsveen, De
Vaart in Ter Aar en ’t Venne in NieuwVennep mee. De leerlingen mogen
zelf bedenken hoe ze hun tulpenoogst tegen een zo hoog mogelijke
prijs kunnen verkopen: via een
veiling, een evenement of verkopen
van deur-tot-deur verkopen. Niets is
te gek. De school met de origineelste
inzending, de hoogste opbrengst of
het leukste doel wint de battle.
Volgens juf Debora Verkerk waren de
meeste leerlingen meteen enthousiast over het idee dat ze zelf aan de
slag mochten als tulpenkweker. “Er
waren een paar leerlingen die het
iets minder leuk vonden. Maar toen
ze hoorden dat ze zelf mochten
bepalen wat zij met de opbrengst
van de tulpen gaan doen, kwamen er
allerlei leuke ideeën naar boven: van
met z’n allen naar McDonalds, een
pretpark of escaperoom tot aan het
schenken van de tulpen aan een
zorgcentrum in het dorp. Maar ze
moeten eerst maar eens de tulpen
gaan kweken!”

Triade gestart met
thema ‘weer’
Aalsmeer - IKC Triade is gestart met
thema weer. In de groepen wordt op
allerlei manieren aandacht besteed
aan dit thema. Er worden proefjes
gedaan over de luchtdruk, weerberichten gemaakt en de kinderen
leren alles over het klimaat. In diverse
groepen kan in winkels kleding
gekocht worden voor alle seizoenen.
Er worden woorden geschreven en
prijsjes gemaakt voor deze winkels.
De creatieve lessen worden eveneens
in het thema gegeven, vanuit
Cultuurpunt Aalsmeer komen er
medewerkers om deze lessen te
ondersteunen. Daarnaast heeft

Triade een drama-, teken- en muziekdocent om de kinderen een rijk
aanbod te geven. Het plezier straalt

Pim, Pam, Paars in Poppentheater
Amstelland - Poppentheater Amstelveen trakteert op zondag 6 februari

op de voorstelling Pim Pam Paars
voor kinderen van 2+. Een komische,
muzikale performance waarbij de
kinderen zich in een levend schilderij
wanen vol bonte kleuren en
dansende vormen. Tijdens het grote
kleuren- en vormenfestijn vinden
vierkanten, strepen en rondjes langzaam een plekje en ontstaat er een
prachtig landschap in alle kleuren
van de regenboog. In deze wonderlijke wereld worden de kinderen tot

Gezonde start op basisschool in
de gemeente Aalsmeer
Aalsmeer - De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) in Aalsmeer zorgt ervoor
dat kinderen goed worden gemonitord en daarnaast begeleidt het de
ouders bij de opvoeding van hun
kind. Deze begeleiding vindt al vanaf
de geboorte plaats. Deze monitoring
en begeleiding heeft onder andere
als doel om het kind zo gezond
mogelijk te laten opgroeien en
mochten er vragen/problemen zijn
dan kunnen deze zo snel mogelijk
worden behandeld. Na bijna 4 jaar
vinden er geen regelmatige
consulten meer plaats bij de JGZ. Als
het kind deze leeftijd heeft bereikt
bespreken de jeugdverpleegkundigen en de ouders de groei en de
ontwikkeling van het kind en ook
hoe het gaat in het gezin. Daarnaast
doen ze dan allerlei ontwikkelingsspelletjes en vindt er lichamelijk
onderzoek plaats. Daarnaast krijgen
de bijna 4-jarigen een sporttasje met
waterfles en fruitbakje mee naar huis
om een gezonde start op de basisschool mogelijk te maken. Mireille
Caarls-Sanou (jeugdverpleegkundige
Aalsmeer): “Het is mooi dat we de
kinderen en hun ouders een mooi
tasje kunnen mee geven en zo ook
makkelijk het gesprek kunnen voeren
over fruit/groente meegeven naar de
basisschool en het belang van waterdrinken. Daarnaast zit er ook nog in
het sporttasje het nieuwe groeiboekje voor het schoolgaande kind
en kunnen we uitleggen hoe ze de
JGZ kunnen bereiken mochten ze
nog vragen hebben.” De inhoud van

de tasjes is mede mogelijk gemaakt
door zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid. Zij draagt graag bij aan een
gezonde start op de basisschool en
ondersteunt dan ook graag dit mooie
initiatief. Henk Gerla (Zorg en Zekerheid): “Zorg en Zekerheid hecht groot
belang aan een gezonde leefstijl en
preventie. Een gezond begin van de
basisschool hoort hier zeker bij en wij
vinden dan het ook heel waardevol
dat we dit kunnen faciliteren.” Ook
JOGG Aalsmeer gaat voor een
gezonde start op de basisschool en
heeft eveneens een bijdrage geleverd aan de inhoud van de tasjes.
Micha Hoogewoud (JOGG regisseur
in de gemeente Aalsmeer): “Het
motto van JOGG is gezonde jeugd,
gezonde toekomst. Dit motto sluit
heel goed aan bij het uitdelen van
deze tasjes. Door zo gezond mogelijk
te beginnen aan de basisschool
wordt er een basis gelegd voor een
gezonde toekomst!”

Presentjes voor medewerkers
onderwijs en kinderopvang
Aalsmeer - Deze week ontvangen
alle medewerkers in het onderwijs en
de kinderopvang een presentje van
de gemeente. Als blijk van grote
waardering voor hun inzet tijdens
deze lastige tijden. Wethouder
onderwijs en jeugd Bart Kabout
bracht zelf de eerste pakjes naar KC
De Ruimte en kinderopvang FloreoKids in Kudelstaart.
De presentjes bestaan uit twee
toepasselijke theesoorten uit de lijn
van het Aalsmeerse bedrijf Thee &
Kaart van Benita Roetman. “De thee
soorten ‘Aalsmeerse liefde’ en ‘Kudelstaarts Geluk’ vertegenwoordigen de
geschiedenis van de gemeente”, zegt
de Aalsmeerse theesommelier. “Thee

staat daarnaast symbool voor rust en
goede gesprekken.”
Verdiend moment van rust
“Al twee jaar zetten de medewerkers
in het onderwijs en de kinderopvang
zich met creativiteit, flexibiliteit en
doorzettingsvermogen in voor de
kinderen in Aalsmeer en Kudelstaart”,
vindt wethouder Kabout.
“Dat is niet altijd makkelijk in deze
lastige tijd. Maar ze maken het steeds
opnieuw waar om goed onderwijs,
aandacht en plezier aan alle kinderen
te geven. We bieden met dit
presentje hopelijk een zeer verdiend
moment van rust in deze hectische
periode.”

ervan af. Maandag zeiden enkele
kinderen: “Storm Corrie past heel
goed in ons thema!”

slot ook uitgenodigd. Als kleine
kunstenaars kunnen ze zelf verder
creëren en spelen in het decor van
de voorstelling. De theatermakers
Suzanne Bakker en Rianne Meboer
lieten zich voor deze woordeloze
voorstelling inspireren door het televisieprogramma Tik Tak en de
abstracte schilderijen van kunstenaar
Wassily Kandinsky. De voorstelling
begint om 10.30 uur en duurt driekwartier. Kaartjes à 9 euro per stuk
kunnen gereserveerd worden via
www.amstelveenspoppentheater.nl

Wethouder Bart Kabout en Benita Roetman van Thee & Kaart worden uitbundig
ontvangen door de kinderen van KC De Ruimte.
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Uw goud is geld waard! goudinkoopbus.nl
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Na opa en vader Van Moorsel runnen nu de zoon en zijn vrouw, al weer de derde
generatie de juwelierswinkel, het goudsmidatelier en de GoudInkoopBus. Buiten
de wekelijkse reparaties aan sieraden en horloges worden ook nieuwe sieraden
ontworpen en met de hand vervaardigd. Van Moorsel voert ook de reparaties uit
voor diverse andere juweliers. Door deze jarenlange ervaring in goud en zilver
weten de goudsmeden in de GoudInkoopBus uw gouden en zilveren sieraden
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Friends
for Life.
Wij zoeken een administratieve,
commerciele duizendpoot.
Je taken bestaan onder andere uit:
- Telefonisch consumenten en retailers correct te woord staan.
- Orders noteren, invoeren en begeleiden.
- Opstellen van offertes.
- Contact onderhouden met hoofkantoor in Duitsland omtrent leveringen
en backorders.
- Afleveringen inplannen bij grote afnemers zoals BCC, Bol.com, Wehkamp etc.
- Debiteuren bewaken in samenwerking met hoofdkantoor in Duitsland.
- Retouren en reparatie opdrachten aannemen en goed administratief
verwerken.
Wat vragen we van jou:
- Communicatief vaardig in woord en geschrift zowel Nederlands als Engels.
- Stressbestending, nauwkeurig, servicegericht en goed georganiseerd.
- Kennis en affiniteit met/van electrische huishoudelijke apparaten is een pre.
- Hands on mentaliteit.
- Kennis van Word en Excel.
- Praktisch, klantvriendelijk en zelfstandig kunnen werken.
Wat bieden wij:
- 30 – 40 uur werkweek bespreekbaar.
- Kleine en superleuke werkomgeving.
- Goede arbeidsvoorwaarden en een marktconform salaris.
Over SEVERIN Nederland bv:
Wij zijn een importeur van elektrisch huishoudelijke apparaten en zijn
onderdeel van SEVERIN Elektrogeräte GmbH uit Duitsland. Wij leveren
kwalitatief goede producten zoals: koffiezetters, broodroosters, koelkasten,
waterkokers, melkopschuimers etc. aan diverse afnemers zoals: Expert, EP,
Electroworld, Blokker, Bol.com, BCC, en Wehkamp.
Ben jij die duizendpoot? Neem nu contact met ons op:
SEVERIN Nederland bv · Jeroen Brussee
Witteweg 60 · 1431 GZ AALSMEER · Tel 0297-347054 · E-Mail: jeroen.brussee@severin.com

VACATURE-ALERT!
INSPECTEUR KEURMEESTER SIERTEELT
SCHIPHOL-RIJK | 32 - 40 UUR PER WEEK
Als inspecteur bezoek je dagelijks diverse bedrijven en beoordeel je of (import en export) land- en
tuinbouwproducten voldoen aan de Fytorichtlijn en aan de omschreven kwaliteitseisen.
De kerntaak die behoort tot de functie, is:
• De import- en exportinspectie op fytosanitaire eisen (controle op ziekten en plagen) van snijbloemen en potplanten en van diverse andere producten. De inspecties vinden plaats op
verschillende locaties, van luchthaven en handelshuizen tot de bloemenveiling.
Het KCB biedt je een volledig betaalde, interne opleiding aan, met name gericht op sierteelt.
Deze interne opleiding bestaat uit drie stagedagen en twee opleidingsdagen per week. Nadat je
de kwalificaties hebt behaald, kan je zelfstandig op pad als Inspecteur Sierteelt. Het betreft een
echte buitendienstfunctie waarbij je dagelijks onderweg bent naar zeer diverse inspectielocaties.
VOOR WAT, HOORT WAT, JIJ KRIJGT
• Een volledig betaalde opleiding, waarbij wij een uitstekend salaris uitkeren
• Een werkplek bij een professionele organisatie, waarbij we goede
secundaire arbeidsvoorwaarden bieden waaronder een dienstauto
• Een leuke zelfstandige functie in de buitendienst, waarbij jij je continu
kan blijven ontwikkelen.
WIJ VRAGEN VAN JOU
• Een hbo-diploma, maar als je aantoonbaar een afgeronde mbo-4
opleiding en ruime ervaring hebt willen we ook graag met je in gesprek!
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De GoudInkoopBus is eigendom van Juwelier van Moorsel gevestigd
in Oud-Beijerland net onder Rotterdam. Het Nederlandse familiebedrijf “van Moorsel” bestaat al meer dan 70 jaar.
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MEER INFORMATIE & SOLLICITEREN?
Bekijk voor meer informatie de volledige vacature op onze website. Liever direct solliciteren? Stuur je
cv en motivatiebrief naar werken@abzuidholland.nl. In verband met de grote hoeveelheid extra
inspecties die de Brexit met zich meebrengt zullen wij zowel in maart 2022 als, ook in april 2022
starten met een enthousiaste groep nieuwe inspecteurs!
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Team NL tiende op EK Handbal
Aalsmeer - De Team NL Handbalheren hebben hun laatste wedstrijd
in de Main Round op het Europees
Kampioenschap gelijk gespeeld
tegen Kroatië: 28-28. Daarmee
behaalde de ploeg van bondscoach
Erlingur Richardsson een historische
tiende plaats. Bij rust had het team
een voorsprong van 15-13. Samir
Benghanem mocht na coronabesmetting weer meedoen en keeper
René de Knegt, eveneens van Greenpark, testte weer negatief en mocht
onder de lat plaatsnemen. Door het
gelijkspel is Nederland op de tiende
plaats op het Europees kampioenschap geëindigd. Aanvoerder Samir
Benghanem van Greenpark Aalsmeer
scoorde tegen Kroatië twee maal.
Afgelopen weekend konden Samir
en René even bijkomen van hun
EK-avontuur, maar aanstaande
zaterdag 5 februari wacht de eerste
wedstrijd in de BeNe League.
Het EK Handbal is uiteindelijk
gewonnen door Zweden. Het team

Play-off voor WK in 2023
De TeamNL Handbalheren spelen in
april tegen de winnaar van kwalificatiefase 1, Portugal of Zwitserland, om
een ticket voor het WK in 2023. Het
land dat het beste resultaat behaalt
over twee wedstrijden kwalificeert
zich voor het wereldkampioenschap
in Polen en Zweden, dat van 11 tot
en met 29 januari 2023 plaatsvindt.
Dankzij de tiende plaats op het EK
hoeft de ploeg van bondscoach
Erlingur Richardsson de eerste kwalificatiefase voor het toernooi niet te
spelen. De laatste keer dat het
Nederlands Herenteam actief was op
een wereldkampioenschap was in
1961. De WK play-off voor de Oranjeheren wordt gespeeld met een
uitwedstrijd op 13/14 april en een
thuiswedstrijd op 16/17 april.

Handbal BeNe League weer van
start voor Greenpark Heren 1
Aalsmeer - In de eredivisie en de
BeNe League zijn de competities weer
van start gegaan. Greenpark Heren 1
zou afgelopen zaterdag een uitwedstrijd spelen tegen Volendam, maar
vanwege deelname van spelers uit
beide teams aan het EK Handbal was
besloten deze wedstrijd te
verplaatsen. De teams gaan nu op
dinsdag 15 februari de strijd met
elkaar aan. Eerst wacht Greenpark
Heren 1 aanstaande zaterdag 5
februari een thuiswedstrijd. In De
Bloemhof is HC Visé vanaf 20.00 uur
de tegenstander.
Heren 2 thuis tegen Hellas
Voor Heren 2 van Greenpark is de
competitie half januari van start
gegaan. Afgelopen zaterda 29 januari
wachtte een uitwedstrijd in NoordBrabant waar Dynamico in Heesch de
tegenstander was. Aalsmeer 2 was
duidelijk de meerdere deze avond en
won met ruime cijfers: 18-31. “De
nederlaag valt ruim uit”, aldus Dynamico in een reactie. Komend weekend
wacht Dynamico opnieuw een lastige
‘pot’. Ditmaal uit tegen koploper

KORT

won met 27-26 van Spanje. Op drie is
wereldkampioen Denemarken geëindigd en plaats vier is behaald door
Olympisch kampioen Frankrijk.

Tachos in Waalwijk. Door de zege op
Dynamico blijft Greenpark Aalsmeer
in de competitie op plaats vier staan
met totaal 24 punten. De top drie is
onveranderd: 1. Tachos met 29
punten, 2. Houten met 27 punten en
3. BFC met 26 punten. Greenpark
Aalsmeer 2 krijgt zondag 6 februari
Hellas uit Den Haag op bezoek. De
wedstrijd in De Bloemhof aan de
Hornweg begint om 13.15 uur.
C-teams in actie
Dezelfde zondag kan van nog meer
handbaltalent van Greenpark
genoten worden. De beide C-teams
van de Aalsmeerse handbalvereniging spelen thuis. De C1 gaat het
vanaf 11.20 uur opnemen tegen DSS
en meteen na deze wedstrijd, om
12.25 uur, komt de C1 in actie tegen
Quintus. Een mooie gelegenheid om
in één keer alle meiden van de
C-selectie van Greenpark te zien
handballen. Publiek is bij alle
wedstrijden welkom, wel na coronacontrole (QR-code) en bij het
betreden en verlaten van de hal dient
een mondkapje gedragen te worden.

KAARTEN IN HORNMEER
OP ZATERDAGMIDDAG

V.l.n.r.: Tetsuro Nishida, Mitchell en Trystian Offerman en David Trampert.

Gezellige Baanloop AV Aalsmeer
Aalsmeer - De AVA Waterdrinker
Baanloop op woensdagavond 19
januari werd vanwege de coronaregels een onderlinge wedstrijd. Dit
betekende minder deelnemers dan
gebruikelijk, maar het was daarom
niet minder gezellig. Mede door de
aanwezigheid van AVA’s bootcampgroep en de woensdagavond hardloopgroep, die na de recente versoepeling van de corona beperkingen
voor het eerst weer op de AVA-baan
mocht trainen. Het hoofdnummer, de
5 kilometer, werd net als vorige
maand gewonnen door David Trampert in een tijd van 16 minuten en 3
seconden. Vanwege de zwaardere
omstandigheden - waterkoud en een

venijnig windje - bleef hij nu 14
seconden boven zijn persoonlijke
record dat hij vorige maand bij de
baanloop liep. Tweede werd Mitchell
Offerman die dankzij een snelle slotronde nog net onder de 20 minuten
bleef (19:57). Broer Trystian Offerman
oogstte de vruchten van meer trainingskilometers en werd derde met
een vet persoonlijk record (22:50).
De winst op de 3 kilometer was voor
Tetsuro Nishida in 11:04 en de 1 kilometer werd gewonnen door ‘still
going strong’ Arjen Koopstra. De
volgende AVA Waterdrinker Baanloop
wordt gehouden op woensdagavond
9 februari. Kijk voor meer informatie
en deelname op: www.avaalsmeer.nl

Weer ‘langs de lijn’ bij voetbalstrijden van FCA en RKDES
Aalsmeer - Er wordt weer gevoetbald voor de competitie van de
KNVB. Afgelopen weekend moesten
echter door coronabesmettingen
verschillende wedstrijden tussen
jeugdteams afgezegd worden. Hopelijk kunnen aanstaand weekend meer
teams weer de ‘strijd’ op het voetbalveld aangaan. Het eerste team van
FC Aalsmeer zaterdag speelde in de
2e klasse vorige week een oefenduel
tegen VV Maarssen. De competitie in
deze klasse herstart voor FCA op
zaterdag 19 februari met een thuiswedstrijd tegen DVVA. Ook FC Aalsmeer zondag speelde vorige week
een oefenduel tegen DSS.
Aanstaande zondag 13 februari gaat
de competitie in deze 4e klasse offi-

ceel beginnen. FCA krijgt bezoek van
Purmerend. Ook RKDES Kudelstaart
heeft het voetbalspel hervat met
oefenduels. Vorige week werd hiervoor naar Uithoorn afgereisd voor
een wedstrijd tegen Legmeervogels
en aanstaande zondag 13 februari
wacht een oefenduel bij Altior. De
echte competitie start voor RKDES op
zondag 20 februari met een
wedstrijd tegen koploper Sporting
Martinus. Er mag weer ‘langs de lijn’
gestaan worden. Kom/ga jouw
team(s) aanmoedigen en trakteer
jezelf op een warme kop koffie of
thee na afloop in de kantines van FC
Aalsmeer of RKDES Kudelstaart.
Beide clubs kunnen wel wat (financiële) support gebruiken!

Sjoelcompetitie in De Reede

Schakers van AAS online actief

Rijsenhout - Donderdag 27 januari
was het voor Sjoelclub Rijsenhout
eindelijk weer mogelijk om een sjoelavond te organiseren. Omdat dorpshuis De Reede om 22.00 uur dicht
moest zijn, werd er afgesproken dat
er deze avond geen pauze werd
gehouden. Door de afwezigheid van
Thomas van Brakel wist Jan Joore dit
keer de koppositie te bereiken in de
Hoofdklasse. Hij gooide maar liefst
1730 punten. Op de tweede plaats is
geëindigd Rien Ravensbergen met
1685 punten. Til Vermeer gooide in
totaal 1611 punten en kwam
hiermee op plek drie. In de A-klasse
is Riet Schijf de nummer één
geworden. Zij gooide 1646 punten.
Nel Joore gooide net iets minder en
eindigde met 1626 punten op plek
nummer twee. Arnold van der Linden
haalde met zijn 1586 punten de
derde plaats. Leo van Faassen gooide
1622 punten en eindigde hiermee op

Door Ben de Leur

de eerste plaats in de B-klasse. Astrid
Overbeek wist met één punt verschil
van Hans Schijf de tweede positie in
te nemen. Zij haalde deze avond
1559 punten terwijl Hans Schijf het,
met zijn gegooide 1558 punten,
moest doen met een derde plek. Ook
de top drie in de C-klasse ligt dicht
bij elkaar. Zo heeft Ruud Maas 1512
punten gehaald en wordt de
nummer één. Mahjan Yari gooide in
totaal 1506 punten en kwam
hiermee op plek twee. Derde is
geworden Femmy Korte met 1494
punten. In klasse D is Dini Mans
eerste geworden met 1434 punten.
Coby de Jong werd de nummer twee
met 1317 punten en Jenny van
Mouwerik sluit dit rijtje af met 1270
punten. De volgende sjoelavond
vindt vanavond, op donderdag 3
februari, plaats. Ook dan wordt er
gespeeld in dorpshuis De Reede in
de Schouwstraat vanaf 19.30 uur.

Aalsmeer - Zaterdag 22 januari
werden de traditionele snelschaak en
rapid toernooien van Tata Steel
verspeeld. Voor de niet-schaker: Tata
Steel schaaktoernooi is het Winbledon
van het schaken en wordt al 84 jaar
gehouden in Wijk aan Zee onder de
rook van Tata. Vanwege corona
werden de toernooien online
gespeeld, voordeel is dat iedereen op
de wereld met een Internetverbinding
kan meedoen. Namens AAS deed FM
Jeff van Vliet mee en werd met het
Rapidtoernooi achtste. In online
chess is het niet ongebruikelijk om
onder pseudoniem te spelen, liefst zo
apart mogelijk. Jeff speelt onder de
naam ‘wateenonzin’ en scoorde 12
winstpunten en verloor er slechts 2.
De winnaar xberli zag kans om 21
partijen te winnen bij slechts 2
verliespartijen! Nummer 2 speelde

onder de mooie naam Bauerenfresser, in het Duits zijn pionnen
Baueren. Daarna was er nog het Blitztoernooi, drie minuten per persoon
en twee seconden increment per zet.
Hierin werd Jeff vierde, maar de
nummer één werd later gediskwalificeerd wegens valsspelen. Sommige
zeer zielige figuren zetten hun
computerprogramma in om Online
te spelen. Gelukkig weet de host,
chess.com, hier scherp toezicht op te
houden. Aan beide toernooien
deden honderden spelers mee.
Achyuth kampioen
Ook het Leids Kampioenschap in de
leeftijdsklasse D (t/m 12 jaar) werd
afgelopen weekend online gespeeld.
Namens AAS deed Achyuth
Aravindhan mee en werd kampioen
met slechts 1.5 verliespunt. Nummer 2
had net zoveel punten, maar scoorde
minder tegen sterkere tegenstanders.

Aalsmeer - De kaarten mogen
ook bij Buurtvereniging Hornmeer weer geschut worden. Nu
de corona-maatregelen versoepeld zijn, kunnen de buurthuizen en culturele centra hun
deuren weer openen. Echter, alle
activiteiten mogen tot uiterlijk
tien uur ‘s avonds plaatsvinden
en daarom heeft het bestuur van
BV Hornmeer besloten niet meer
op vrijdagavond, maar voorlopig
op zaterdagmiddag te gaan
klaverjassen en jokeren.
Aanstaande zaterdag 5 februari
zijn kaartliefhebbers weer
welkom in het buurthuis aan de
Dreef. Gestart wordt met een
individuele kaartmiddag, ieder
voor zich dus. Aanvang is 13.30
uur, zaal open vanaf 13.00 uur.
Alle kaarters moeten wel de
bekende QR-code meenemen
en tonen, zonder dit bewijs geen
toegang!
KLAVERJASSEN BIJ DE
GELUKSVOGELS

Kudelstaart - Zin in een gezellige avond klaverjassen?
Iedereen is van harte welkom bij
klaverjasclub De Geluksvogels.
Er wordt iedere woensdagavond
vanaf 20.00 uur gekaart in het
Dorpshuis van Kudelstaart.
Het klaverjassen op 26 januari is
gewonnen door Jan Raadschelders met 5890 punten. Corrie
Durieux werd tweede met 5310
punten en Ben Blom derde met
5291 punten. De poedelprijs was
ditmaal voor Gerard Presser met
3336 punten
SJOELEN OP DE
ZATERDAGMIDDAG

Kudelstaart - Omdat de horeca
maar tot tien uur ‘s avonds open
mag, kunnen de leden van Sjoelclub Aalsmeer nog niet op hun
vertrouwde donderdagavond
sjoelen. Maar, Sjoelclub Aalsmeer switcht gewoon naar de
zaterdagmiddag. Vanaf 13.30
uur zullen aanstaande zaterdag
5 februari de sjoelstenen weer
richting de gaten gaan. Afhankelijk van de komende persconferentie zal dat ook nog op
zaterdag 19 februari het geval
zijn. Er wordt gesjoeld in Dorpshuis ’t Podium in Kudelstaart. Bij
de entree is het tonen van de
QR-code verplicht. Leden zijn
van harte welkom. Nieuwe sjoelers kunnen ook kennis komen
maken, echter na aanmelding
via de website. Kijk voor
uitslagen en informatie ook op
www.sjoelclub-aalsmeer.nl.

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

Scholengemeenschap Panta Rhei in Amstelveen zoekt een

BEZORGERS/STERS

• Enthousiaste directiesecretaresse

Aalsmeer: Stationsweg/Zijdstraat

voor ondersteuning aan de directeur-bestuurder
en aan de HR-functionaris voor ca. 0,8 fte.

gemiddeld €55,- per maand.

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
WWW.VERSPREIDNET.NL

Meer informatie:
www.sgpantarhei.nl/werken-bij-panta-rhei

INFO@VERSPREIDNET.NL

Wij zoeken een

INTERIEUR
VERZORGER/STER
voor minimaal 20 uur per week
Dagelijkse schoonmaak van gemiddeld 4 uur per
dag vroeg in de ochtend. Voor het onderhouden
van een mooi pand in Aalsmeer.
Sollicitatie graag zenden naar:
info@variantbv.nl

Te koop:
Wasgij puzzels, 1000/950 st., p.st.
€7,50. Tel. 06-26175682
Gevraagd:
Oude roddelbladen jaren 70 t/m 2010
zoals Prive, Weekend, Story, Party,
Mix, en ook Aktueel. Tel. 06-26844069
Te koop:
Dames en heren fietsgazelle 28”i.g.st.
met verlichting, vers. goede banden
en een vouwfiets, p.st.€150,- . Tel.
06-34540047
Te koop:
Veel Playmobil v.a. €2,-. Barbiepoppen (hobby geweest) v.a.€3,-.
Veel lego (lijkt op echte Lego) v.a. €2,-.
Tel. 06-25198434
Te koop:
Gr. eiken legkast met spiegel €100,-.
Jongens transportfiets met versn.
€75,-. Tel. 0297-329180
Te koop:
Zwarte heren skibroek XL merk Digit
€20,-. Tel. 0297-521200
Te koop:
Overwelfde kattenmand of kleine
hondenmand van bruine teen i.g.st.
€20,-. Tel. 0297-283036

Scholengemeenschap voor vmbo, mavo+ en ISK
Pandora 1-2 1183 KK Amstelveen T 020 503 21 21 www.sgpantarhei.nl
Te koop:
Winterbanden set michelin alpine
195/65 r15 + velgen 5x100 €100,-.
Tel. 06-33477680
Te koop:
Bureau ladekast met 3 lades, waarvan
1 voor hangmappen. Ombouw is
zwart, lades zijn beuken €30,-.
Tel. 0297-323350
Te koop:
4 Winterbanden met velg Snow
Groove Weather Master sltz 215, 60
R16, i.g.st. €95,-. Tel. 06-14479698

IS OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE HR TOPPER!

TEXTIELVERVERIJ EN -BLEKERIJ SMIT
ververij.nl

Te koop:
Tassen vol, nog goede en leuke
dameskleding, mt 40-42, voor jezelf
of doorverkopen. Ook schoenen,
tassen, sieraden. In één koop €75,-.
Tel. 06-31786378
Te koop:
Nieuw in verpakking sloffen model
klomp met koe- motief €10,-.
Tel. 0297-326545/ 06-51662893
Gratis afhalen:
Gehoorbatterijen Rayovac 1.45v 675/
pr44. Tel. 0297-323350

Te koop:
4 Autowinterbanden continental
+ velgen 195/60 r16 vrijwel niet
gebruikt bespreekb. v.a. €125,-.
Tel. 06-19690678
Te koop:
D.bruin westernzadel, gebruikt, zit
erg lekker, is geschikt voor niet te
breed paard €250,-. Tel. 06-23667995
Te koop:
6 Tinnen maatkannetjes met deksel,
handwerk 7 cm - 17 cm, groot €30,-.
Tel. 0297-323692

sinds 1963

Wil je werkervaring opdoen in de enige textielververij van Nederland? Ons familiebedrijf bestaat sinds 1963 en bewerkt, verft en
veredelt de fijnste textiel in geheel Europa. Van de stof voor gordijnen en bankhoezen tot reguliere mode en merken.
Het lovenswaardige resultaat hiervan is te vinden in winkels, meubels en interieurstoffen in binnen- en buitenland. Nu is Smit opzoek
naar harde werkers die ons team in onze productiehal in Uithoorn
willen versterken.

Breewel Logistiek BV is een onderdeel van Breewel Holding BV. De totale groep
heeft ca. 360 werknemers in verschillende landen en een wagenpark van rond
de 220 wagens, gespecialiseerd in het vervoer van bloemen en planten op
voornamelijk Frankrijk. -Breewel Logistiek heeft twee vestigingen gezeteld
te Mijdrecht (hoofdvestiging) en Hazeldonk (Breda).
Wegens uitbreiding van ons HR Team van Breewel Logistiek vestiging Mijdrecht
zijn wij op zoek naar een gemotiveerde:

HR ADVISEUR

met affiniteit voor Sociale Media

Functie eisen / Wij vragen om…
• Je kan met zelfvertrouwen rond lopen op een productievloer.
• Je bent niet bang om initiatief te nemen.
• Je werkt graag praktisch en met je handen.
• Je bent bereid om te leren werken met onze machines.
• Je bent meerdere dagen per week beschikbaar.

Als HR Medewerker kom je te werken binnen een klein HR team bestaande uit een
HR Business Partner, een HR Medewerker en een salarisadministrateur. Door nieuwe
uitdagende projecten op het gebied van HR, social media en marketting, willen we ons
team gaan uitbreiden.

Conform de CAO RALTEX

WAT GA JIJ DOEN?

Wij zoeken

Allround productiemedewerker
Medewerker afwerking
Geïnteresseerd?
Je kan ons altijd mailen met vragen of
stuur je sollicitatiebrief via het onderstaande mail adres

solliciteren@ververij.nl

•
•
•
•

Opzetten, uitvoeren en bijhouden van een Social Media plan
Samen met een andere HR collega word jij het aanspreekpunt voor alle- HR vragen
Ondersteuning in alle voorkomende personele vraagstukken zoals instroom,
opleidingen en uitstroom
Diverse administratieve werkzaamheden, zoals personeelsmutaties, verlof, up-to-date
houden van de personeelsdossiers en alle overige taken die tot de HR functie behoren.

WAT VERWACHTEN WIJ VAN JOU?
•
•
•
•

MBO+/HBO werk- en denkniveau
Jij bent een betrouwbare en gedreven persoonlijkheid
Jij hebt een inspirerende kijk op HR voor de toekomst
En jij bent in ieder geval op de vrijdag beschikbaar

WAT MAG JIJ VAN ONS VERWACHTEN?
•
•
•

Een leuk team bij een dynamische organisatie
Salariëring naar ervaring
Opleidingsmogelijkheden

SPREEKT DIT JOU AAN?
Aarzel niet en stuur ons een mail met jouw CV naar pverbruggen@breewel.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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ONTDEK HIER ALLE
MOGELIJKHEDEN
VAN PENTOLA

GESTOFFEERDE
PLINT

Hoekbank Pentola in stof Chrono H81xB352xD220cm zoals afgebeeld incl. luxe opties 2519,-.
Woonprogramma Verato in massief Eiken hout kleur Naturel Grey: Kast H202xB100xD45cm 1199,-, Bijzettafel B70xL70cm 299,-.
Karpet Madera in vele maten & kleuren: B200xL290cm 449,-, B160xL230cm 279,-.

WELKOM!

IN 3 UITVOERINGEN &
2 KLEUREN LEVERBAAR

Onze winkel is weer open. We verheugen ons
op je komst! Met een winkeloppervlakte van
ruim 2000 M2 is het ontspannen en veilig
winkelen bij Pronto Wonen. Laat je verrassen
door onze nieuwe collectie.

Persoonlijk Advies
Tevens kun je een afspraak maken met één
van onze medewerkers voor een persoonlijk
advies op maat. Bel 023 - 5290066 of mail
naar info@prontowonencruquius.nl om je
afspraak te maken.

Graag tot ziens in onze winkel

TV-meubel Veneta
in zwart met Naturel of Zwart front:
Groot H58xB199xD40cm 699,-,
Middel H58xB154xD40cm 549,-,
Klein H58xB109xD40cm 399,-.
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Kast Veneta in zwart met Naturel Front
H193xB94xD40cm 899,-.
KEUZE UIT 2 COMFORTS VOOR
ZOWEL ZIT- ALS RUGKUSSEN
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4-Zitsbank Alcana in stof Chrono H79xB230xD85cm zoals afgebeeld
incl. luxe opties 799,-.

WOONBOULEV ARD CRUQUIUS

AF

AF

,
9
39
ONTDEK HIER ALLE
MOGELIJKHEDEN
VAN SICURO

,9
7
0
1
Elementenbank Sicuro in stof Shout H82xB248xD210cm zoals afgebeeld incl. luxe opties 1299,-.
Salontafel Veneta in zwart met naturel front incl. 2 laden B70xL124cm 449,-.
Karpet Fanano in vele maten & kleuren Ø200cm 299,-.

PRONTO WONEN WOONBOULEVARD CRUQUIUS
Spaarneweg 22 www.prontowonen.nl/winkel/cruquius

Kĳk op Facebook en Instagram voor meer
wooninspiratie en de nieuwste collecties.

Openingstĳden:

Snel in huis?
Maak gebruik van onze leenbus of aanhanger*.

Ma.: 09:30 - 17:00 uur - Di. t/m Vr.: 09:30 - 17:00 uur
Za.: 09:30 - 17:00 uur - Zo.: 12:00 - 17:00 uur

* Vraag naar de voorwaarden.

Elke
zond
openag

