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Sinterklaas en de Pieten komen!
Aalsmeer – Hij komt, hij komt! Sinter-
klaas is onderweg naar Aalsmeer en met 
zijn Pieten komt hij logeren in het Raad-
huis. Aanstaande zaterdag 13 november 
meert Sint rond 11.00 uur zijn pakjes-
boot met Pieten, pepernoten en cadeau-
tjes af bij Zorgcentrum Aelsmeer in het 
Centrum. En natuurlijk hoopt hij vele 
kinderen te mogen begroeten. Na 
aankomst verplaatsen de goedheiligman 
en zijn gevolg zich door menigte, rich-
ting korenmolen De Leeuw. Rond 13.00 
uur wordt de Sint op deze plek uitge-
zwaaid richting zijn tijdelijk verblijf in het 
Raadhuis van Aalsmeer. 
Burgemeester Oude Kotte heeft namelijk 
het Raadhuis weer te leen gegeven voor 
het ‘Grote Huis van Sinterklaas’. Op 
zaterdag 13 en zondag 14 november 

wordt de deur van het ‘Grote Huis’ open 
gezet en zijn kinderen (en hun ouders) 
welkom. Een kijkje nemen in de slaap-
kamer van Sinterklaas en onder andere 
de inpakkamer kan zaterdag van 14.30 
tot 18.00 uur en zondag van 10.00 tot 
17.00 uur. Helaas zijn beide bezoek-
dagen al uitverkocht. De campagne op 
Facebook liep storm en al na een dag 
moest ‘nee’ verkocht worden. Heb jij een 
kaartje bemachtigd? Gefeliciteerd. Met 
een kaartje is een gezin van maximaal 5 
personen welkom. 13 Jaar of ouder? 
Uitsluitend toegang met een corona 
toegangsbewijs en het dragen van een 
mondkapje is verplicht. Hou overigens 
de facebookpagina van ‘Sinterklaas in 
Aalsmeer’ in de gaten en blijf op de 
hoogte van de alle ontwikkelingen.

De concept startnotitie heeft reeds 
ter inzage gelegen. Er zijn 35 
inspraakreacties gegeven en deze 
zijn voorzien van een antwoord en 
verwerkt in de startnotitie. Er is uitge-
breid onderzoek gedaan naar de 
invloed van woningen en een super-
markt op de verkeersveiligheid en op 
de komst van een extra supermarkt 
op reeds aanwezige detailhandel. De 
provincie moet nog wel toestem-
ming geven voor de komst van de 
supermarkt. Mocht die toestemming 
er niet komen, dan is het voorstel om 
extra woningen te realiseren. Om 
geen vertraging op te lopen met de 
bouw van de woningen waar grote 
behoefte aan is, wordt de gemeente-
raad nu wel vast gevraagd om zowel 
de startnotitie als de nota van beant-
woording vast te stellen. Hierna start 
de procedure voor het wijzigen van 
het bestemmingsplan, waarover 
eveneens inspraak mogelijk is en 
vaststelling door de gemeenteraad 
vereist. De belangrijkste uitgangs-
punten worden echter in de startno-
titie bepaald.

Brandbrief
Bewoners en winkeliers in Kudel-
staart hebben overigens middels een 
brandbrief uitstel gevraagd voor 
behandeling van de startnotitie. In 
de brief geven ze aan geen tegen-

standers te zijn van de plannen, maar 
ze willen zich eerst meer verdiepen 
omdat er zorgen zijn over de 
verkeersafwikkeling en veiligheid en 
de impact die, met name de tweede 
supermarkt, zal hebben op het lokale 
winkelcentrum. De bewoners en 
winkeliers vinden het belangrijk om 
volledig geïnformeerd en betrokken 
te worden in het proces: Participatie-
KudelstaartZuid@gmail.com. 

Kamerverhuurbedrijven 
Via een paraplusbestemmingsplan 
worden diverse bestemmings-
plannen aangepast of aangevuld op 
één of meerdere aspecten. In dit 
geval is het voorstel om in de hele 
gemeente Aalsmeer voor kamerver-
huurbedrijven een maximum van 
250 bedden en personen per locatie 
te hanteren. Hierdoor zijn grootscha-
lige complexen niet meer mogelijk, 
wat beter past bij het dorpse karakter 
van de gemeente Aalsmeer.

Samen verder vergroenen 
Bomen zorgen voor een prettig leef-
klimaat. Jaarlijks wordt een derde 
van alle bomen in Aalsmeer onder-
houden, zodat ze gezond blijven. 
Ook moeten helaas soms bomen 
gekapt worden. Met het nieuwe 
Bomenplan Aalsmeer 2021 wordt 
voorgesteld om in te zetten op 

bescherming van huidige bomen en 
te kiezen voor een scenario waarbij 
samen met bewoners verder 
vergroend wordt. Voor dit scenario is 
jaarlijks wel wat extra geld nodig.

Fort en Uiterweg-Plasoevers
Tijdens de commissievergadering 
wordt ook gesproken over een 
herstelbesluit voor het bestem-
mingsplan Fort Kudelstaart en het 
bestemmingsplan Uiterweg-Plasoe-
vers 2021. De vergadering, onder 
voorzitterschap van Nanda Hauet, 
wordt besloten met het vragenkwar-
tier. De vergadering begint om 20.00 
uur en is rechtstreeks volgen in de 
Raadzaal of via livestream op www.
aalsmeer.nl. Het is ook mogelijk de 
vergadering achteraf terug te kijken. 
Inspreken bij de commissie of per 
email een bijdrage sturen? Neem dan 
contact op met de gri�e via gri�e@
aalsmeer.nl of bel 0297-387585.

Startnotitie Hoofdweg-Zuid en 
Bomenplan in commissie

Over bomen zijn in Aalsmeer al heel wat boompjes opgezet. Er wordt teveel gekapt is de mening van menigeen. 
De enorme ‘lap’ asfalt van de Burgemeester Kasteleinweg (het zou toch een dorpse inrichting worden?) wordt sinds 
maandag groener gemaakt. Op het gedeelte tussen de Mensinglaan en de Zwarteweg zijn al bomen en struiken geplant. 

Aalsmeer - Op dinsdag 16 november vergadert de commissie Ruimte en 
Economie. Op de agenda staat onder andere de startnotitie Hoofdweg 
Zuid. De startnotitie vormt het startpunt voor het mogelijk maken van de 
bouw van ongeveer 300 woningen en een supermarkt op de tuinbouw-
gronden tussen Hoofdweg, Schoutweg, Romeijnstraat en Clantstraat in 
Kudelstaart. 
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KERKDIENSTEN
ZONDAG 14 NOVEMBER

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Dienst in Oosterkerk, Oostein-

derweg 269. Zondag 16u. met 
Maurice Lubbers. Zie: www.
cama-aalsmeer.nl.

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. 

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

diensten om 10u. en 16.30u. 
Ned. Geref. Kerk

- Het Lichtbaken, Aalsmeer-
derweg 751, Rijsenhout. Zondag 
dienst om 10u. met ds. W. van 
Dijk uit Bunschoten. Om 16.30u. 
gez. dienst in CGK met ds. C. van 
Atten uit Leiden.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 9.30u. 

Oecumenisch dienst in Karmel-
kerk met ds. Marina van der 
Zwaag-de Haan m.m.v. kwartet 
Similia.

. Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

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

Zondag 9.30u. Oecumenische 
dienst in de Karmelkerk met ds. 
Van der Zwaag-de Haan. Online 
te volgen viawww.rkkerkaals-
meer.nl

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag 

10u. Dienst met ds. G.H. de 
Ruiter, Aalsmeer. Organist: Hans 
van Noord. Zie: hervormdaals-
meer.nl. 

- Oosterkerk, Oosteinderweg 269. 
Zondag om 10u. Kerk Inn met 
ds. M.J. Zandbergen. Zie: www.
hervormdaalsmeer.nl. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. Samenkomst. 
Spreker: Pieter Zwart. 
Info: www.leg.nl  

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.  

Zaterdag 17u. Woordcommunie-
viering in Kloosterhof. Voor-
ganger B. Dullens. Zondag in 
Karmelkerk 9.30u. Oecumeni-
sche viering met ds. Marina van 
der Zwaag m.m.v. kwartet 
Similia. Om 14u. Poolse dienst 
met pastoor Krzysztof Kicka. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag 

geen dienst. Info: aalsmeer.
oudkatholiek.nl

Roemeens-orthodoxe Parochie
- Zondag 9u. Utrenia en 10u. 

Heilige Liturgie. Voorganger: 
Father Ion, diaken Mihai.

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. Dienst met ds. B. 
Steenwijk uit Nijkerk (HA). Info: 
www.kerkdienstgemist.nl.

Samen Op Weg Kudelstaart
- Zondag 10u. Dienst. Info: https://

sow-kudelstaart.nl. 
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg-

Zondag 11u. Diaconale viering 
m.m.v. dames- en herenkoor. 
Info: sjangeboortesecretariaat@
live.nl of bel 0297-324735.  

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maandag  

vanaf 20u. in gebouw Irene, 
Kanaalstraat. Op 15 november 
met br. Arie-Jan Mulder. Thema: 
Liefde en angst. Info: www.
begraaalsmeer.nl.

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag 

vanaf 20u. in om de twee weken 
in Ontmoetingskerk, Werf 2, 
Rijsenhout. Op 23 november 
met Hoite 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.

Aalsmeer - Op woensdag 3 
november is er weer geklaverjast in 
het Parochiehuis. Dit keer waren er 
vier tafels bezet. De eerste plaats was 
voor Loek Pieterse met 5659 punten. 
Tussen de tweede en derde plaats 
was het spannend. Deze werd uitein-
delijk gewonnen door Ruud Bartels 
met 5303 punten en Ria Pieterse 

moest het doen met de derde plaats 
met 5294 punten. Met 3845 punten 
sloot Jo de Kruijf de rij. Volgende 
week woensdag 17 november is er 
weer soosmiddag in het Parochie-
huis. OVAK-leden zijn welkom. Deel-
name is gratis. De consumpties zijn 
voor eigen rekening. Aanvangstijd 
13.30 uur.

Oecumenische viering 
in Karmelkerk
Aalsmeer - Op zondag 14 november 
wordt  er weer een oecumenische 
dienst gehouden in de Karmelkerk 
aan de Stommeerweg. Aanvang is 
9.30 uur. Het belooft een bijzondere 
dienst te worden. Dominee Marina 
van der Zwaag-de Haan zal voorgaan 
in deze viering, die met de litur-
giegroep van de Raad van Kerken is 
voorbereid. Muzikale medewerking 
wordt verleend door de zanggroep 
Similia en Theo Griekspoor op het 
orgel. Het thema van de dienst is De 
aarde is vervu(i)ld? Iedereen is van 
harte welkom. De viering is ook 
online mee te beleven via de website 
van de Karmelkerk: 
www.rkkerkaalsmeer.nl.

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een gezel-
lige kaartmiddag in het Dorpshuis ’t 
Podium van 13.30 tot 16.30 uur. 
Klaverjassen en jokeren staan op het 
programma. Het klaverjassen op 4 
november is gewonnen door Huub 
Bouwmeester met 5355 punten en 
de tweede plaats was voor Rita 

Moeke met 5327 punten. Bij het 
Jokeren was de hoogste eer voor 
Jopie de Grauw met 179 punten. 
Klaverjassers en jokeraars zijn 
welkom. De volgende kaartmiddag is 
donderdag 11 november. Voor inlich-
tingen kan contact opgenomen 
worden met Hans van Schuilenburg 
(penningmeester) via 06-12699009.

Kudelstaart - Dankzij de hulp van 
ruim 30 vrijwilligers heeft de Brand-
wonden Stichting in Kudelstaart dit 
jaar bijna 2.000 euro opgebracht, 
1.992 euro en 3 cent om precies te 
zijn. Een prachtig resultaat! Iedereen 
die heeft geholpen met de collecte 
wordt héél hartelijk dank voor de 

inzet. Zoals de stichting zelf zegt: 
“Dankzij jullie inzet kunnen we 
mensen met brandwonden helpen. 
Kort na het ongeval en later in hun 
dagelijkse strijd tegen littekens. Maar 
ook onderzoek �nancieren en 
campagnes inzetten om brand-
wonden te voorkomen.”

Aalsmeer - De komende 3 zondagen 
is de watertoren van 13.00 tot 17.00 
uur geopend voor alle geïnteres-
seerden. Uiteraard om de binnenzijde 
van de toren te bewonderen, maar 
ook om naar boven te klimmen via 
trappen en trappetjes, om uiteindelijk 
de buitentrans te betreden. Vanaf 
deze trans kan men geheel rondom 
het fantastische uitzicht bewonderen 
over Aalsmeer en verre regio. Wil men 
een fraai overzicht hebben over het 
Waterfront, dan is het zeker aan te 
bevelen de watertoren te beklimmen. 
Van boven af is deze fraai gemaakte 
Westeinderoever te bewonderen en 
zal men versteld staan wat voor een 
aanwinst dit is geworden voor Aals-

meer. Deze zondagmiddagen zijn 
algemene openingstijden, daarnaast 
is het ook mogelijk om op andere 
dagen/tijden met een groep de 
watertoren te bezoeken. Via het 
secretariaat van de beheers stichting 
kan hiervoor een aanvraag ingediend 
worden. Op de website www.aals-
meer-watertoren.nl staat hierover 
meer informatie. De begane grond 
van de watertoren is gratis te 
bezoeken, wil men naar boven dan is 
de prijs voor volwassenen 2 euro en 
kinderen betalen 1 euro. Bezoekers 
dienen wel een geldige QR corona 
code te laten scannen, conform de 
landelijke regels geldend voor 
bezoeken aan monumenten.

Watertoren drie zondagen open

Bijna 2.000 euro voor St. Brandwonden

OVAK-soos in het Parochiehuis

Winst Huub en Jopie op Ouderensoos

Aalsmeer - Vanwege het oplopende aantal besmettingen en de coronomaat-
regelen die het kabinet afgelopen dinsdag aankondigde ,wordt de Dorcas 
Voedselactie landelijk aangepast. Dorcas vindt het onverantwoord om 
duizenden vrijwilligers op de been te hebben in supermarkten en kerken. In 
plaats daarvan wordt een doneer-actie georganiseerd. De coronacrises heeft 
in Oost-Europa voor grote problemen gezorgd. In Roemenië bijvoorbeeld is 
het voor Dorcas moeilijk om haar werk te doen. Door meerdere lockdowns is 
het lastiger om eenzame ouderen te bezoeken. Zij staan er vaak alleen voor. 
Ook in 2020 moest de actie op het laatste moment worden omgezet. Zo’n 
8.000 vrijwilligers hebben er toen voor gezorgd dat het voedsel lokaal kon 
worden ingekocht en op tijd bij de mensen kon worden bezorgd. Een (gelde-
lijke) bijdrage leveren aan de Dorcas Voedselactie. Kijk voor meer informatie 
op www.dorcasvoedselactie.nl. Dorcas is een christelijke hulporganisatie en 
werkt in Oost Europa, het Midden Oosten en Afrika. De organisatie bestaat 
meer dan 40 jaar en richt zich op blijvende verandering voor mensen in nood.

Dorcas Voedselactie aangepast

Foto: www.kicksfotos.nl

Door Janna van Zon

Aalsmeer - Donderdag 4 november 
viel er voor de zesde lichting Zaai-
lingen bij de masterclass veel te 
leren. Coach en trainer Michel Hoek-
stra, bekend van Happy Island, 
maakte er een interessante  luister- 
en doe-avond van. Aan de hand van 
het Business model  Canvas kregen 
de elf startende ondernemers op een 
vrij eenvoudige en overzichtelijke 
wijze een goed beeld hoe er geld valt 
te verdienen met hun bedrijf. De 
avond begon met het opzetten van 
een schema, bestaande uit negen 
aangegeven bouwstenen. Vervol-
gens maakten een aantal praktische 
voorbeelden steeds duidelijker hoe 
de bouwstenen werken. Daarna 
konden de Zaailingen zelf aan het 
werk. In de beschikbare tijd werd een 
ieders onderneming onder de loep 

gelegd. Eerst was er veel denkwerk 
waaruit een levendige discussie 
ontstond, daarna volgden de inven-
tieve vondsten. Tenslotte ging 
iedereen naar huis met een gericht 
doel het bedrijf zo e�ciënt mogelijk 
te exploiteren. 

Leerzame Zaai masterclass 

Aalsmeer - De KBO-PCOB houdt op 
donderdag 18 november weer een 
ledenavond in gebouw Irene in de 
Kanaalstraat 12 vanaf 20.00 uur. Er 
wordt deze avond een voorstelling 
gegeven door Jong van Geest. Het 

programma gaat over de leeftijdsfase, 
die begint na je 55ste. Een periode 
waarin veel veranderingen optreden. 
De verhalen worden steeds afgewis-
seld met liedjes. Iedereen is van harte 
welkom, ook niet leden.

‘Jong van Geest’ bij KBO-PCOB









09.00-12.00 u: Schuilhaven de Winkel aan de Grote Poelzijde 
13.00-16.00 u: Baggerdepot Otto aan de doorgang Grote Brug 
Eilandeigenaren kunnen hun snoeiafval gratis door de snoei-
boot laten afvoeren. Bedrijfsafval wordt niet geaccepteerd. 
Als de boot op de aangegeven tijd niet aanwezig is, is deze 
waarschijnlijk even aan het lossen.

VERGADERING DONDERDAG 11 NOVEMBER 2021

Uitnodiging voor het bijwonen van de raadsvergadering op 
donderdag 11 november 2021, in de burgerzaal van het raad-
huis van Aalsmeer. Aanvang: 20.00 uur. 

TIJD AGENDA- ONDERWERP
PUNT

20.00 R-1. 1. Opening door de plaatsvervangend 
   voorzitter, de heer R.P. Fransen
  2. Vaststelling van de agenda 
  3. Bekrachtigen geheimhouding

  BEHANDELSTUK

20.10 R-2 Programmabegroting 2022 

  SLUITING

VERGADERING DINSDAG 16 NOVEMBER 2021

Agenda voor de vergadering van de Commissie Ruimte en Eco-
nomie op dinsdag 16 november 2021, 20.00 uur in de raadzaal

TIJD AGENDA- ONDERWERP
PUNT

20.00 1. Opening door de voorzitter van de 
  Commissie Ruimte en Economie, 
  mevrouw N. Hauet
20.02 2. Vaststelling van de agenda

3. Mededelingen van het college
20.05 4. Vaststellen startnotitie Hoofdweg-Zuid
20.45 5. Herstelbesluit Bestemmingsplan 
  Fort Kudelstaart
21.15 6. Vaststellen paraplubestemmingsplan 
  kamerverhuurbedrijven Aalsmeer
21.45 7. Vaststellen Bomenplan Aalsmeer 2021
22.25 8. Vaststellen Bestemmingsplan 
  Uiterweg-Plasoevers
23.05  Vragenkwartier
23.25  Sluiting

VERGADERING DONDERDAG 18 NOVEMBER 2021

Agenda voor de vergadering van de Commissie Maatschappij 
en Bestuur op donderdag 18 november 2021, 20.00 uur in de 
raadzaal

TIJD AGENDA- ONDERWERP
PUNT

20.00 1. Opening door de voorzitter van de 
  Commissie Maatschappij en Bestuur, 
  de heer D. van Willegen
20.02 2. Vaststelling van de agenda

3. Mededelingen van het college
20.05 4. Vernieuwing ambtelijke samenwerking 
  Aalsmeer en Amstelveen
20.45 5. Vaststellen 2e Bestuursrapportage 2021
21.15 6. De�nitieve Samenwerkingsafspraken 
  Metropoolregio Amsterdam (MRA)
21.30 7. Verordening jeugdhulp Aalsmeer 2022
22.00 8. Indicatoren Sociaal Domein
22.30 9. Plan van aanpak Aanbevelingen 
  rekenkameronderzoek jeugdhulp
23.00   Regionale samenwerking
23.05  Vragenkwartier
23.15  Sluiting

VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING 
AALSMEERDERWEG 333 AALSMEER (Z20-063772)

Het aannemingsbedrijf aan de Aalsmeerderweg 333 in Aals-
meer is zodanig gegroeid dat de huidige kantoorruimte te 
klein is geworden. Het bedrijf heeft daarom een vergroting 
aan van het bestaande kantoor aangevraagd. Het huidige kan-
toor is een bedrijf aan huis van de voormalige bedrijfswoning. 
De gevraagde vergroting van het kantoor past niet binnen de 
regels behorende bij een bedrijf aan huis. De vergroting van 
het kantoor kan worden toegestaan via een uitgebreide afwij-
kingsprocedure op grond van artikel 2.12 lid 1 onder a, onder 
3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Ter inzage
Met ingang van 12 november 2021 ligt de verleende omge-
vingsvergunning gedurende 6 weken met de daarbij beho-
rende stukken, op de volgende wijzen ter inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl on-

der planidenti�catiecode: NL.IMRO.0358.OIAVHB02xT-VG01,
- de gemeentelijke website, link: http://0358.ropubliceer.nl 
- de balie van de receptie in het gemeentehuis van Aals-

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

- de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van 

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

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

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

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ont-
werp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schrif-
telijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbe-
sluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt 
ingediend bij burgemeester en wethouders van de ge-
meente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene 
die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene 
die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan 
contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen 
en Handhaving via tel. 020-5404911.
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GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575, fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale tel.nr: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aalsmeer een werelddorp 
van bloemen en water.

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met
#visitaalsmeer

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

BEKENDMAKINGEN

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

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

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

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

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

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

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 

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

SOCIAAL LOKET AALSMEER OPEN OP AFSPRAAK

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

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

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING 
PERSOONSLIJST

Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer 
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding 
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 Voorletters Geboorte- Datum 
datum voornemen

 Burchardt J.J. 06-08-1988 02-11-2021
 Gieżek S.S. 08-03-1973 02-11-2021
 Lu J. 07-06-1981 02-11-2021
 Parada N.A. 28-11-1991 02-11-2021

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 burgerza-
ken 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.

OPRUIMEN HERFSTBLADEREN

Meerlanden ruimt de bladeren op die op paden en wegen zijn 
gevallen. Het opruimen van het blad zorgt niet alleen voor een 
schoner straatbeeld, maar voorkomt ook gevaarlijke situaties 
op de weg. Blad kan, zeker met nat weer, zorgen voor glad-
heid. De gevallen bladeren worden opgeruimd tijdens twee 
bladrondes. Deze vinden plaats in de weken van 15 en 22 no-
vember 2021 en in de weken van 6 en 13 december 2021. De 
rondes kunnen langer duren als er veel blad op de straten ligt. 
Voor urgente meldingen en informatie kunt u contact opne-
men met Meerlanden via tel. (0297) - 381 717. 
U kunt ook een melding doen via Fixi.nl of de Fixi-app.

SNOEIBOOT VAART 20 NOVEMBER UIT

Op zaterdag 20 november ligt de snoeiboot voor de laatste 
keer dit jaar op de vertrouwde locaties:

Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1. In verband met 
maatregelen in het kader van corona (Covid-19) dient hier-
voor eerst een afspraak te worden gemaakt via tel. 020-
5404911.

Beroepsmogelijkheid
Het instellen van beroep tegen het besluit is mogelijk van 12 
november 2021 tot en met 23 december 2021. Belanghebben-
den kunnen beroep instellen tegen het besluit bij de recht-
bank Amsterdam (Sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 
AW Amsterdam). Voor de behandeling van het beroepschrift 
en een eventueel verzoek om een voorlopige voorziening 
bent u gri�erecht verschuldigd. Over de hoogte van het grif-
�erecht en de wijze van betaling kunt u contact opnemen met 
de rechtbank Amsterdam.

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

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

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING DORPSSTRAAT 
NAAST 135 AALSMEER (Z21-042638)

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

Ter inzage
Met ingang van 12 november 2021 ligt de ontwerp-omge-
vingsvergunning gedurende 6 weken met de daarbij beho-
rende stukken, op de volgende wijzen ter inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl on-

der planidenti�catiecode: NL.IMRO.0358.OIAVHB16xB -OW01,
- de gemeentelijke website, link: http://0358.ropubliceer.nl 
- de balie van de receptie in het gemeentehuis van Aals-

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

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

Zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn kan eenieder een ziens-
wijze betre�ende de ontwerpbeschikking inzake de omge-
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vingsvergunning (bij voorkeur) schriftelijk bij het college van 
burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aals-
meer) kenbaar maken of digitaal via fu-so@amstelveen.nl 
onder vermelding van “zienswijze ontwerp omgevingsvergun-
ning Dorpsstraat naast 135, Z21-042638”. Zienswijzen kunnen 
naar keuze ook mondeling naar voren worden gebracht. Voor 
het indienen van een mondelinge zienswijze dient u via het 
centrale nummer 0297-387575 een afspraak te maken met de 
behandelend ambtenaar.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen 
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Jac. P. Thijsselaan 39, 1431 KD, (Z21-081200), het kappen 

van een Cipres 
- Oosteinderweg 224, 1432 BA, (Z21-081161), het doorbre-

ken van de draagmuur tussen keuken en woonkamer 
- Kudelstaartseweg 75, 1433 GB, (Z21-081052), het vervan-

gen van de bestaande natuurlijke erfafscheiding rondom 
het erf door Kokowall en tuinschermen (buitenzijde he-
dera/klimop begroeiing) en het plaatsen van een overkap-
ping in de hoek 

- Sportlaan 23, 1431 HW, (Z21-080558), het maken van een 
aanbouw over twee verdiepingen 

- Kudelstaartseweg 240, 1433 GR, (Z21-080554), het aanleg-
gen van een dakterras op het dak van de bestaande aan-
bouw 

- Karekietstraat 2, 1431 WP, (Z21-080542), het legaliseren 
van een reeds geplaatste schuur op het voorerf 

- Stommeerweg t.h.v. Waterfront (kad.perc. H1964), (Z21-
080422), het plaatsen van 15 displays in het kader van een 
tijdelijke expositie van 1 januari tot en met 1 februari 2022 
over huiselijk geweld 

- Oosteinderweg 174, 1432 AR, (Z21-080378), het kappen 
(2) en snoeien (2) van drie rode beuken en een kastanje-
boom naast de woning 

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning 
is/zijn ingetrokken:
- Linnaeuslaan 2, 1431 JV, (Z21-061809), het plaatsen van 

een stretchtent zonder zijwanden. Verzonden: 27 oktober 
2021

- Gemaalstraat 2, 1432 JX, (Z21-058223), het plaatsen van 
een erker aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 02 
november 2021

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGS-
VERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE 
De beslistermijn is verlengd met zes weken. De beslissing op 
de volgende aanvragen zijn met toepassing van artikel 3.9, Lid 
2 van de wabo verlengd:
- Mijnsherenweg 20 kwek, 1433 AS, (Z21-062210), het her-

bouwen van een deel van de tuinbouwkas. Verzonden: 08 
november 2021

- Zoete Veenstraat 2, 1432 LE, (Z21-049655), het legaliseren 
van een aanbouw. Verzonden: 05 november 2021

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

perc. B 5011, (Z21-060542), het afwijken van het bestem-
mingsplan t.b.v. de aanleg van een dam met duiker. Ver-
zonden: 05 november 2021

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, 
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
- Fortsluishof 1, 2 en 3 en Kudelstaartseweg 88 a, 88 b, 90 

en 92 (voorheen Kudelstaartseweg nabij 92, 1433 GL, (Z20-
090136), het bouwen van 5 vrijstaande woningen en 1 
twee-onder-een-kapwoning (project Vrouwentroost). Ver-
zonden: 05 november 2021

- Stommeerkade 11A, 1431 EJ, (Z21-047129), het plaatsen 
van dakkapellen op het atelier. Verzonden: 04 november 
2021

- Helling 24, 1431 BS, (Z21-063165), het uitbreiden van de 
woning en het bouwen van een berging. De omgevings-
vergunning is van rechtswege toegekend. Verzonden: 04 
november 2021

- Uiterweg 120 en 122 (kad. percelen H 3115 en H 3116), 
1431 AR, (Z20-087897), het bouwen van een twee-onder-
een- kapwoning met onderheid terras. Verzonden: 02 no-
vember 2021

-  Oosteinderweg 59a, 1432 AD, (Z21-047017), het bouwen 
van twee tweelaagse erkers, twee dakkapellen en een ve-
randa en het wijzigen van de pui in de linker zijgevel. Ver-
zonden: 04 november 2021

- Legmeerdijk naast 326 traf (kad. perceel C4062 en C4063, 
voorheen Legmeerdijk 322), (Z21-047789), het vergroten 
van de reeds vergunde afgiftezuilen voor brandstof, het 
plaatsen van 2 extra afgiftezuilen voor brandstof en het 
vergroten van de luifel. Verzonden: 03 november 2021

- Beethovenlaan 114, 1431 WZ, (Z21-043772), het wijzigen 
en intact brengen van de brandcompartimentering. Ver-
zonden:  03 november 2021

- Vlinderweg 10, 1432 MH, (Z21-061117), het legaliseren van 
een reeds geplaatste rookgasafvoer op de dakkapel aan de 
achterzijde van de woning. Verzonden: 03 november 2021

- Vrouwentroostpad 6, 1433 GW, (Z21-073833), het plaatsen 
van twee dakkapellen aan de voorzijde van de woning. 
Verzonden: 02 november 2021

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, 
UITGEBREIDE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:

- Oosteinderweg 32, 1432 AL, (Z20-061388), het uitbreiden 
van de bestaande lak- en ver�abriek. Verzonden: 03 no-
vember 2021

GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, 
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te weigeren. Tegen dit besluit kunt 
u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene 
kader aan de onderkant van deze advertentie:
- Kudelstaartseweg 22, 1431 GA, (Z20-086370), het plaatsen 

van nieuwe steigers (Waterfront). Toelichting: Aanvanke-
lijk is op  9 april 2021 een vergunning verleend voor dit 
project. Naar aanleiding van ingediende bezwaren heeft 
het college op advies van de bezwarencommissie de ver-
gunning alsnog geweigerd. Tegen dit herziene besluit kan 
geen bezwaar worden ingediend. Verzonden: 02 novem-
ber 2021

BESLUITEN VERGUNNINGVRIJ *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat uit de beoordeling van de aanvraag is gebleken dat voor 
de opgegeven werkzaamheden op grond van artikel 2.1 van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geen omge-
vings-vergunning is vereist. Tegen dit besluit kunt u bezwaar 
maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie:
- Kudelstaartseweg 158, 1433 GN, (Z21-075029), het plaat-

sen van handboringen 

EVENEMENTEN

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

COLLECTES

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

ALCOHOLWET ONTHEFFING (AANVRAAG) 

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 35 
van de Alcoholwet de volgende onthe�ng is aangevraagd:
- Chrysantenstraat 43 (Z21-080663) Het plaatsen van twee 

tappunten t.b.v. laatste werkdag op 30 december 2021, 
ontvangen 3 november 2021

LOTERIJVERGUNNING (AANVRAGEN)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3 van de Wet op de Kansspelen de 
volgende loterijvergunning is aangevraagd:
- Oosteinderweg 223 (Z21-080919) Decemberkalender 

2021, ontvangen 4 november 2021

ONTHEFFING (NACHT)VERBLIJF IN OPENBARE RUIMTE

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:47a van Algemene Plaatselijke Ver-
ordening (APV) de volgende onthe�ng is verleend.
- Akkers van Ravenstein, Westeinderplassen (Z21-075003) 

Daddy Weekend van 20 t/m 22 mei en van 16 t/m 18 sep-
tember2022, verzonden 5 november 2021

Tegen de afgifte van deze onthe�ng kunt u bezwaar maken. 

Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onder-
kant van deze advertentie.

GELUIDHINDER ONTHEFFING*

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 8.3 van het Bouwbesluit 2012 de vol-
gende onthe�ng is verleend.
- In het kader van bouw- en sloopwerkzaamheden van 12 

t/m 26 november 2021, op het perceel Molenpad 19, ver-
zonden 9 november 2021.

Tegen de afgifte van deze onthe�ng kunt u bezwaar maken. 
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onder-
kant van deze advertentie.

GELUIDHINDER ONTHEFFING*

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening de volgende onthe�ng is verleend.
- In het kader van werkzaamheden op 16 november 2021, 

op het perceel Witteweg, tussen de Zwarteweg en de 2e 
Mensinglaan, verzonden 3 november 2021.

Tegen de afgifte van deze onthe�ng kunt u bezwaar maken. 
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onder-
kant van deze advertentie.

GELUIDHINDER ONTHEFFING***

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening de volgende onthe�ng is verleend.
- In het kader van asfaltwerkzaamheden van 22 t/m 26 no-

vember en van 29 november t/m 2 december 2021, op het 
perceel aan het �etspad langs de Aalsmeerderweg, ver-
zonden 3 november 2021.

Tegen de afgifte van deze onthe�ng kunt u bezwaar maken. 
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onder-
kant van deze advertentie.

VERKEERSBESLUITEN

- Parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen - Ro-
zenhof, oostelijk deel

- Parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen - 
Schoorsteen, westelijk deel

- Parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen - 
Dagpauwoogstraat, zuidelijk deel

- Parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen - Edi-
sonstraat, zuidwestelijk deel

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

TER INZAGE:

t/m 24-12-21 Verleende omgevingsvergunning Aalsmeer-
derweg 333 Aalsmeer (Z20-063772) met de 
daarbij behorende stukken.t/m 24-12-21
Ontwerp omgevingsvergunning dorpsstraat 
naast 135 Aalsmeer (Z21-042638) met de 
daarbij behorende stukken.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer -Er ligt een leuke uitda-
ging klaar voor alle inwoners van 
Aalsmeer, jong of oud. Een creatieve 
uitdaging ook. De opdracht is: maak 
een Happy Stone en kies daarvoor 
een leuke steen, groot of klein dat 
maakt niet uit. Natuurlijk niet een 
van het formaat stoeptegel of 
baksteen, gewoon een leuk zwerf-
steentje uit eigen tuin of een die je 
heel toevallig in het park of op straat 
tegen komt en waarvan je denkt : Hé, 
die ziet er gezellig uit, daar kan ik wel 
iets mee. Beschilder de steen in 
vrolijke kleuren en lever hem in bij 
het gemeentehuis, inclusief je naam, 
e-mailadres en telefoonnummer. Het 
is de bedoeling acrylverf of acryl-
stiften te gebruiken en na het verven 

de steen van een laagje nagellak of 
vernis te voorzien als bescherming 
en voor de duurzaamheid, want ze 
moeten nog een tijdje mee. 

Dit ludieke idee is ontstaan omdat de 
gemeente Aalsmeer dit jaar 888 jaar 
bestaat en dat moet gevierd worden. 
In 1133 dook de naam Aalsmeer voor 
het eerst op in de geschiedenis. Er 
gaan geluiden op dat dit niet juist is 
en Aalsmeer ergens tussen 1050 en 
1133 is ontstaan of misschoen zelfs 
pas in 1199, maar dat is zo’n rekbaar 
begrip. In de oorkonde staat 1133 
vermeld en daar houdt het college 
zich aan, want het is dit jaar hoog tijd 
voor een feestje. De gemeente wil 
888 Happy Stones verzamelen om 
een blijvende herinnering te maken 
aan het 888-jarig bestaan. De Happy 

Stones  worden verwerkt in een klein 
monument, gemaakt door een Aals-
meerse kunstenaar, als een blijvende 
herinnering voor de komende 
generaties. 

Hoopvolle toekomst
De gemeente hoopt dat het monu-
ment een kleurrijke afspiegeling van 
de inwoners van Aalsmeer en Kudel-
staart wordt. En daarmee een hoop-
volle wens is voor de toekomst. 
“Happy Stones maken en vinden is 
allebei leuk. Je wordt er blij en vrolijk 
van. Het (weer) neerleggen voor een 
ander, is eigenlijk jouw blijheid en 
vrolijkheid doorgeven aan die ander”, 
zegt burgemeester Gido Oude Kotte. 

8 Prijzen
Aan deze leuke actie zit 8 keer een 

888 Happy Stones voor blijvende 
herinnering 888 jaar Aalsmeer

prijs van 888 euro verbonden,  
bestemd voor 8 lokale sociale activi-
teiten. Geen Hartstichting, KWF of 
andere grote organisaties, hoe 
belangrijk die ook zijn, het gaat dit 
keer om een plaatselijk gebeuren. 
En ook daar mogen ideeën voor 
ingediend worden. De gemeente zal 
daarvan een longlist samenstellen. 
De stenen worden verdeeld in vier 
categorieën de ‘kunstigste steen’, de 
‘meest lokale look’, de ‘meest hoop-
volle boodschap’ en de ‘blijste steen’. 
In elke categorie worden, door een 
jury, twee prijswinnaars gekozen. En 
deze 8 winnaars kiezen op hun beurt 
weer het lokale, sociale initiatief van 
de longlist dat met 888 euro verblijd 
wordt. Zelf krijgen de winnaars ook 
een leuke attentie

Snel aan de slag
8 is een heerlijk getal, lekker rond en 
je kunt het zonder onderbreking 
eindeloos blijven schrijven. Heb je 
iets met een 8? Omdat je op de 8e 
geboren bent, of op nummer 8 

woont, een 8 in je telefoonnummer 
hebt of 8 of 88 jaar oud bent, het 
maakt eigenlijk niet uit. Als 8 goed in 
je gevoel ligt en je in Aalsmeer of 
Kudelstaart woont, doe dan mee. Er 
is wel enige haast geboden, want 
burgemeester Gido Oude Kotte wil 
het kunstwerk met de Happy Stones 
graag op de nieuwjaarsreceptie 
onthullen. Dus tijd voor tempo, aan 
de slag met zijn allen. 
8 december is de inleverdatum! 
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STAGE
MUSIC SHOP

Dé vioolspecialist

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

HEEL VEEL LEUKE

Ook voor  in de schoen

  Sint     cadeau’s
Schoolstraat 7 | Aalsmeer | 0297-328044 | www.stagemusic.nl 

          cadeau’scadeau’scadeau’scadeau’scadeau’scadeau’scadeau’s

AGENDA

DONDERDAG 11 NOVEMBER:
* Ko�eclub Speciaal in buurthuis 

Hornmeer, Dreef, 10.30 tot 12u.
* Computerinloop in bibliotheek, 

Marktstraat, 9.30 tot 12u.
* Ouderensoos in Dorpshuis 

Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.
* Expositie Otto de Bruijne bij LEG, 

Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 
Open: donderdag en vrijdag 14 
tot 17u. en 19.30 tot 20.30u. 
Zaterdag 13 tot 17u. Tot en met 
13 november.

* Expositie Floribunda, 40 jaar 
bloemen-fotogra�e door Dennis 
A-Tjak in Flower Art Museum. 
Open: donderdag t/m zondag 
13-17u. Expositie t/m 16 januari.

* Sjoelcompetitie in Dorpshuis 
Kudelstaart vanaf 19.30u.

* Raadsvergadering (behandeling 
begroting) in burgerzaal, 
gemeentehuis vanaf 20u.

VRIJDAG 12 NOVEMBER:
* Jeugdschaken bij AAS in zaal, 

Doopsgezinde kerk, Zijdstraat 
vanaf 19u.

* Kaarten bij buurtvereniging 
Hornmeer in buurthuis, Dreef 1 
vanaf 19.30u.

* Bandbrouwerij voor en door 
muzikanten in N201, Zwarteweg 
vanaf 20u. Bandbrouwerij voor 
kids van 19 tot 21u.

* Finale-avond verkiezing Onder-
neming van het Jaar in The 
Beach, Oosteinderweg vanaf 
20u.

ZATERDAG 13 NOVEMBER:
* Crash Museum in fort bij Aals-

meer open 10 tot 16u. Lezingen 
‘Ardennen O�ensief’ op zaterdag 
en zondag om 11u. en 13u.

* Aankomst Sinterklaas en Pieten 
in Centrum om 11u.

* Opening nieuwe expositie ‘Bees-
tenboel’ om 15u. in Oude Raad-
huis, Dorpsstraat 9. 

* Blind Koppel Darttoernooi bij 
Poel’s Eye in Proosdijhal. 
Inschrijven tot 19.30u.

* Bierproeverij in Bacchus, Gerbe-
rastraat vanaf 20u.

ZONDAG 14 NOVEMBER:
* Watertoren open van 13 tot 17u. 

Ook op 20 en 27 november.
* Lezing Finy Sheils ‘Verborgen 

waarheid’ in Boekhuis, Zijdstraat 
vanaf 14u.

* Pianogala in Bacchus, Gerbe-
rastraat vanaf 15u.

MAANDAG 15 NOVEMBER:
* Ko�e-inloop in De Reede, 

Rijsenhout van maandag tot en 
met donderdag van 9.30 tot 12u.

* Ko�eclub Special in buurthuis 

Hornmeer, Dreef. 10.30 tot 12u.
* Bridgen voor de gezelligheid in 

buurthuis Hornmeer, Dreef van 
13.30 tot 16u.

* Sam Creatief in Parochiehuis, 
Gerberastraat, 14 tot 16u.

* Online informatie-avond 
gemeente over energiebespa-
ring van 19.30 tot 21u.

* Bijeenkomst Viva Aquaria in 
buurthuis Hornmeer v/a 20u.

DINSDAG 16 NOVEMBER:
* Kinderboerderij Boerenvreugd 

open. Dinsdag t/m vrijdag van 
9.30 tot 16.30u. Zaterdag en 
zondag vanaf 10u. 

* Open huis Open Hofkerk in ‘t 
Baken, Sportlaan, 10 tot 11.30u.

* Taalpunt in bibliotheek Markt-
straat open van 11 tot 13u. 
Iedere dinsdag. Taalcafé van 
13.30 tot 14.30u.

* Darten in ‘t Middelpunt, Wilhel-
minastraat vanaf 20u.

* Vergadering commissie Ruimte 
en Economie in Raadhuis vanaf 
20u.

WOENSDAG 17 NOVEMBER:
* Wandelen met Rollatorwandel-

club. Start 10.30u. bij zwembad, 
Dreef. Iedere woensdag.

* OVAK-soos in Parochiehuis, 
Gerberastraat vanaf 13.30u.

* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart, 20u.

* Schaken bij SC Westeinder in 
Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.

DONDERDAG 18 NOVEMBER:
* Ko�eclub Speciaal in buurthuis 

Hornmeer, Dreef, 10.30 tot 12u.
* Ouderensoos in ‘t Middelpunt, 

Wilhelminastraat v/a 13.30u.
* Computerinloop in bibliotheek, 

Marktstraat, 9.30 tot 12u.
* Voorstelling Jong van Geest bij 

KBO-PCOB in Irene, Kanaalstraat 
vanaf 20u.

* Vergadering commissie Maat-
schappij en Bestuur in Raadhuis 
vanaf 20u.

ZATERDAG 20 NOVEMBER:
* Concertlezing De Elementen 

met Aalsmeers Harmonie in 
Flower Art Museum van 20 tot 
22u.

* Cabaret Peter van Ewijk met 
‘Contact’ in Bacchus XL, Gerbe-
rastraat vanaf 20.30u.

ZONDAG 21 NOVEMBER:
* KCA klassiek met concert Tim 

Kliphuis Viool Trio in Bacchus XL, 
Gerberastraat vanaf 15u.

* Tango Duo Duende bij Bob & 
Gon in Oude Veiling, Marktstraat 
vanaf 15.30u.

Aalsmeer - De spanning stijgt, er 
wordt hard gestudeerd, de lat ligt 
hoog, want op zondag 14 november 
is het weer zover: het jaarlijkse 
pianogala in cultureel café Bacchus. 
Tijdens deze middag zal muzikaal 
talent van zich laten horen. Niet 
alleen de piano maar alle instru-
menten zijn welkom. Bovendien 
wordt er ook gezongen. Het reper-
toire loopt uiteen van jazz, via klas-
siek, folk, Klezmer naar popmuziek. 
Veel acts zijn doordrongen van de 
nodige humor. Er mag gelachen, 
geborreld en meegezongen worden. 
De middag wordt muzikaal begeleid, 
georganiseerd en gepresenteerd door 

Lisa Kaaijk. Wil je een goed gevoel? 
Kom dan genieten van de muziek. De 
aanvang is 15.00 uur. Meld je van te 
voren aan via www.bacchus.nl.

Klassiek Tim Kliphuis Trio
Volgende week zondag 21 november 
kan in Bacchus XL genoten worden 
van klassieke muziek. Tim Kliphuis is 
één van ‘s werelds beste violisten en 
laat met gitarist Nigel Clark en contra-
bassist Roy Percy grenzen van muzi-
kale genres vervagen en stelt klas-
sieke werken van grote componisten 
in een verrassend nieuw licht. 
Aanvang is 15.00 uur. Adres: Gerbe-
rastraat 4. Entree is 17,50 euro, 

Zondag pianogala in Bacchus

Aalsmeer - In 1977 werden drie opval-
lende dingen gelanceerd: de twee 
Voyager-satellieten en Peter van Ewijk. 
Aan boord van de Voyagers bevonden 
zich twee identieke gouden platen 
met daarop het tinderpro�el van de 
aarde. Peter van Ewijk werd gelan-
ceerd zonder gouden plaat. Hij moest 
zelf maar uitzoeken hoe je nu precies 
contact maakt met anderen. Onder-
tussen, meer dan veertig jaar later, zijn 
de Voyagers nog steeds op zoek naar 
buitenaardse intelligentie, terwijl 
Peter het al moeilijk genoeg heeft met 
het vinden van binnenaardse intelli-

gentie. Contact vertelt niet alleen het 
fascinerende en vaak hilarische 
verhaal van de Voyagers en de gouden 
plaat, maar gaat ook over het intense 
verlangen om iemand te vinden, 
ergens in de duisternis, tussen de 
sterren. Wilt u contact met Peter van 
Ewijk? Kom dan op zaterdag 20 
november naar Bacchus XL in de 
Gerberastraat. De voorstelling begint 
om 20.30 uur en de zaal gaat om 20.00 
open. Kaarten kosten 15 euro per stuk 
en zijn te bestellen via de website van 
KCA (www.skca.nl, zie ticketshop). Let 
op: Bij de voorstellingen van KCA is tot 

KCA cabaret met Peter van Ewijk

Aalsmeer - Een bijzondere tentoon-
stelling wordt zaterdag 13 november 
om 15.00 uur feestelijk geopend in 
het Oude Raadhuis van KCA: Beesten-
boel. Drie zalen vol vertederende 

schilderijen, kleurrijke tekeningen, 
magni�eke foto’s en indrukwekkende 
beelden van dieren. Dat levert een 
tentoonstelling met een hoge 
aaibaarheidsfactor op die iedereen zal 

Opening expositie Beestenboel
Wessel Bezemer met zijn beeld van een hond. Foto: wesselbezemer.nl

Foto: Reinoud Staps

Jongeren tot en met 25 jaar betalen 
10 euro. Kaarten zijn uitsluitend 
verkrijgbaar in de KCA-Ticketshop (via 
www.skca.nl). Het tonen van een 
coronatoegangsbewijs en het dragen 
van een mondkapje is verplicht.

nader orde het tonen van een corona-
toegangsbewijs verplicht, evenals het 
dragen van een mondkapje bij binnen 
komst en verplaatsing.

Amstelveen - In het kader van 
Nederland Leest organiseert de 
Bibliotheek Amstelland samen met 
Stichting Oud Geleerd, Jong Gedaan 
een collegereeks speciaal voor 
55-plussers. Het onderwerp van deze 
reeks is Amerika. Het machtigste 
land ter wereld, maar voor velen ook 
een onbegrijpelijk land. 

Docent Tijmen laat zien hoe een rela-
tief jong land als Amerika zich heeft 
ontwikkeld en daarbij een unieke 
identiteit heeft weten te ontwik-
kelen. In het eerste collegeblok staat 
de geschiedenis van Amerika 
centraal. In het tweede blok wordt 
de geschiedenis aan de vorming van 
de hedendaagse Amerikaanse 

Collegereeks Oud Geleerd, Jong Gedaan over Amerika

aanspreken, van kunstliefhebber tot 
dierenliefhebber. De deelnemende 
kunstenaars komen allen uit Aalsmeer 
of de regio: Jennifer Bergkamp, Nico-
lette Oosterhof-Heemskerk, Erik de 
Rijk, Petra Smits en Ellis Sprengers. En: 
Wessel Bezemer. De familie van de 
onlangs op 52-jarige leeftijd over-
leden beeldhouwer met internatio-
nale faam heeft KCA een groot aantal 
van zijn prachtige beelden in bruik-
leen gegeven. Daarmee wordt de 
tentoonstelling Beestenboel ook een 
hommage aan deze bijzondere Aals-
meerder. De opening wordt verricht 
door Cees Hageman en Martine 
Noordhoek, bestuursleden van de 
kinderboerderij. Zij weten wel raad 
met deze beestenboel! Iedereen is 
welkom. Denk aan het coronatoe-
gangsbewijs en een mondkapje. Het 
Oude Raadhuis in de Dorpsstraat 9 is 
iedere vrijdag, zaterdag en zondag 
geopend van 14.00 tot 17.00 uur. Een 
kijkje nemen kan tot en met 9 januari.

samenleving verbonden. 
De twee collegeblokken zijn op de 
maandagen 15 en 22 november, 
beiden van 10.15 tot 12.30 uur. 
Een kaartje geeft toegang tot allebei 
de collegeblokken van twee uur 
(met pauze). Meer informatie en 
aanmelden kan via de website: 
www.debibliotheekamstelland.nl. 

Jazz met Spaanse hartstocht
Aalsmeer - Het Spaans-Nederlandse kwartet van Bernard van 
Rossum deed zaterdagavond 6 november de kille Hollandse 
herfst volledig vergeten met een zinderende vertolking van 
bloedwarme mediterrane jazzmuziek. Door het adembenemende 
samenspel van saxofonist Bernard van Rossum, pianist Xavi 
Torres, bassist Jort Terwijn en drummer Joan Terol steeg de band 
in Bacchus op ‘tot in de geheime plaatsen van de ziel’ (Plato).
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Aalsmeer - In een volle Burgerzaal is 
zaterdag 6 november op feestelijke 
wijze de Ik Toon Maand - de maand 
van de amateurkunst - afgesloten 
met optredens van Con Amore, Denk 
aan de Buren, Bindingkoor, Soundsa-
tion en Aalsmeers Harmonie en met 
de prijsuitreiking van de expositie 
Amazing Amateurs. Dorpsdichter 
Jan Daalman had een gedicht 
geschreven en de beeldend kunste-

naars hadden hun mooiste werken 
uitgestald. De vakjury van KCA onder 
leiding van de Aalsmeerse 
kunstenares Afke Borgman prees het 
hoge niveau van de inzendingen. 
Aalsmeer mag trots zijn op zoveel 
talent! De jury wees Henry Calvetti 
als onbetwiste winnaar van de Jury-
prijs aan met zijn schilderij ‘Sloot aan 
de Stommeerkade’. “Een bijna foto-
gra�sch schilderij,” zo de jury. “Vooral 

Angelique Schouten en Henry 
Calvetti beste amateurs

de prachtige waterpartij valt op door 
zijn diepte die het suggereert en het 
zachte licht dat erop valt. Een typisch 
Aalsmeers plaatje met de voorma-
lige Coöperatieve Aalsmeerse Veiling 
op de achtergrond. Voor menig Aals-
meerder een bijzondere plek.” De 
tweede prijs werd in de wacht 
gesleept door Agnes van der Wal 
met haar aquarel Hollands land-
schap. De derde prijs ging naar Joyce 
van Eunen van het Aalsmeers Schil-
ders Genootschap voor haar schil-
derij Prachtige Dag. Publiekslieveling 
was ongetwijfeld Angelique 
Schouten, eveneens van het Aals-
meers Schilders Genootschap. Het 
publiek had online mogen stemmen 
op de beste amateurkunstenaar. 
Haar vierluik met tekeningen van 
haar hele gezin dat in het Oude 
Raadhuis te zien was, oogstte zoveel 
waardering dat zij de publieksprijs in 
de wacht sleepte en de Gouden 
Penseel, een grote bos bloemen en 
eeuwige roem mee naar huis mocht 
nemen. Volgend jaar zal de IkToon 
Maand hopelijk weer in juni kunnen 
worden gehouden met uiteraard een 
nieuwe editie van de Amazing 
Amateurs in de Etalage. 

Aalsmeerderbrug - Op zaterdag 13 
en zondag 14 november verzorgt 
Rick Franke een lezing over het 
’Ardennen O�ensief’ in het Crash 
Museum in fort bij Aalsmeer aan de 
Aalsmeerderdijk. Op 4 september 
1944 hadden de geallieerden 
Antwerpen bevrijd. Kort daarna 
beval Hitler een grote aanval voor te 
bereiden om Antwerpen te 
heroveren. Het o�ensief zou bekend 
worden als het Ardennen O�ensief of 
in het Engels: ’Battle of te Bulge’. Dit 
o�ensief heeft een maand geduurd. 
Rick Franke neemt belangstellenden 
van dag tot dag mee door deze boei-

ende slag waarbij landkaarten en 
foto’s het verhaal ondersteunen. Hij 
houdt deze lezing zowel zaterdag 13 
als zondag 14 november twee keer, 
de eerste om 11.00 uur en de tweede 
om 13.00 uur. Bezoekers van het 
museum kunnen deze lezing gratis 
bijwonen. Het Crash Museum is 
iedere zaterdag en op de tweede 
zondag van de maand geopend van 
10.30 tot 16.30 uur. Bezoekers 
worden gevraagd zich vooraf aan te 
melden via de website. Het tonen 
van de QR-code is verplicht, evenals 
het dragen van een mondkapje. 
Meer info op www.crash40-45.nl.

Lezing over Ardennen Offensief 
in het Crash Museum

Aalsmeer - Bij de Werkschuit wordt 
op woensdag 1 december van 19.30 
tot 22.00 uur een workshop lino 
kerstkaarten maken georganiseerd. 
In deze cursus leren deelnemers om 
afdrukken te maken van een plaatje 
linoleum wat met gutsen is bewerkt. 
Hoe gaat het in zijn werk: Je begint 
met een proefplaatje waar je van 
allerlei lijnen en vlakken uit gaat 
snijden. Je drukt dit plaatje af zodat 
je ziet wat het resultaat is van je 
verschillende snedes. Hierna 
ontwerp je een afbeelding of kopi-
eert je een afbeelding uit een boek. 
Deze afbeelding wordt overgezet op 
linoleum-plaat. Dan ga je met behulp 
van gutsen delen wegsnijden. Als je 
hiermee klaar bent gaat met een 
roller verf aangebracht worden op 
het linoleum-plaatje. De kleur van de 
verf bepalen de deelnemers zelf.
Hierna wordt een stuk papier op het 
plaatje gelegd en wordt een eerste 
proef-afdruk gemaakt. Tevreden? 

Dan verder met afdrukken. Niet hele-
maal tevreden? Het plaatje kan waar 
nodig nog bijgesneden worden. 
Deze workshop is geschikt voor 
iedereen vanaf 14 jaar. Kijk voor meer 
informatie op www.werkschuit-aals-
meer.nl. Aanmelden kan bij Anja van 
leeuwen: 06-40384069 of bij Margot 
Tepas: 06-12459347.

Workshop lino kerstkaarten 
maken bij de Werkschuit

COLUMN TRUUS

Aalsmeer - Laten we corona en mondkapjes even skippen en het over 
iets leuks hebben; boeken bijvoorbeeld. Ik werd met mijn verjaardag 
verblijd met een paar prachtige exemplaren. De post bezorgde vanuit 
Zweden de dikke kookbijbel: de Bomvolle Oven van Yvette van Boven, ze 
is een van mijn favoriete koks en ik weet zo al twintig recepten die ik ga 
maken. Ik kreeg ook het leuke Heel Holland Bakt boek, inclusief 
boekenbon, bron van inspiratie voor de komende feestdagen. Een 
vriendin die ik meenam naar het Flower Art Museum kocht daar Gorgel-
rijmen & gorgelwezens voor me, met bizarre tekeningen en prachtige 
rijmen. Ik verheug me er nu al op ze aan mijn kleindochter te kunnen 
voorlezen, die net zo’n boekenwurm belooft te worden als ik. Ik word 
altijd zo gelukkig van een boek; als kind al was een boek het leukste 
cadeau dat ik kon krijgen. Ik weet nog hoe blij ik was toen uit de zak van 
Sinterklaas twee edities Arendsoog tevoorschijn kwamen. Nu zou je ze als 
racistisch bestempelen met Witte Veder als eeuwige underdog. Net als 
Sjors en Sjimmie, dat kan ook niet meer. Maar ik ben blij dat we daar toen 
nog niet over nadachten. De hele serie Arendsoog staat nog in mijn 
boekenkast, want ik kan ze natuurlijk niet weg doen, net als Heidi en 
Peter en Pim Pandoer. Toen ik een jaar of dertien was begon ik aan Agatha 
Christie, die haalde ik bij de boekenwinkel om de hoek. De o�ciële biblio-
theek in Bloemendaal was een paar kilometer van ons huis en om 
mensen in de omgeving te plezieren had boekhandel Broeze in Sant-
poort Zuid in hun archief op zolder een bibliotheek ingericht. Hoge stel-
lingen -met nauwe paden ertussen- die vol stonden met boeken met 
dezelfde grijsgewolkte kaften en een zwart sto�en bandje op de rug. Van 
een afbeelding of �aptekst was geen sprake, ze zagen er allemaal 
hetzelfde uit. Je moest gewoon zoeken op alfabet en rugnummer. Maar 
ze hadden er de hele collectie Agatha Christie staan en die heb ik allemaal 
gelezen. Ik was veertien toen ik Tien Kleine Negertjes meenam, een van 
de meest lugubere verhalen uit haar oeuvre. Ik las het met een zaklan-
taarn onder de dekens en had er slapeloze nachten van; zo spannend. 
Nog steeds ben ik lid van de bibliotheek, maar nu haal ik vooral digitale 
boeken op, want ik heb al jaren een e-reader. Daar is vooral mijn echtge-
noot blij mee, want er hoeft ’s nachts geen lampje meer aan en als we op 
vakantie gaan vindt hij geen boeken meer onder de autostoel en tussen 
de kampeertafel. Mijn eigen buurtboekenkast bij de voordeur is ook een 
succes. Regelmatig bellen mensen aan, wat ze nou eigenlijk mogen met 
die boeken. “Meenemen”, zeg ik dan “En breng maar weer wat terug.” En 
ook dat gebeurt regelmatig. Grappig is dat ik begin dit jaar mijn blauw 
rieten picknick mand -ooit een cadeau van de kinderen voor zoveel jaren 
huwelijk- boven op het kastje had gezet met het idee, daar alle kinder-
boeken in te stoppen. Toen ik terugkwam van vakantie was niet alleen 
mijn boekenkast leeg, maar ook mijn picknickmand verdwenen. Er is vast 
iemand heel gelukkig mee geworden...
Reageren? Truus@bente.net

Boeken

Tango Duo Duende 
bij Bob & Gon
Aalsmeer - Zondagmiddag 21 
november komt het Tango Duo 
Duende optreden bij Bob & Gon in 
De Oude Veiling. Duende wordt 
gevormd door gitarist Alvaro Rovira 
en zangeres Mirre Valkenburg: uitste-
kende vertolksters van de Argen-
tijnse muziek die staat voor passie en 
sensualiteit. Deze twee werkelijk 
fantastische musici zorgen, samen 
met Simone van der Weerden op 
bandoneon, voor muziek van zeer 
hoge kwaliteit. Het concert begint 
om 15.30 uur, zaal open vanaf 14.45 
uur. Kaarten zijn uitsluitend verkrijg-
baar bij Slijterij Wittebol in de Opheli-
alaan 116. Let op: Bij deze voorstel-
ling is het tonen van een coronatoe-
gangsbewijs en het dragen van een 
mondkapje verplicht!

Aquariumkeuring 
bij Viva Aquaria
Aalsmeer - Op maandag 15 
november is de bespreking van de 
huiskeuring bij Via Aquaria. De 
keuring van de aquariums van leden 
vond plaats op 11 oktober door bond-
keurmeester Bram Rozier en fotograaf 
en chau�eur van Viva Aquaria, Carel 
Keim. Bram komt op deze avond aan 
de hand van door Carel gemaakte 
foto’s meer vertellen en laten zien wat 
hem tijdens het keuren is opgevallen. 
Iedereen is van harte welkom in 
Buurthuis Hornmeer aan de Dreef 1. 
De avond begint om 20.00 uur en de 
toegang is gratis. Meer weten over 
Viva Aquaria? Neem dan contact op 
Carel Keim via 0297-343854.

Aalsmeer - Zaterdag 13 november 
wordt er eindelijk weer eens werk 
gemaakt van de belangrijke zaken in 
het leven: welk biertje smaakt het 
lekkerst en waarom? Het is dé tijd 
van de speciale bieren. Cultureel Café 
Bacchus heeft een zestal speciale 
bieren geselecteerd om over te 

vertellen, aan te snu�elen en vooral 
om te drinken. Om de smaak van het 
bier nog beter uit te laten komen 
worden ook speciale hapjes gereser-
veerd. Vorig jaar moest de bierproe-
verij noodgedwongen in de Bacchus 
XL zaal georganiseerd worden 
vanwege de corona maatregelen. Dat 

Bierproeverij in café Bacchus lijkt nu niet meer nodig, in de gezel-
ligheid van het oude Bacchus gaan 
de smaakpapillen aan het werk gezet 
worden. Het aantal tickets is beperkt, 
dus boek snel! Bacchus volgt de 
richtlijnen van de Rijksoverheid. Je 
hebt naast een kaartje ook een coro-
natoegangsbewijs nodig. Aanvang is 
20.00 uur. Kaartjes zijn verkrijgbaar 
via cultureelcafebacchus.nl

Vrijdag finale-avond verkiezing 
Onderneming van het Jaar

Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 12 november is de �nale-avond van de 
verkiezing Onderneming van het Jaar. Er zijn prijzen te winnen in vier 
categorieën Bij de starters zijn Nieuwe Koers Zeilvermakerij, Lunchlokaal 
de Drukker en Eetcafé De Zwarte Ruimter genomineerd. Bij de ZZP’ers 
koos de jury voor DiEMode, Little Cactuz en Aan Marketing. In de cate-
gorie MKB klein voor Deboprojects, Circular Plastiscs en DC Systems en in 
de categorie MKB groot voor Bosman Van Zaal, Burgers Carosserie en 
Hortus Supplies International. Naast de gebruikelijke prijzen voor de 
winnaars en de publieksprijs gaat ook de innovatieprijs uitgereikt worden 
aan het meest innovatieve bedrijf in Aalsmeer. De �nale-avond is in The 
Beach aan de Oosteinderweg 247a en begint om 20.00 uur. Aanmelden is 
wel verplicht en dit kan via de website van Ondernemend Aalsmeer: 
www.nieuwondernemendaalsmeer.nl.

Interviews
Op de nieuwssite van de krant (www.meerbode.nl) zijn interviews te 
lezen van Janna van Zon met de �nalisten Burgers Carrosserie en Bosman 
Van Zaal (MKB groot) en met Zeilvermakerij Nieuwe Koers (starters).
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DE SCHIJNWERPER OP...

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer - Ank Koopmans-Oosting staat deze week in 
de schijnwerper. Een sprankelende persoonlijkheid, 
open en enthousiast. Ze straalt veel warmte uit, en dat 
is �jn, want naar anderen luisteren is haar vak. Ze biedt 
mensen een persoonlijk APK onderhoud aan. Ank is de 
hele wereld over gereisd, maar de liefde heeft haar 
uiteindelijk aan Aalsmeer gebonden. Haar echtgenoot 
heeft aan de Uiterweg een bedrijf in onderhoud, repa-
ratie en stalling van boten. Samen hebben ze een groot 
sociaal netwerk. “Als kind ben ik opgegroeid in Afrika. Ik 
ben geboren in Tanzania, aan de voet van de Kiliman-
jaro. Ik heb vijf jaar in Tanzania gewoond en tien jaar in 
Zimbabwe. Toen ik zestien was ben ik naar Nederland 
gekomen. Mijn ouders waren zendelingen en hun huis 
stond altijd open. Iedereen kon binnen komen lopen en 
ging bij ons weg met een volle buik en een verlicht 
hart. Die levenswijze is de basis geweest voor de 
verdere keuzes in mijn leven.” 

Zoals?
“Ik ben een studie gaan volgen, een combinatie van 
psychologie en psycho-sociaal werk. Daarna heb ik 
twaalf jaar ontwikkelingswerk gedaan. Ik heb met 
Soedanese vluchtelingen gewerkt en met Singalese 
traumaslachto�ers. Ik ben in Israël en Rusland geweest 
voor verschillende projecten, allemaal heel leuk en inte-
ressant. Toen de economische crisis toesloeg heb ik 
voor een ontwikkelingsorganisatie in Nederland 
gewerkt. Daarnaast had ik een baan bij een kinderdag-
verblijf om geld te verdienen om mijn reizen te kunnen 
bekostigen, want de organisaties waar ik voor werkte 
hadden geen ruime �nanciële middelen voor werving 
en selectie. Maar ik had een leuke manager op het 
kinderdagverblijf, die me de ruimte gaf om weer op reis 
te gaan, als ik daar voor gevraagd werd.” 

Tot wanneer ben je dat blijven doen?
“In 2010 ontmoette ik mijn man en binnen een jaar 
waren we getrouwd. Samen met hem het huis 
betrekken waar we nu wonen, betekende voor mij de 
25e verhuizing. Ik wilde graag een maatje, een partner 
tegen wie ik over tien jaar kan zeggen: weet je nog? Dat 
uit die relatie kinderen zouden voortkomen, vond ik de 
normaalste zaak van de wereld. Vanaf mijn tiende trek 
ik al kinderen aan en ik heb ook altijd kinderen om mij 
heen. Maar binnen een jaar ontdekten we dat ik in een 
vervroegde overgang zat, waardoor ik geen kinderen 
kon krijgen. Ik was pas vijfendertig. Dat was een 
enorme teleurstelling. Het was heel pijnlijk om te 
constateren dat er de rest van ons leven nooit meer dan 
twee ontbijtbordjes op tafel zouden staan, als we geen 
logés hadden. Maar ik besefte ook heel goed dat er 
geen plan B is. Het enig wat je kunt doen is bijsturen en 
accepteren wat je overkomt. Dit is wat het leven mij 
biedt, maak er iets moois van.” 

Hoe heb je daar vorm aan gegeven?
“Ik ben verder gegaan met een studie psychologie, 
creatieve therapie en relatietherapie en nu ben ik nog 
bezig met cognitieve therapie. Al negen jaar heb ik een 
praktijk hier in ons tuinhuisje. En dat is een beetje uit de 
hand gelopen. Vriendinnen kwamen vaak even langs 
om ko�e te drinken en hun verhaal te doen, omdat ze 

dat verhaal bij mij zo goed kwijt konden. De ene keer 
was ik hun coach en hielp ik ze mee hun richting te 
bepalen; een andere keer hun cheerleader: Kom op, 
hup, dit kan je wel, ga het doen. Maar soms was ik 
alleen maar een luisterend oor; gewoon even bijkomen 
en hè hè kunnen zeggen. Het is eigenlijk wat mijn 
moeder vroeger deed. Dat doe ik nu ook.” 

Dat is dat APK onderhoud?
“Ik werk met drie type mensen. Mensen die niet lekker 
in hun vel zitten, een burn-out hebben of vastlopen in 
hun relatie. Die hebben eerstelijnshulp nodig. Maar er 
komen ook mensen met levensvragen: wat moet ik met 
corona en alle bijkomende ellende? Ik ben familieleden 
kwijtgeraakt. Of geloofsvragen: wat moet ik met de 
kerk, met alle oordelen en vooroordelen? Het geloof 
betekent voor hen vaak: ik moet. Voor wie eigenlijk, 
vraag ik dan. Door de geschiedenis heen is religie een 
rode draad die veel onrust teweeg brengt. Maar het is 
er wel altijd. Religie en geloof zijn twee verschillende 
dingen. Religie is een uitingsvorm en geloof je persoon-
lijke overtuiging, zonder al het gebeuren eromheen; de 
opgelegde wetten, de vooroordelen, de dogma’s. Ik 
wissel veel van gedachte met cliënten die met zulke 
vragen kampen. En de derde groep is de APK groep. Als 
mensen goed voor zichzelf zorgen, kunnen ze elke 
storm aan. Als mijn auto geen APK keuring krijgt, loopt 
hij niet lekker. Ik heb echt cliënten in mijn praktijk die 
iedere maand even langs komen met verschillende 
dilemma’s: dit en dat is gebeurd, hier en daar wil ik aan 
werken, deze dingen moet ik accepteren. Dat soort 
mensen krijgt een APK keuring. Waar moeten we een 
beetje olie bij doen en waar wat ontspanning? Wie 
moet een beetje peper in de reet? Je kunt het zien als 
een persoonlijke APK onderhoud.” 

Het klinkt heel goed, is dat je dagelijkse werk? 
“Nee, naast mijn eigen praktijk werk ik ook drie dagen 
per week op de Triade bij de BSO. Ik heb de oudste 
groep, pittige jongens en meisjes en dat is een leuke 
uitdaging. Maar corona heeft veel teweeggebracht het 
afgelopen jaar. Daarom wil ik mijn manager bij Solidoe 
Nicole de Ridder graag in de Schijnwerper plaatsen. Wat 
vindt zij dat het e�ect is van deze corona pandemie op 
de emotionele ontwikkeling en sociale vaardigheden 
van een kind?” 

De liefde heeft Ank Koopmans 
aan Aalsmeer gebonden

Aalsmeer - De afgelopen weken 
hebben ruim 2300 leden van Rabo-
bank Regio Schiphol via Rabo Club-
Support gestemd op hun favoriete 
clubs en verenigingen. In totaal 
waren er 128 doelen en projecten 
waaruit men kon kiezen. Al deze 
clubs en verenigingen ontvingen 
afgelopen zaterdag in het nieuwe 
clubhuis van Atletiekvereniging Aals-
meer een cheque met een prachtig 
bedrag. 

Kinderboerderij
Na het tellen van alle stemmen bleek 
Kinderboerderij Boerenvreugd in 
Aalsmeer de grote winnaar te zijn 
geworden. Zij ontving 3.082,85 euro 
vanuit Rabo ClubSupport voor een 
nieuw dierenverblijf. Zowel het grote 
kippen- als duivenhok op de kinder-
boerderij zijn aan vervanging toe. De 
wens is om een nieuw hok te combi-
neren met een educatieve ruimte 
waar bezoekers inzicht krijgen in het 
leven van pluimvee door middel van 
�lmpjes, vitrines en spelletjes 
“Dankzij de Rabobank en de vele 
leden die hun stem op de boerderij 
hebben uitgebracht mochten wij dit 
fantastische bedrag in ontvangst 
nemen. Alle stemmers worden heel 
hartelijk bedankt”, aldus het bestuur 
van Boerenvreugd. 
Maar er waren veel meer winnaars. 
Zo ontving stichting Bacchus een 
bijdrage van 1.176,47 euro voor de 
aanschaf van een projectiescherm en 
kan IJsclub De Blauwe Beugel met 
1.176,42 euro het zomersportaanbod 
gaan uitbreiden middels trainings-
materialen. Ook Atletiekvereniging 
Aalsmeer kan dankzij de cheque van 
1.470,85 euro nieuwe trainingsmate-

rialen aanscha�en. DownTown 
Ophelia kreeg een cheque van 
727,42 euro en kan een voorlich-
tingsprogramma gaan maken. Het 
totale overzicht is te bekijken op 
www.rabobank.nl/leden/clubsup-
port/club-overzicht

Betrokken buurt 
“Het is fantastisch om te zien hoeveel 
leden gestemd hebben”, vertelt Mart 
Pfei�er, Directeur Coöperatieve 
Rabobank Regio Schiphol. “Daaruit 
spreekt een enorme betrokkenheid. 
En terecht. Het verenigingsleven 
vervult een belangrijke sociale en 
maatschappelijke rol in onze regio. 
Het is een plek waar iedereen 
welkom is, je van elkaar kan leren, je 
kan ontwikkelen en jezelf kan zijn. 
We vinden het belangrijk dat 
iedereen die dat wil kan deelnemen. 
Dankzij Rabo ClubSupport versterken 
we het verenigingsleven zodat ze die 
rol kunnen blijven vervullen.”

Totaal 2.378 stemmen
Via Rabo ClubSupport konden clubs 
en verenigingen zich aanmelden 
voor ondersteuning op het gebied 
van kennis, netwerk en �nanciën. Dit 
jaar hebben meer dan 30.000 clubs 
zich landelijk opgegeven, dat zijn er 
meer dan in 2020. In Regio Schiphol 
hebben 128 verenigingen zich 
aangemeld. Tot en met 25 oktober 
konden leden van de Rabobank uit 
Aalsmeer, Uithoorn en Haarlemmer-
meer via de Rabo Bankieren App 
stemmen op hun favoriete club of 
vereniging. Er zijn in totaal 2.378 
stemmen uitgebracht. 
Meer informatie is te vinden op 
Rabobank.nl/clubsupport.

Verenigingsondersteuning van 
Rabobank voor 128 clubs

Kudelstaart - Aanstaande vrijdag 12 
november van 9.00 tot 20.00 uur zal 
er een verkoopstand van SAM Crea-
tief staan bij de ingang van de AH 
supermarkt in winkelcentrum Kudel-
staart. Voor de herfst is er een 
nieuwe collectie warme sjaals, 
wollen handschoenen, gebreide 
truien, mutsen en de gebruikelijke 
geitenwollen sokken beschikbaar. 
Voor de december Feestdagen zijn 
er fantastisch mooi geborduurde 
tafellakens, handdoeken, schorten 
en servetten in de aanbieding. Van 

de opbrengst van de verkopen 
wordt weer nieuw handwerkmate-
riaal gekocht, zodat het sociale werk 
van SAM Creatief  kan worden voort-
gezet. Verder zijn bij de verkoop-
stand mooie en unieke Kerst- en 
Nieuwjaarskaarten te koop. De 
kaarten zijn door ouderen en vrijwil-
ligers van SAM Creatief met de hand 
gemaakt van materialen van kaarten 
van voorgaande jaren. Die kaarten 
worden verknipt en weer tot een 
prachtige kaart geplakt. Er zijn 
verblu�end mooie exemplaren bij. 

Najaarsverkoop SAM Creatief

Enkele deelnemers van Sam Creatief tonen een deel van hun zelfgemaakte collectie.

Voor ouderen
SAM Creatief is een activiteit voor 
ouderen die gezellig bij elkaar 
komen om te handwerken en op 
andere manieren creatief te zijn. De 
deelnemers worden van huis opge-
haald en na a�oop weer thuisge-
bracht. De groep komt drie keer per 
maand bij elkaar in het Parochiehuis 
en het is dan een reuze gezellige 
bezigheid. Er is nog plaats. Kijk voor 
meer informatie op www.stich-
tingsam.eu of bel Ingrid v/d End via 
06-38263892. Vele jaren was dit een 
Rode Kruis activiteit, maar is dit 
najaar overgegaan naar SAM.
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Uw goud is geld waard! goudinkoopbus.nl

GOUD INKOOP BUS

WWW.GOUDINKOOPBUS.NL

ELKE 14 DAGEN

IN AALSMEER

DINSDAG EN DONDERDAG 

IN DEZELFDE WEEK

De GoudInkoopBus is eigendom van Juwelier van Moorsel gevestigd 
in Oud-Beijerland net onder Rotterdam. Het Nederlandse familiebe-
drijf “van Moorsel” bestaat al meer dan 70 jaar.

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 
en/of munten op de juiste waarde te taxeren. De GoudInkoopBus zegt uit erva-
ring zo’n 20 tot 50% meer te geven dan de snelle zuidelijke of Oost-Europese 
goudinkopers. Deze inkopers zijn gemakkelijk herkenbaar, praten meestal alléén 
Engels en/of met accent. U herkent ze wel van de flyers in de brievenbus, komen 
1 dag in een restaurant of zaal en zijn dan weer weg. De GoudInkoopBus is een 
echt Nederlands familiebedrijf met 70 jaar ervaring in goud, zilver en munten. U 
krijgt dan ook een eerlijk en betrouwbaar advies. Het komt voor dat de goud-
smeden niet alle sieraden inkopen. Zij geven dan als advies om met het sieraad 
naar een veiling te gaan. U ontvangt daar immers meer dan enkel de goudprijs.
En zo’n advies is goud waard!

Wij staan elke 14 dagen in Aalsmeer op dinsdag ip de Ophelialaan te-
genover de Jumbo en op donderdag in die zelfde week op het Raad-
huisplein (centrum)

Laat uw geld groeien in de GoudInkoopBus. U krijgt direct contant uitbetaald 
voor al uw gouden en zilveren sieraden, munten en tandengoud. De GoudIn-
koopBus heeft een discrete ruimte waar uw sieraden vrijblijvend worden ge-
taxeerd. De goudprijs is afgelopen tijd weer gestegen. Kom langs en u 
zult versteld staan hoeveel u krijgt voor uw sieraden en munten.
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de beste prijs

Uw goud is geld waard! goudinkoopbus.nl

GOUD INKOOP BUS

WWW.GOUDINKOOPBUS.NL

ELKE 14 DAGEN

IN AALSMEER

DINSDAG EN DONDERDAG 

IN DEZELFDE WEEK

De GoudInkoopBus is eigendom van Juwelier van Moorsel gevestigd 
in Oud-Beijerland net onder Rotterdam. Het Nederlandse familiebe-
drijf “van Moorsel” bestaat al meer dan 70 jaar.

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 
en/of munten op de juiste waarde te taxeren. De GoudInkoopBus zegt uit erva-
ring zo’n 20 tot 50% meer te geven dan de snelle zuidelijke of Oost-Europese 
goudinkopers. Deze inkopers zijn gemakkelijk herkenbaar, praten meestal alléén 
Engels en/of met accent. U herkent ze wel van de flyers in de brievenbus, komen 
1 dag in een restaurant of zaal en zijn dan weer weg. De GoudInkoopBus is een 
echt Nederlands familiebedrijf met 70 jaar ervaring in goud, zilver en munten. U 
krijgt dan ook een eerlijk en betrouwbaar advies. Het komt voor dat de goud-
smeden niet alle sieraden inkopen. Zij geven dan als advies om met het sieraad 
naar een veiling te gaan. U ontvangt daar immers meer dan enkel de goudprijs.
En zo’n advies is goud waard!

Wij staan elke 14 dagen in Aalsmeer op dinsdag ip de Ophelialaan te-
genover de Jumbo en op donderdag in die zelfde week op het Raad-
huisplein (centrum)

Laat uw geld groeien in de GoudInkoopBus. U krijgt direct contant uitbetaald 
voor al uw gouden en zilveren sieraden, munten en tandengoud. De GoudIn-
koopBus heeft een discrete ruimte waar uw sieraden vrijblijvend worden ge-
taxeerd. De goudprijs is afgelopen tijd weer gestegen. Kom langs en u 
zult versteld staan hoeveel u krijgt voor uw sieraden en munten.
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Verkoop nu uw goud,
de hoogste

goudprijs ooit!
Gratis Taxatie Dagen
Nu is het moment om uw oude goud te verkopen!
Heeft u nog thuis oude sieraden, munten of zelfs een goudbaar 
liggen? De afgelopen week steeg de goudprijs tot het hoogste 
niveau in jaren. Oude sieraden, een ring of armband die niet meer 
worden gedragen of het sieradenkistje van oma en eventueel een 
geërfde gouden munt brengt echt veel geld op.

In de GoudinkoopBus merken we door de stijgende goudprijs nu 
al een � inke toename van goud en zilver wat wordt ingeleverd.
Ook sieraden met stenen bezet of tandengoud, alles wordt
aangeboden.

De GoudinkoopBus staat dinsdag 16 november in de Ophelialaan, 
tegenover de Jumbo en donderdag 18 november op het Raad-
huisplein.

VOOR DE INKOOP VAN: OUDE GOUDEN EN ZILVEREN SIERADEN, 
MUNTEN, OUDE GOUDEN KRONEN OF TANDEN, HORLOGES, 
WITGOUD MET EVT. STENEN, TAFELZIVER OF MEER.

18 NOVEMBER

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

www.mazdadonker.nl
Visserstraat 36 - 1431 GJ Aalsmeer - 0297-324247

Mazda Service Dealer

DonkerTE HUUR
 PER 1 DECEMBER A.S.

benedenwoning op de Uiterweg voor de periode van 
een half jaar en voor een 1 persoons huishouden. 

Woonkamer, keuken, slaapkamer en douche/toilet.
 Huurprijs: ca. € 695,- per maand exclusief 

elektra, gas en water.   
Inl.: 0297 - 322113 / info@rp-aalsmeer.nl

Door Janna van Zon

Aalsmeer - In aanloop naar de Geluks-
route op 28 en 29 mei op verschillende 
locaties in Aalsmeer worden willekeu-
rige inwoners gevraagd wat voor hen 
geluk betekent. De antwoorden zijn 
altijd weer anders en verrassend. Deze 
week Marjonne de Niet, docent eerste 
en tweede groep van OBS de Zuid-
ooster. “Ik word zo gelukkig van mijn 
kleuters, zij zijn eerlijk en origineel. 
Fantasierijk en aanhankelijk. Zij hebben 
humor, zijn onbevangen, kunnen 
intens verdrietig zijn en spontaan 
lachen.” Marjonne de Niet zit 43 jaar in 
het onderwijs en werkt nog steeds full-
time. Gedurende die tijd heeft zij veel 
zien veranderen. De eisen die er nu 
worden gesteld aan kinderen liggen 
beduidend hoger. Maar bij juf 
Marjonne krijgen de kleuters ook alle 
ruimte om spelenderwijs te leren. “Een 
kind moet spelen, kunnen spelen is 
heel leerzaam, dan gaan hun hersens 
werken.”

Pret in de regen
Ach wat had het vreselijk geregend het 
hele school-speelplein stond onder 
water. Houd de kinderen maar binnen, 
was het advies. “Hebben jullie allemaal 
je laarzen en jassen aan? Dan gaan wij 
op avontuur!” Uit de speelvoorraad 
werden autobanden gepakt, in het 
blank staande speelplein gelegd met 

daarover planken. Met elkaar gingen 
de kleuters het water veroveren. Wat 
een pret hadden zij met deze even-
wichtsoefening. Met rode wangen 
kwamen de kinderen weer terug in de 
klas en toen zijn naar huis mochten 
werd er opgewonden verteld hoe stoer 
zij geweest waren. Hun fantasie was 
geprikkeld, kinderen die het een beetje 
eng vonden overwonnen hun angst en 
degene die het stoerst waren hadden 
zich heerlijk uitgeleefd. “Mijn kleuters 
houden mij inventief, ik heb het leukste 
beroep dat ik mij kan wensen.”

Geluksroute
Dat er volgend jaar een Geluksroute 
wordt georganiseerd is een complete 
verrassing voor de Kerkweg bewoon-
ster en dat nog wel in de KunstKas bij 
haar om de hoek. Natuurlijk komt 
Marjonne de Niet. “Geluk delen, daar 
word je zelf ook heel gelukkig van.”
Voor meer informatie over de Geluks-
route mail naar: kunskas@org.nl. Wie 
een gelukservaring wil delen kan 
mailen naar: nackwach@tiscali.nl 

Marjonne de Niet: “Mijn kleuters 
maken mij heel gelukkig”

BOB IN DE BOVENLANDEN

Aalsmeer - De klok naast mijn bed 
laat zien dat het twee uur drieën-
veertig is. Het is muisstil, geen 
verkeer op straat en ook niet in de 
lucht. Geen wind, geen gol�e in 
het water, er heerst een oorverdo-
vende stilte.

Motieven in het water
Ik loop naar boven, waar onze 
woonverdieping is. Ik ervaar hier al 
jaren het heerlijke binnen-buiten 
gevoel omdat er alleen maar 
glazen wanden zijn. Het is volle 
maan. Het schijnsel van de maan, 
in combinatie met een bijna 
wolkeloze hemel,verlicht feeëriek 
de omliggende natuur. Het 
normaal wuivende riet staat bewe-
genloos �er overeind en de boom-
toppen zijn als monumenten in 
het zwak nachtelijk licht. Ik open 
een paar schuifdeuren waarna de 
vochtige lucht zich met al zijn 
geuren door de woonark 
verspreidt. Zittend op de grond 
laat ik mijn benen naar buiten 
bungelen. Hoe wonderlijk kleurt 
het gladde water in deze maanver-
lichte nacht. Op het water van de 
sluiskom liggen veel herfstbla-
deren in alle kleuren rood, geel, 
bruin met een gloed van goud. 
Nog steeds ervaar ik de intense 

stilte, het heeft een ontspannend 
dromerig e�ect op mij. Af en toe 
springt er een visje boven water, 
door de plons die dit veroorzaakt 
zie ik steeds grotere kringen 
verschijnen. Dank je visje voor dit 
mooie e�ect. Een paar eenden, die 
wat mummelend door het spiege-
lend oppervlak zwemmen, veoor-
zaken een soort visgraatachtig 
motief op het water. Ver weg in het 
luchtruim hoor ik ‘zwiepende’ vleu-
gels van een groepje ganzen, ze 
komen recht op de fortgracht af en 
nadat ze overgevlogen zijn hoor ik 
ze op de Grote Poel landen. De 
stilte krijgt weer de overhand.

Een frisse bries
Na lange tijd van dit nachtelijk 
schouwspel te hebben genoten 
steekt er een frisse bries op. Het 
riet komt in beweging, haar 
pluimen gaan van links naar 
rechts. De bomen worden wakker 
geschud, door de zachte wind 
verliezen zij weer wat blad dat nog 
aan zijden draadjes aan de takken 
hangt. Een confettiregen in tien-
tallen kleuren van herfstblad vult 
het wateroppervlak, er is bijna 
geen water meer zichtbaar. Twee 
waterkippen springen tussen het 
neerdwarrelende blad de sluiskom 

in en trekken al zwemmend kleine 
riviertjes in het gebladerte.

Vier uur zesenvijftig
De klok geeft aan dat het vier uur 
zesenvijftig is. Ik krijg het een 
beetje koud en sluit de schuif-
puien. Snel duik ik onder de 
warme wol om vervolgens in een 
diepe slaap te vallen. Wat hou ik 
van deze adembenemende herfst-
nachten. Voor dromerige reacties: 
bob.plaswijck@planet.nl

Adembenemende herfstnacht

Verloren:
Wil de vinder van de leesbril zich 
nogmaals melden? Tel. 0297-340358
Te koop:
Kunststof aanrechtblad met 
spoelbak en kraan, zwart gemeleerd 
nw €25,-. 1-Pers bed met Aupingspi-
raal €25,-. Tel. 06-22039898
Te koop:
Philips monitor 24”‚ type 243v7q. 
Scherp beeld, is als nw hg incl.
stand 43 cm x br.54 cm €60,-. Tel. 
06-14357467

Te koop:
Roodkoper leiding 22 mm warm-
teommanteld wicu, nw op 25m rol, 
kiwa gastec, €225,-. 
Tel. 06-83365573
Gezocht:
Creatieve dame om samen onze 
hobby uit te oefenen. Sieraden 
maken, kinderkleding. Tel. 
06-29484626
Te koop:
Petrof piano (zwart) €350,-. Tel. 0297-
327500
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Aalsmeer - Sinterklaas komt 
zaterdag 13 november weer in 
Nederland aan en ook in Aalsmeer 
Centrum zullen hij en zijn Pieten voet 
aan wal zetten. De Sint doet zijn 
inkopen altijd lokaal en is daarvoor 
zelfs al in Aalsmeer gespot. Samen 
met de ondernemers uit Aalsmeer 

Centrum heeft hij een hele gave actie 
bedacht. 

Hier met je verlanglijstje
Kinderen tot en met acht jaar mogen, 
net als vorig jaar, een verlanglijstje 
maken met daarop drie dingen 
verkrijgbaar bij de winkels in Aalsmeer 

Ondernemers Centrum spelen 
voor Sinterklaas

Aalsmeer - De tweede Fairtrade 
week van 2021 werd dit jaar 
gehouden van 30 oktober tot en met 
7 november. Het ‘Samen-thee-
moment’ stond centraal. Foto’s van 
zo’n thee moment konden worden 
ingestuurd. In Aalsmeer is op veel 
punten aandacht besteed aan de 
actie. Door de werkgroep zijn 
kappers en schoonheidssalons 

aangeschreven met het verzoek om 
Fairtrade thee te gebruiken, uiteraard 
zat daarbij informatie over de 
Samen-thee-moment actie. Ook zijn 
er in de dorpshuizen en buurthuizen 
theezakjes met een informatie-
kaartjes neergelegd. Er lagen kaartjes 
met theezakjes in de bibliotheek, de 
Open Hof kerk, de Doopsgezinde 
kerk en in de Yuverta/Westplas 

Veel foto’s van thee-momentjes 
tijdens Fairtrade week 

In deze tijd van aandacht voor verduurza-
ming is er in het nieuws zelden nog iets te 
horen over (gevel) kachels en geisers. Deze 
gasgestookte toestellen hebben in het tijd-
perk voor de cv-ketel de meeste huizen voor-
zien van warmte. 

Ondanks dat er weinig aandacht meer is voor 
deze manier van verwarmen zijn er nog di-
verse mensen die gebruik maken van deze 
toestellen voor de verwarming van woning en water. Voor de kachel, 
geiser en verwante toestellen zijn echter steeds minder partijen te vin-
den die het onderhoud hieraan aan kunnen doen of storingen kunnen 
oplossen. Om te voorkomen dat uw kachel of geiser uitvalt en u zonder 
warmte komt te zitten is het aan te raden om iedere twee jaar uw toestel 
te laten onderhouden door een gecerti� ceerd onderhoudsbedrijf. 

Naast uitval van dergelijke toestellen is er altijd een risico op koolmonoxi-
devergiftiging (CO-vergiftiging) door een onvolledige verbranding van 
het gas. Dit risico is zelfs groter bij zogenoemde open toestellen. Dit zijn 
toestellen die de benodigde zuurstof voor de verbranding uit de ruimte 
zelf halen daar waar gesloten toestellen via een kanaal hun zuurstof uit 
de buitenlucht halen. Met periodiek onderhoud verkleint u de kans op 
een koolmonoxidevergiftiging. Daarnaast is het altijd aan te raden om 
een koolmonoxidemelder (CO-melder) te plaatsen. Hierdoor wordt u ge-
waarschuwd als er teveel koolmonoxide in een ruimte aanwezig is.

Ook het plaatsen van een rookmelder is aan te raden. De meeste slacht-
o� ers van brand vallen door het inademen van rook aldus TNO-onder-
zoek. Daarom wil de overheid per 1 juli 2022 rookmelders niet alleen 
verplicht stellen voor nieuwbouw maar ook voor bestaande bouw.
Aangezien er helaas in Nederland mensen overlijden aan koolmonoxide-
vergiftiging heeft de overheid een wet ingevoerd waarmee het verplicht 
wordt dat ieder onderhoudsbedrijf en haar monteurs CO-gecerti� ceerd 
moeten zijn om aan dergelijke toestellen te werken en daarmee de kans 
op koolmonoxidevergiftiging te minimaliseren. Deze gasketelwet is al 
van kracht, maar er geldt een overgangsperiode tot 1 januari 2023. Tot 
die tijd hebben de bedrijven en monteurs die nu nog niet gecerti� ceerd 
zijn de tijd om zich te certi� ceren voor de co-certi� cering.  

Het advies is samengevat sluit een onderhoudsabonnement af en voor-
kom dat u in de kou komt te zitten. Daarnaast is het voor uw veiligheid 
aan te raden om een koolmonoxide- en rookmelder te plaatsen. Neem 
hiervoor contact op met een CO-gecerti� ceerd onderhoudsbedrijf zoals 
Gasservice I Gaswacht. Kijk voor meer informatie op de website www.
gasservice.nl of bel voor advies naar 0251-24 54 54 en kies in het menu 
voor de optie klantenservice. 

Kijk voor meer informatie op 
 onder vacatures.Op www.gasservice.nl vindt u meer informatie over de aanschaf 

of het onderhoud van duurzame verwarmingsapparatuur.  Voor 
meer informatie kunt u ook bellen naar 0251-245454.

Heeft u een 
Kachel of Geiser?

van gas naar duurzaam

Eric de Kriek

Aalsmeer - Op 3 december heeft de 
gemeenteraad middels een amende-
ment het college gevraagd nader 
onderzoek te doen naar de exacte 
invulling van de bebouwing bij het 
Heegstrapark. Dit naar aanleiding van 
het plan voor realisatie van 30 appar-
tementen, verdeeld over twee 
gebouwen op de kopeindes van het 
park. Het is ruimtelijk inpasbaar, maar 
stuitte op veel verzet, inclusief een 
handtekeningenactie, van direct 
omwonenden van dit groene parkje 
langs de Burgemeester Kasteleinweg, 
tussen de Ophelialaan en de 1e J.C. 
Mensinglaan. Na nader onderzoek 
bleek dat bebouwing aan de noord-
westzijde alleen maatschappelijk 
haalbaar zou zijn wanneer dit direct 
aan de Ophelialaan wordt gereali-
seerd. De gemeente heeft hier geen 
grondpositie en zou bij bebouwing 
dus slechts een faciliterende rol 

hebben. Voor de verdere uitwerking 
van het amendement heeft het 
college zich gericht op de bouwmo-
gelijkheden aan de 1e J.C. Mensing-
laan met als uitgangspunt 11 tot 15 
kleinschalige appartementen. Echter 
hiervoor zou toch deels gebouwd 
moeten gaan worden in het Heeg-
strapark. Omwonenden reageerden 
kritisch op deze verdere planuitwer-
king. Het doet in hun ogen (te) weinig 
recht aan eerdere toezeggingen. 

Alternatieve locaties
Op verzoek van hen is de gemeente 
alternatieve locaties gaan bekijken. 
Zo is gekeken naar het stuk grond 
tegenover het Heegstrapark, naast 
de �at in de Geraniumstraat (te klein 
en ten koste van bomen) en de 
groene locatie in de Hortensialaan, 
hoek Kamperfoeliestraat (ook ten 
koste van groen en stuit op weer-

Heegstrapark blijft groen, geen 
appartementen, maar 4 huizen

stand). Derde alternatief was de nog 
te ontwikkelen locatie Zwarteweg 
(achter de brandweerkazerne). 
Volgens de ontwikkelvisie komen 
hier totaal 136 appartementen en 20 
twee-onder-één kap woningen. De 
enige mogelijkheden tot verdere 
investering zijn aanpassing van de 
woningtypologie of verhogen van de 
bouwblokken van maximaal 8 naar 
10 bouwlagen, maar dit wordt 
stedenbouwkundig afgeraden. 
Conclusie: De drie opties vervallen. 

Mooie kopgevel
Dus, toch 11 tot 15 appartementen in 
het Heegstrapark? Het college 
schaart zich achter de omwonenden: 
“Er is onvoldoende/geen maatschap-
pelijk draagvlak voor deze plan-
opzet.”  Om toch de huidige situatie 
stedenbouwkundig te verbeteren, 
stelt het college de gemeenteraad 
voor om tweetal twee-onder-één kap 
woningen te bouwen aan de 1e J.C. 
Mensinglaan. Deze worden naast de 
bestaande huizen gebouwd. “In deze 
planopzet wordt een mooie 
kopgevel gemaakt richting het 
nieuwe kruispunt Kasteleinweg.” 
Waarschijnlijk komt er geen verzet 
tegen dit besluit en zijn omwo-
nenden en gebruikers tevreden: Het 
Heegstrapark blijft ongemoeid en 
zichtbaar, want er blijft na de komst 
van de vier woningen ook nog 
ruimte voor realisatie van een royale 
toegang naar dit stukje groen! 
De�nitief is dit plan overigens nog 
niet. Eerst volgt nu een verdere 
uitwerking en een �nanciële bereke-
ning. Daarna is het aan de gemeente-
raad om ja of nee te zeggen.

school. Daar stond ook een rolbanner 
van Fairtrade, net als in het Dorps-
huis Kudelstaart. De werkgroep heeft 
veel foto’s mogen ontvangen met 
leuke thee-momentjes. Alle foto’s zijn 
doorgestuurd aan de Landelijke 
organisatie voor beoordeling. De 
winnaars van de theepakketten 
krijgen bericht. Meer informatie over 
het werk van de Werkgroep Fairtrade 
Gemeente Aalsmeer is te vinden op 
de website: www.fairtradegemeente-
aalsmeer.nl. Bellen kan ook: 
0297-321509.

Centrum. Dit lijstje mogen ze (laten) 
mailen naar info@aalsmeercentrum.nl 
of afgeven bij de Bruna of het Boekhuis 
in de Zijdstraat. Vermeld daarop naam, 
leeftijd en waar de cadeautjes in Aals-
meer Centrum verkrijgbaar zijn. Onder 
alle lijstjes, die uiterlijk 29 november 
moeten zijn ingestuurd, worden er een 
paar uitgekozen waarna Sinterklaas die 
cadeautjes gaat kopen. Dit kan echt 
van alles zijn. Als het maar te koop is in 
Aalsmeer Centrum. Een spannend 
boek, een puzzel of spel, iets voor je 
�ets, een knu�el, knutselspulletjes, 
schattige oorbelletjes, een coole trui of 
jurk, hippe schoenen of tas, iets lekkers 
voor in bad, een muziekinstrument, 
heerlijke chocolade, een shirt bedrukt 
met je eigen foto, noem maar op. 

Sinterklaas op de stoep
Sinterklaas gaat met zijn Pieten 
donderdag 2 december (einde van de 
middag) bij een aantal kinderen in 
Aalsmeer of Kudelstaart ‘coronaproof’ 
langs om ze te verrassen met cadeau-
tjes die ze op hun verlanglijstje hebben 
gezet. Hou alle socials van Aalsmeer 
Centrum in de gaten voor meer 
informatie.

Eerste bijeenkomst ‘Pedagogen op het 
Veld’ geslaagd

Aalsmeer - Op maandag 1 november was de eerste bijeenkomst van het 
project ‘Pedagogen op het Veld’ in de kantine van FC Aalsmeer. Trainer Mark 
van Dieren gaf uitleg over gedrag, agressie en hoe je daar als vrijwillig trainer 
goed mee om kunt gaan. Alles begint met het herkennen van gedrag door 
middel van een gedragsmatrix. Die matrix werd met elkaar bekeken en 
besproken. Trainers werden bewust gemaakt van hun eigen referentiekader 
ten opzichte van de richtlijnen van de club. Vervolgens kwam de ABCD-
methode aan bod. Dit staat voor A�eiden, Buigen met empathie, Confron-
teren en Doelbewust negeren. 

Ervaringen uitwisselen
Na a�oop van de theorie was er ruimte voor de bespreking van casussen over 
gedrag op het sportveld. Trainers wisselden ervaringen en advies met elkaar 
uit en kwamen zo op nieuwe ideeën en inzichten. Wim van Zwieten en Hans 
van Kasteren kwamen aan het woord over hun ervaringen bij RKDES in Kudel-
staart. Het was voor de aanwezigen een leerzame en geslaagde avond. 

Volgende bijeenkomst
In het nieuwe jaar volgt een tweede bijeenkomst met als thema ‘Ouders langs 
de lijn’. Daarin komt aan bod hoe om te gaan met ouders van kinderen die je 
training geeft. De bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk voor alle trainers en 
coaches die actief zijn binnen het Aalsmeerse verenigingsleven. Verenigingen 
ontvangen hier een uitnodiging voor van de gemeente die doorgezet kan 
worden naar de vrijwilligers. 

Meer informatie
Heeft u vragen, suggesties voor een thema of vindt u het leuk om een locatie 
beschikbaar te stellen voor de bijeenkomst? Neem dan contact op met Tessa 
Westerhof van Buurtwerk via 06-82107209 of 
tessa.westerhof@buurtwerk.nl.
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Aalsmeer - Vorig jaar december is in 
de Poolse supermarkt aan de Opheli-
alaan uitgebrand na een explosie. De 
Poolse supermarkt werd direct na de 
brand, op last van de burgemeester 
gesloten. Een paar maanden lang 
stonden er bouwhekken en was het 
pand dicht gemaakt met houten 
platen. Inmiddels is dat sinds vorige 
week veranderd. Er zijn namelijk 
grote doeken met foto’s van de Aals-
meerse watertoren voor de pui 
geplaatst. 
De doeken zijn een idee van Mike 
(Multi) van der Laarse. “Ik hoorde dat 
het nog wel even gaat duren voordat 
het pand opgeknapt wordt. Ik heb 
toen voorgesteld aan enkele onder-
nemers om de pui te bedekken met 
een typisch Aalsmeers plaatje en hier 
werd heel enthousiast op gerea-
geerd. We gaan het trouwens nog 
iets mooier maken, zodat de klanten 
weer door een nette winkelstraat 
kunnen lopen.” Mike heeft de doeken 
zelf, samen met zijn zoon, opge-

hangen. “We kregen gelijk diverse 
positieve reacties.” Het project is 
betaald door de winkeliers Vereni-
ging Ophelia.

Verdachte heeft bekend
De verdachte van de aanslag op 
Poolse supermarkten, Hyron A. (20), 
heeft overigens twee weken geleden 
bij een tussentijdse zitting in de 
rechtbank in Haarlem bekend 
betrokken te zijn geweest bij de 
aanslagen op drie Poolse super-
markten. Hij zou de bommen hebben 
geplaatst bij vestigingen in Aalsmeer, 
Beverwijk en Tilburg. A. werd al 
verdacht van explosies afgelopen 
december in Beverwijk, en januari in 
Tilburg. Tijdens de tussentijdse 
zitting voegde de o�cier van justitie 
daar Aalsmeer aan toe. Opvallend is 
dat de supermarkten van dezelfde 
eigenaar zijn, Mohamed Mahmoud. 
Voor de vijf aanslagen bij vier super-
markten zijn in totaal vier verdachten 
aangehouden. 

Aalsmeerse watertoren bedekt 
verbrande pui Poolse super

Aalsmeerse watertoren in de Ophelialaan. Foto: VLN Nieuws - Laurens Niezen
Foto: VLN Nieuws - Laurens Niezen

Aalsmeer - Maandag 8 november 
heeft de Brandweer van Aalsmeer 

aan het begin van de avond een oefe-
ning uitgevoerd in een pand aan de 

Brandweeroefening in complex 
in aanbouw Gedempte Sloot

Aalsmeer - Het aantal besmettingen 
neemt dramatisch toe en de zieken-
huizen raken �ink vol, het corona-
virus is duidelijk nog niet uitgeraasd, 
grijpt zelfs weer wild om zich heen. 
Ook in Aalsmeer zijn van 27 oktober 
tot en met 9 november weer meer 
inwoners positief getest. In totaal 
werd bij 271 inwoners corona vastge-
steld en dat zijn er 50 meer dan de 
vorige periode. Per 100.000 een 
percentage van 847,1. Er zijn vanuit 
Aalsmeer geen inwoners opge-
nomen met corona in het ziekenhuis 
en er zijn gelukkig geen inwoners 
overleden aan het virus. Ook in de 
omliggende gemeenten stijgen de 
cijfers: In Uithoorn 232 (+61), Amstel-
veen 596 (+ 268) en Haarlemmer-
meer 1.141 (+ 416) positief geteste 
inwoners, respectievelijk 768.1, 656.2 
en 723.1 per 100.000 inwoners. 
Vanuit Uithoorn en Amstelveen geen 
ziekenhuisopnames, in Haarlemmer-

meer 4 en geen inwoners overleden 
aan het virus in Uithoorn, wel in 
Amstelveen (2) en Haarlemmermeer 
(5). Mogelijk dat de corona-maatre-
gelen aangescherpt gaan worden. 
Belangrijk zijn en blijven: Was regel-
matig de handen, houdt 1,5 meter 
afstand, blijf bij een verkoudheid 
thuis en ga testen bij klachten (en 
blijf tot de diagnose thuis). 

Testen op corona 
Inwoners van Aalsmeer met (milde) 
klachten kunnen zich onder andere 
gratis laten testen bij de test- en 
vaccinactie locatie Schiphol XL in 
Badhoevedorp. De locatie is 7 dagen 
per week open van 8.00 tot 18.00 uur 
Testen kan ook bij de testlocaties van 
de GGD in Amsterdam: onder andere 
in de RAI en in het voormalige Sloter-
vaartziekenhuis. Kijk voor alle 
adressen, openingstijden en infor-
matie op: ggd.amsterdam.nl/corona-

Corona nog niet uitgeraasd, ook 
Aalsmeer plust weer!

Aalsmeer – De burgemeester heeft 
maandag 8 november een woning 
aan de Linnaeuslaan gesloten in 
verband met de eerdere vondst van 
een grote hennepkwekerij. De 
woning blijf drie maanden dicht. Er 
stonden in de woning 1000 zoge-
heten moederplanten en ongeveer 
13.000 stekjes. Een gespecialiseerd 
bedrijf heeft de planten afgevoerd.

Drie maanden dicht 
De burgemeester heeft de woning 
voor drie maanden gesloten ter 
bescherming van de openbare orde 

en veiligheid. Sluiting zorgt voor rust 
in de buurt en drugsdealers weten 
dat er bij de woning niets meer te 
halen is.

Verdachte zaken melden
Politie en gemeente zetten alles op 
alles in de strijd tegen drugshandel, 
maar kunnen dat alleen met uw hulp. 
Hebt u informatie over illegale activi-
teiten? Meld die dan. Denk aan een 
vreemde, chemische stank of bijvoor-
beeld een voortdurend brommend 
geluid of afgeplakte ramen. Bel 0900-
8844 of meld anoniem: 0800-7000.

Burgemeester sluit woning na 
vondst hennepkwekerij

Aalsmeer – Iedere maand komt 
Stichting Oud Aalsmeer met weer 
een andere historische �lm op hun 
website. Deze wordt ook getoond via 
het TV-kanaal van Radio Aalsmeer. 
De �lm voor de maand november 
heet ‘Van Puinhoop tot Pronkstuk’. De 
�lm brengt de restauratie in beeld 
van Korenmolen ‘De Leeuw’. Vrijdag 
12 november is deze �lm vanaf 11.00 
uur op TV Aalsmeer te zien en 
zaterdag 13 november is de �lm 
nogmaals te zien vanaf 14.00 uur.

‘Echt Esther’ op herhaling
Iedere week heeft Esther Sparnaaij 
interessante gasten in haar 
programma ‘Echt Esther’. Door 
afzeggen van de gast van 
aanstaande donderdag, wordt om 
19.00 uur de leuke uitzending waarin 
de Aalsmeerse kinderburgemeester 
Anne van Duijn te gast was, herhaald.

Drukker in ‘Door de Mangel’ 
Afgelopen maandag ontvingen 
Marion Geisler en Elbert Huijts de 
323e gast in ‘Door de Mangel’. De 
Aalsmeerse Gerda Keessen komt van 
de Buurt, maar verhuisde als jonge 
moeder naar Frankrijk. Daar kwam ze 
erachter dat ze toch eigenlijk een 
echte Aalsmeerse was en keerde 
terug naar het bloemendorp. 
Komende maandag neemt Pim van 
Zwieten vanaf 19.00 uur plaats achter 
de microfoon. De drukker is een jaar 

geleden een lunchlokaal begonnen 
in zijn drukkerij. 

De Top 10 van: Deborah Bothe
Iedere maandagavond tussen 20.00 
en 21.00 uur ontvangen vader en 
dochter Rinus en Talitha van Itterzon 
een bekende of onbekende Aals-
meerder of Kudelstaarter in hun 
programma ‘De Top 10 van’. Maandag 
15 november is Deborah Bothe te 
gast in de radiostudio. Ze is moeder 
van twee zonen en is werkzaam als 
project manager bij Stichting Kanker.

Wethouder Kabout bij ‘RAP’
Woensdag 17 november ontvangen 
Sem van Hest en Erik Kreike in hun 
programma ‘Radio Aalsmeer Politiek’ 
(RAP) wethouder Bart Kabout. Aan 
bod komen onder andere Fort Kudel-
staart, Waterfront, Jeugdzorg en nog 
veel meer. Een vraag aan de 
wethouder? Mail deze dan naar 
sem@radioaalsmeer.nl of bel tijdens 
de uitzending naar 0297-325858.

Frequenties 
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 de 
website www.radioaalsmeer.nl. En op 
televisie te bekijken via kanaal 12 van 
Caiway, kanaal 1389 van KPN/
XS4ALL/Telfort of radioaalsmeer.nl/
tv. 

Historische film an Puinhoop 
tot Pronkstuk’ op T  Aalsmeer

Gedempte Sloot. Het appartemen-
tencomplex is nog in aanbouw. “De 
eigenaar bood ons de unieke moge-
lijkheid om daar een mooie oefening 
uit te zetten”, aldus de Brandweer. Er 
waren meerdere personen op het dak 
die gered moesten worden door een 
hoogwerker. Ook stond het pand vol 
met rook. De weg is voor de oefening 
een korte tijd afgesloten geweest 
voor verkeer. Er wordt terug gekeken 
op een geslaagde en leerzame oefe-
ning. Eigenaars van het pand Wim en 
Corine Engel: “Bedankt voor de inzet. 
Aalsmeer mag trots zijn op haar 
korps.” Wat de omwonenden betreft 
was het wel handiger en lie�ijker 
geweest om deze oefening aan te 
kondigen. Er klonken weliswaar geen 
sirenes, maar de brandweerwagens 
herinnerden direct aan de grote 
brand in de Zijdstraat twee weken 
geleden. De schrik hiervan zit er bij 
veel bewoners nog goed in.

Aalsmeer - Sinds afgelopen maandag 
8 november is de Zwarteweg weer 
open voor autoverkeer. De aannemer 
werkt nu aan de aansluiting van de 
Witteweg tussen de �etsstraat en de 
Zwarteweg. Bedrijven zijn bereikbaar 
via de Zwarteweg. Fietsers worden 
nog omgeleid.

Fietspad verder open
Afgelopen week is ook het �etspad, 

gedeelte tussen de Mensinglaan en 
de Ophelialaan, afgewerkt en open 
voor �etsers. Vanaf de Ophelialaan 
verder rechtdoor �etsen naar het 
Centrum is nog niet mogelijk, de 
afronding hier laat nog even op zich 
wachten. Wie de andere kant op 
gaat, vanuit de Mensinglaan over de 
�etsstraat van de Witteweg richting 
de Zwarteweg, stuit ook nog op 
werkzaamheden. Hier wordt echter 

virus/testen-op-corona. De testunit 
in Amstelveen (parkeerplaats aan de 
Sportlaan) is tot en met 30 december 
7 dagen per week open voor gratis 
testen tussen van 9.00 tot 12.00 uur 
en van 13.00 tot 16.00 uur. De capaci-
teit in deze unit is beperkt.

Testen voor toegang
Heeft u geen klachten en heeft u een 
coronatoegangsbewijs nodig? Het 
testen hiervoor verloopt niet via de 
GGD, maar via testenvoortoegang.
org. Dit gebeurt altijd op afspraak. 

Vaccineren
Bent u nog niet gevaccineerd? Ook 
dit kan nu zowel met als zonder 
afspraak. Zonder afspraak kunt u 
onder andere terecht bij de Vaccina-
tielocatie in Amstelveen aan de 
Bovenkerkerweg 6-8 en bij de test- 
en vaccinactie locatie Schiphol XL in 
Badhoevedorp. Kijk voor meer info 
op: prikkenzonderafspraak.rijksover-
heid.nl. Wel een afspraak maken? Kijk 
dan op coronatest.nl of bel de GGD 
via 0800-7070. 

Zwarteweg weer open voor autoverkeer wel de laatste hand gelegd aan de 
�etsaansluiting. 

Fietsonderdoorgang
De nieuwe �etsonderdoorgang onder 
de Legmeerdijk (N231) tussen de 
gemeenten Aalsmeer en Uithoorn 
krijgt al aardig vorm. In de laatste week 
van oktober zijn de houten panelen 
aan de wanden aangebracht. Als een 
en ander volgens planning verloopt, 
gaat de nieuwe �etsonderdoorgang 
half november open voor �etsers.
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Door Arjen Vos

Aalsmeer - Met de memorabele 
ondernemersavond in Floriworld, waar 
kennisgemaakt werd met eetbare 
zonnebloemen nog vers in gedachten, 
streken de leden van de Businessclub 
van FC Aalsmeer afgelopen donderdag 
neer in De Oude Veiling. Het thema 
‘innovaties in de bloemenbranche’ 
maakte plaats voor ‘Vitaliteit op de 
werkvloer’. Verschillende sprekers 
lieten hier hun licht over schijnen met 
als hoogtepunt de presentatie van 
bewegingswetenschapper en fysiothe-
rapeut Nico Hofman. Het spits werd 
afgebeten door Moniek Takes, gast-
vrouw van De Oude Veiling die een 
inkijkje gaf in zowel de letterlijke als de 
�guurlijke keuken van het horecabe-
drijf. Onder meer de bijzondere 
samenwerking met Ons Tweede Thuis 
werd aangestipt en ook kwam de 
historie van het pand in vogelvlucht 
voorbij. Daarna volgden drie mannen 
die hun strepen in de wereld van de 
�tness en sport hebben verdiend. 

Maximaal �t
Paul Bos lichtte het revolutionaire idee 
achter Fit20 nader toe. Hoe je met 

minimale tijdbesteding, maximaal �t 
kunt worden. Door met regelmaat 
twintig minuutjes inspanning te 
leveren bouw je aan een krachtig en 
vitaal lichaam. De aanschaf van een 
trendy sportout�t is hiervoor niet 
nodig, de oefeningen kunnen in 
gewone kleding worden uitgevoerd 
zonder noodzaak tot douchen na 
a�oop. Mensen die zich hieraan over-
geven ervaren volgens Bos duidelijk 
dat ze zich �tter voelen en werkgevers 
die Fit20 in hun bedrijf toepassen 
constateren een hogere productiviteit 
en minder ziekteverzuim.

Op maat bedienen
Ook Seth van der Dussen van Fitness 
Aalsmeer zet in op de gezondheid van 
medewerkers. Gezondheid is volgens 
veel mensen het allerbelangrijkste 
goed in het leven en daarom verbaast 
Van der Dussen zich erover dat vaak 
niet die actie ondernomen wordt die 
je mag verwachten om gezond te 
blijven. Aan hem zal het niet liggen. Hij 
creëerde zijn �tnesscentrum tot een 
plek van licht en lucht waar mensen 
zich prettig voelen. Alles moet daarbij 
kloppen. Van ultramoderne �tnessap-
paraten die elke sporter op maat 

‘Vitaliteit op de werkvloer’ bij 
BusinessClub FC Aalsmeer

Foto: Ton van Eenenaam

Aalsmeer - Op donderdag 18 
november vergadert de commissie 
Maatschappij en Bestuur van de 
gemeenteraad van Aalsmeer. Op de 
agenda staat onder andere de nieuwe 
ambtelijke samenwerking met 
Amstelveen. De samenwerkingsaf-
spraken met Amstelveen worden per 
1 januari 2022 vernieuwd. Aalsmeer 
krijgt dan weer een eigen kernorgani-
satie. Dat betekent dat er weer meer 
ambtenaren in Aalsmeer zelf komen 
werken aan Aalsmeerse opgaven en 
beleid. Voor bewoners is er ook een 
groot voordeel: voor alle dienstverle-
ning kunnen inwoners weer gewoon 
op het raadhuis terecht. Het college 
heeft hierover overeenstemming 
bereikt met de gemeente Amstelveen. 
Nu is het moment dat de gemeente-
raden van Aalsmeer en Amstelveen 
zich over het resultaat uitspreken en 
de samenwerkingsafspraken moeten 
vaststellen.

2e Bestuursrapportage
Een belangrijk recht van de gemeen-
teraad is het budgetrecht. De raad 
beslist waaraan het college geld mag 
uitgeven en hoeveel. Het college 
voert dit vervolgens uit. De basis hier-
voor is de jaarlijkse begroting. Gedu-

rende het jaar kunnen hierop afwij-
kingen ontstaan. Tweemaal per jaar 
informeert het college de raad hier-
over via de Bestuursrapportage en 
vraagt om deze �nanciële afwijkingen 
vast te stellen en te verwerken in de 
begroting. In de commissie wordt de 
tweede Bestuursrapportage van dit 
jaar besproken. Op de agenda van de 
commissievergadering staan ook de 
de�nitieve samenwerkingsafspraken 
Metropoolregio Amsterdam, de 
nieuwe verordening en plan van 
aanpak jeugdhulp en nieuwe indica-
toren voor het sociaal domein. De 
vergadering, die onder voorzitter-
schap staat van Dirk van Willegen, 
begint om 20.00 uur en is in de Raad-
zaal in het Raadhuis. Publiek is 
welkom. De vergadering volgen kan 
ook via livestream (www.aalsmeer.nl) 
en is achteraf terug te kijken.

Inspreken?
De commissie overwegingen 
meegeven over onderwerpen die op 
de agenda staan? Inspreken bij de 
commissie is mogelijk of stuur een 
bijdrage per email. In beide gevallen 
kunt contact genomen worden met 
de gri�e via gri�e@aalsmeer.nl of bel 
0297-387585.

Nieuwe ambtelijke samenwerking 
in commissievergadering

Waterwolftunnel 
weer avond dicht!
Aalsmeer - De provincie Noord-
Holland voert in de avonden en 
nachten van vrijdag 12 en zaterdag 13 
november onderhoud uit aan de Water-
wolftunnel (tussen de gemeenten Aals-

Aalsmeer - De gemeenteraad heeft 
afgelopen donderdag 28 oktober 
ingestemd met de woningbouw-
plannen in Aalsmeer Oost. Deze 
locatie, bekend als de Oosteinderdrie-
hoek, is grofweg gelegen tussen de 
Legmeerdijk, de Aalsmeerderweg en 
ten oosten van de Vlinderweg. Hier zal 
in verschillende fases diverse 
woningen worden gebouwd. Voor de 
eerste fase is nu akkoord gegeven en 
bestaat uit rond de 800 woningen. Erik 
Abbenhues, woordvoerder wonen 
voor de VVD over de woningbouw-
plannen: “Wat de VVD betreft een 
prachtig plan, met een zeer gevarieerd 
programma voor diverse doelgroepen 
zoals gezinnen maar ook 1 persoons-
huishoudens. Met voldoende groen in 
de wijk. We hebben wel aan de 
wethouder meegegeven dat 
voldoende parkeren een voorwaarde 
is, om parkeeroverlast voor de omlig-
gende wijken te vermijden. Daarnaast 
hebben we aandacht gevraagd voor 
een wat ongelukkig geprojecteerd 
appartementengebouw, recht tegen-
over de Vlinderweg. In het de�nitieve 
ontwerp moet daar een oplossing 
voor gevonden worden.” Nu de 
gemeenteraad ingestemd heeft met 
de plannen, kan de volgende stap in 
het proces genomen worden, het 
voorbereiden van het bestemmings-
plan. Samen met het de�nitief maken 
van de plannen, gaat dit naar 
verwachting ongeveer een half jaar 
duren. Verwacht wordt na de zomer te 
kunnen starten met de bouw. Fractie-

voorzitter van de VVD Dirk van der 
Zwaag is ook tevreden. “Naast twee 
grote plannen voor woningen in 
Kudelstaart (Westeinderhage en 
Hoofdweg Zuid), is dit nu het derde 
plan dat concreet wordt. Ik ben er van 
overtuigd dat heel veel inwoners de 
komende jaren een kans krijgen op 
onze woningmarkt, of het nu gaat om 
te huren of om te kopen.”

“Blij mee”
Ook het CDA is tevreden met het 
groene licht voor realisatie van de Oost-
eindedriehoek. “Het bouwplan behelst 
een groot aanbod voor jongeren en 
starters en voor 1 persoons-huishou-
dens. We zijn er blij mee en willen heel 
graag dat er snel gebouwd gaat 
worden”, aldus Eppo Buskermolen. 

“Eerst basis op orde”
Absoluut Aalsmeer daarentegen is 
minder gecharmeerd van het bouw-
plan. “We zijn voorstander van het 
bouwen van zoveel mogelijk betaalbare 
woningen voor de juiste doelgroep. 
Echter met deze startnotitie hebben we 
moeite. Wij zijn van mening dat eerst 
de basis op orde moet zijn, geen schop 
de grond in voordat er een goed 
(verkeers)plan ligt. Wij vrezen voor een 
slechte toegankelijkheid, smalle wegen 
en een ontsluiting die niet goed is 
doordacht. Parkeren wordt een 
probleem en dit zal de verkeersveilig-
heid en daarmee het woongenot geen 
goed doen. Er is nog veel onduidelijk”, 
aldus Absoluut Aalsmeer in een reactie.

Fracties akkoord met bouw 800 
woningen in Oosteindedriehoek

Aalsmeer - De nood voor het vinden 
van duurzame betaalbare woningen is 
hoog. Dat bleek wel uit een succesvolle 
eerste bijeenkomst van ons Future 
Living Aalsmeer project afgelopen 
woensdag. Ruim 50 mensen waren 
aanwezig in het mooie en duurzame 
gebouw van Triade aan de Dreef. Nieuw 
Aalsmeer presenteerde 14 potentiële 
locaties voor Tiny Houses die door 
betrokken Aalsmeerders zijn inge-
stuurd. Enkele locaties werden aange-
dragen door de eigenaar zelf, omdat hij 
of zij hier al een idee voor tijdelijke 
duurzame woningen heeft. Van andere 
locaties is nog niet duidelijk wat de 
eigenaar hiermee in gedachten heeft. 

Ook locaties voor slechts 1 of 2 huisjes 
voor bijvoorbeeld eigen kinderen 
kwamen voorbij. Tijdens de avond kon 
het publiek zich aanmelden voor de 
verschillende locaties. Op basis van de 
aanmeldingen zal Nieuw Aalsmeer 
groepen vormen die gezamenlijk een 
plan gaan maken voor de locatie. 
Behalve geïnteresseerden heeft Nieuw 
Aalsmeer ook al een groot aanbod 
specialisten  aan boord weten te halen. 
Vastgoed specialisten en �nanciers 
zullen samen met burgers een goed 
plan neer gaan zetten. Het doel is om 
minimaal tien - of eventueel meer - 
uitgewerkte realiseerbare plannen aan 
de gemeente aan te bieden. De 

Nieuw Aalsmeer: Duurzame 
woningen hoognodig!

bedienen tot de ko�ecorner. “Ik ben 
per maand 1100 euro ex btw aan ko�e 
kwijt maar dat zorgt er wel voor dat 
mensen langer blijven en graag terug-
komen,” aldus de �tnessbaas. 
Topsport en dagelijkse werkelijkheid
Nico Hofman kan zichzelf naast bewe-
gingswetenschapper, fysiotherapeut 
en begeleider van de Jumbo/Visma 
schaatsploeg ook best als inspirerend 
spreker in de markt zetten. Met vier 
Olympische (winter)Spelen achter de 
rug en een in het vooruitzicht heeft hij 
een schat aan ervaring waarover hij 
vloeiend en zeer geanimeerd kan 
vertellen. Zijn verhaal was hier en daar 
wat technisch maar toch ook door-
spekt met interessante anekdotes. Zo 
stipte hij de samenwerking met 
schaatscoach Jac Orie aan. De twee 
kennen elkaar van de opleiding waar 
het niet direct koek en ei was (“We 
konden in het begin niet goed met 
elkaar overweg omdat we allebei veel 
te eigenwijs waren..”) Vervolgens sloeg 
Hofman een bruggetje tussen 
topsport en de dagelijkse realiteit. 
“Met de kennis die we bij het werken 
met topsporters opdoen, hebben we 
pro�jt in de particuliere praktijk en in 
het bedrijfsleven.” Als voorbeeld gaf 
Hofman een casus van een 69-jarige 
patiënt met obesitas waarbij de belast-
baarheid aanzienlijk verbeterde 
dankzij een equivalent van de behan-
deling die bij topsporters wordt toege-
past. Ook het belang van slaap en 
goede voeding kwam ter sprake. “Als 
we weten dat onze schaatsers naar een 
feestje gaan, vragen we ze ’s nachts 
een meetband om te doen waarbij we 
hun herstelgegevens kunnen regis-
treren. Zelfs als ze maar één biertje 
hebben gedronken, kunnen we dat 
vaststellen omdat het herstel tijdens 
die slaap minder is.”  Voor de pakweg 
50 aanwezigen die vol interesse de 
sprekers hadden aangehoord en onge-
twijfeld hun eigen eet- en beweegpa-
troon tegen het licht hielden, was er 
een geruststellend slot van de avond. 
De schalen die rondgingen waren 
voorzien van gezonde hapjes.

gemeente gaf aan open te staan voor 
aanpassingen voor tijdelijke en kleinere 
woningen. Aan het einde van de avond 
presenteerde Jasmijn Buck kort de 
mogelijkheden voor een �exibele 
bouwmethode en beheer van het 
project Jij & Wonen. Iets wat nu ook al 
wordt voorbereid in bijvoorbeeld 
Rijsenhout en Mijdrecht. Ger Loogman 
van het pompstation Loogman aan de 
Aalsmeerderweg sloot af met zijn plan 
voor ongeveer twintig kleinere duur-
zame woningen. Hij werd getriggerd 
door werknemers, die uit nood nog 
thuis wonen, en hij is hij al ver gevor-
derd met plannen voor een stuk land 
bij zijn bedrijf. Hij sluit zich graag aan 
bij de beweging van Future Living Aals-
meer. Kortom, een avond met veel 
verschillende verhalen, en veel gepas-
sioneerde en gemotiveerde burgers die 
duurzame huisvesting met elkaar van 
onderaf mogelijk willen maken. Nieuw 
Aalsmeer is het platform die alle 
partijen bij elkaar brengt en de kennis 
die er al is faciliteert. Op deze manier 
kan er een beweging ontstaan. Een 
beweging die hard nodig is. Ook 
meedoen? Opgeven kan via het project 
Future Living Aalsmeer op de website 
van Nieuw Aalsmeer: www.nieuwaals-
meer.nl.  Of je een kleine of grote 
locatie wilt aandragen; of je een 
bouwer bent of kennis te delen hebt; of 
je kunt helpen met organiseren en 
communiceren of interesse hebt in een 
woning? Iedereen is welkom!

meer en Haarlemmermeer). Op 25 
november wordt er vervolgens gewerkt 
aan het Amstelaquaduct (tussen de 
gemeenten Uithoorn en De Ronde 
Venen). Het verkeer op de N201 wordt 
tijdens de werkzaamheden omgeleid. 
Er dient rekening gehouden te worden 
met enige vertraging.
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Aalsmeer - Dinsdag 2 november zijn 
de groepen 7 en 8 van basisschool De 
Brug naar de Historische Tuin 
geweest om daar een les te krijgen 
over fotogra�e. Op de �ets 
vertrokken de klassen richting de 

Uiterweg. Daar aangekomen werden 
de kinderen ontvangen en mochten 
ze een kijkje nemen in de oude 
veiling van vroeger. Ook mochten ze 
plaats nemen op de oude veiling-
bankjes. In de oude veilingzaal 

orkshop otografie voor groep 
 en  van De Brug

Aalsmeer - Op maandagmiddag 8 
november werden de kinderen van 
groep 3 opgeschrikt door een geluid. 

Daar kwam opeens een brandweer-
auto het plein opgereden. In de 
ochtend hadden de kinderen naar 

Brandweer bezoekt uidooster

Aalsmeer - Eindelijk, na een jaar 
overgeslagen te hebben, was er weer 
een schoolhandbaltoernooi in de 
regio! Handbalverenigingen Green-
park Aalsmeer en RKDES Kudelstaart 
hadden de handen weer ineen 
geslagen om een leuke dag te orga-
niseren voor de kinderen van 
verschillende basisscholen uit Kudel-
staart en Aalsmeer. 
Zaterdag 6 november kwamen de 
kinderen naar Sporthal De Bloemhof 
om te strijden om een beker. Vanaf 
9.00 uur konden de allerjongsten 
hun handbalskills laten zien en de 
achtstegroepers sloten het toernooi 
eind van de middag af. De hele dag 
was de sporthal gevuld met enthou-
siaste kinderen en het massaal 

meegekomen publiek heeft mooie 
en soms spectaculaire doelpunten 
gezien! Van de 31 teams die zich 
hadden inschreven waren uiteinde-
lijk de eerste prijzen voor: 
Groep 3: Go-getters (Oosteinder)
Groep 3/4/5: Zuidooster 3/4
Groep 5: Oosteinder 2
Groep 5/6: Triade 6 Strijders
Groep 6/7: Triade 7
Groep 7/8: Jozefschool 3
Groep 8: Antonius Killers
Deze teams kunnen de inhoud van 
de prijzenkast op hun school 
aanvullen met een mooie beker! Er 
wordt terug gekeken op een 
geslaagd evenement met veel blije 
kinderen. Kortom: een top(handbal)
dag. Hopelijk volgend jaar weer!

Team Triade 6 Strijders: Whitney, Iris, Fenna, Pim, Tom en Cas.

Schoolhandbal 1: Topdag!

Door Ben de Leur

Aalsmeer - Christiaan deed in de 
zevende ronde van de jeugdschaak-
competitie bij AAS zeer goede zaken 
door in een direct duel concurrent 
Luuk V met zwart te verslaan. De 
veelvoudig kampioen kan zijn draai 
nog niet zo vinden dit seizoen. Robin 
is nog maar een week lid van AAS en 
had het zwaar tegen Merlijn die goed 
geoefend had en met zwart wist te 
winnen. Luuk B speelt en geeft les 
niet alleen te AAS, maar ook in 
Hoofddorp en al dit spelen en les 
geven werkt duidelijk. Storm deed 
zijn best, maar ging wel tenonder.

Rink tegen Maks was weer het vrien-
denduel en weer trok Maks aan het 
langste einde. Ook Robert raakt 
steeds beter in vorm en nu moest 
Rune er aan geloven, punt voor 
Robert. En AAS heeft weer een nieuw 
lid, Brian. En al meteen een ware AAS.
Hij heeft �yers laten drukken en alle 
jeugdleden gevraagd om deze op 
school, kennissen, hobby’s en zo uit 
te delen. En dat weerhield Brian er 
niet van om Naksh van het bord te 
hakken. Maar geen zorg, Naksh komt 
er ook wel, al is het leven bij AAS wel 
zwaar, het is ook erg leerzaam. Kijk 
voor meer informatie en de stand op 
www.aas.leisb.nl

hristiaan versterkt koppositie 
in AAS jeugdschaakcompetitie

een verhaal geluisterd over: ‘De 
brandweer die altijd te laat kwam’. Dit 
in het kader van het nieuwe thema: 
Op wielen. De brandweermannen 
vertelden wat er allemaal bij komt 
kijken als er een melding binnen-
komt via 112. De kinderen mochten 
vragen stellen. Nu weten zij alles 
over, blusmiddelen, ladders, waar het 
water vandaan komt, of je hoogte-
vrees mag hebben als je brand-
weerman wilt worden, of je getraind 
moet zijn en nog veel meer. Natuur-
lijk mochten de kinderen een kijkje 
nemen in de auto, die trouwens best 
groot is, als je ernaast staat. Al met al 
een spannende middag. Ook weten 
de kinderen nu hoe belangrijk is dat 
je, op school, snel in de brandrij moet 
gaan staan als het alarm af gaat. 
Brandweer bedankt voor jullie komst. 

vertelde een vrijwilliger van de Histo-
rische tuin kort een verhaal over de 
historie van Aalsmeer en gaf een 
enthousiaste leerkracht een les over 
fotogra�e. Een aantal belangrijke 
facetten van fotogra�e werd toege-
licht, zoals belichting en scherp-
stellen. De leerlingen luisterden 
aandachtig en mochten daarna in 
tweetallen de historische tuin in met 
een echt fototoestel. De opdracht 
was om een vijf mooie, interessante 
foto’s te maken. Enthousiast liepen de 
leerlingen door de kassen en tuin om 
de historie van Aalsmeer te ervaren 
en op zoek te gaan naar mooie 
plaatjes. Met de gemaakte foto’s gaan 
de kinderen op school nog verder, 
uiteindelijk wordt er een mooi 
gedicht bij elke foto geschreven. Het 
was een leuke, educatieve en interes-
sante excursie naar de Historische 
tuin van Aalsmeer. 

Door Ruud Meijer

Aalsmeer - Zaterdag 6 november 
speelden de FCA meiden 15-1 thuis 
aan de Beethovenlaan tegen de 15-2 
meiden van Alliance ’22 sv uit 
Haarlem. Meteen na de aftrap 

begonnen de FCA meiden storm-
achtig met aanvallen op het Alliance 
doelgebied. Het was dat de FCA 
meiden slordig om sprongen met de 
kansen dat het nog tot de 13e 
minuut duurde voordat FCA 
aanvalster Isa met een geweldig 

A eiden 1 1 knallen er op 
los tegen Alliance: 

FCA spits Veerle scoorde de 8-0 voor FC Aalsmeer. Foto: Ruud Meijer

afstandsschot de Alliance keepster 
verschalkte: 1-0. De ban was 
gebroken en binnen drie minuten 
scoorde FCA aanvalster Lara twee 
fraaie goals (3-0). Nog géén minuut 
later was het FCA aanvoerster Pien 
Snoek die door de Alliance defensie 
slalomde en de Alliance keepster het 
nakijken gaf: 4-0. Nog voor het rust-
signaal was het Lara die uit een 
mooie FCA aanval de 5-0 liet aante-
kenen. Het was Lara haar derde goal 
in één helft een echte hattrick! Rust-
stand 5-0. Na de rust was het gissen 
hoeveel FCA doelpunten er nog bij 
zouden komen. Het was Lluisa die de 
6-0 voor haar rekening nam. 
Aanvoerster Pien Snoek scoorde 
daarna haar tweede tre�er in de 
wedstrijd en dat betekende 7-0. Spits 
Veerle, die een zeer goede wedstrijd 
speelde, tekende voor de 8-0 en 
Blossom scoorde met een beauty 
goal de 9-0. Er werd nog geprobeerd 
de tien vol te maken, maar dat liet de 
Alliance defensie niet toe. Duidelijk 
was dat de FCA meiden een maatje 
te groot waren voor de voetbal-
meiden uit Haarlem.

Aalsmeer - Wekelijks verbazen de meiden van 
Generation One de tegenstanders met hun grote 
voetbaltalent. Deze meiden draaien al jaren mee 
in de Hoofdklasse van de jongenscompetitie. De 
jongens op dit niveau, veelal het eerste selectie-
team van de club, komen nooit een compleet 
meidenteam tegen in de competitie. Dit zorgt 
voor de nodige dynamiek in het veld. Je kan wel 

zeggen dat het project Generation One uniek is 
in Nederland. Generation One is een aantal jaar 
geleden opgericht door de broers Bouyahi uit 
Uithoorn. Inmiddels bestaat het project Genera-
tion One uit twee teams (O15 en O13). De speel-
sters komen uit de brede driehoek Hoofddorp - 
Utrecht - Almere en krijgen een unieke opleiding 
om hun talent maximaal te ontwikkelen. 

De meiden zijn lid van de Amsterdamse voetbal-
club TOG waar drie keer per week wordt getraind 
en uiteraard de thuiswedstrijden worden 
gespeeld. Voor het O13 team zoekt Generation 
One nog een paar getalenteerde meiden uit 
geboortejaar 2008 en 2009 om het team verder 
te versterken. Voor geïnteresseerden wordt op 
zondag 21 november een twee uur durende 
clinic georganiseerd bij voetbalvereniging TOG 
in Amsterdam.  Wil je hieraan meedoen? 

Schrijf je gratis en vrijblijvend in via email-
adres clinic.generationone@gmail.com.

Aalsmeer en regio
Vanuit de regio Aalsmeer spelen Caroline Weg, 
Dalila Azzalioui, Esme de Vries, Jet Snoek, Lisa 
Hazelaar, Ralicia Finies en Uma Thijssen bij 
Generation One. Zij hopen via deze route hun 
droom van (inter)nationale profvoetballer te 
realiseren.

Generation One zoekt talent
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Kudelstaart - De vierde speelavond 
van het seizoen van de dartclub Poel’s 
Eye in de Proosdijhal werd gewonnen 
door Bak. Het was zijn 24ste overwin-
ning ooit. Danny de Hartog was de 
�nalist. Tim van de Poel pro�teerde 
van de afwezigheid van Floortje van 
Zanten, zij won het tweede niveau drie 
keer op rij, nu won Tim in deze �nale 
van Tjitte Miedema. Peter Kamerlink en 

Huib Gootjes tro�en elkaar twee keer 
op deze avond. In de poule pro�teerde 
Huib van de missers van Peter op de 
dubbels, in de �nale van het derde 
niveau liet Peter zich niet nogmaals 
verassen. Zodoende won Peter voor 
het eerst ooit een �nale bij de Poel’s 
Eye, een uitstekende prestatie. Yuri 
Beringel won op de vorige speelavond 
het vierde niveau, nu bereikte hij de 

Peter Kamerlink wint finale bij 
Poel’s Eye in de Proosdijhal

Frank, Gilbert, Peter en Huib, �nalisten vierde speelavond Poel’s Eye.

Rijsenhout - Donderdag 4 november 
vond alweer de vijfde sjoelavond van 
Sjoelclub Rijsenhout plaats. Ondanks 
het weinig aantal deelnemers zijn er 
ook deze keer weer hoge punten 
behaald. Dit is goed te zien aan de 
top drie per klasse. Zo is het Thomas 
van Brakel gelukt om weer iets hoger 
te scoren dan twee weken geleden. 
Met 1943 punten staat hij ook deze 

avond op nummer één in de Hoofd-
klasse. In de A-klasse is het Corry 
Balder gelukt om Riet Schijf in te 
halen. Met 1695 punten wordt zij 
eerste terwijl Riet Schijf het, met haar 
gegooide 1656 punten, moet doen 
met een tweede positie. In klasse B 
was Marjo Sym onverslaanbaar met 
1629 punten. In de C-klasse ligt de 
top drie heel erg dicht bij elkaar. Zo is 

Thomas van Braker scoort weer 
hoger bij Sjoelclub Rijsenhout

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 6 
november speelde Greenpark Dames 
1 tegen de handbalmeiden van ZAP 
in Breezand. Scherpte en concentratie 
waren de ingrediënten van de eerste 
helft voor de Greenpark Dames. De 
selectie van Aalsmeer is klein, veel 
geblesseerden, dus er wordt veel 

gevraagd van de meiden die wel �t 
zijn. Het is echter ZAP wat direct bij de 
eerste aanval de score opent. Aals-
meer haakt aan, krijgt een aantal 
goede mogelijkheden via een break, 
maar de aangespeelde ballen zijn 
slordig. Aalsmeer benut de opgelegde 
mogelijkheden niet. En dat breekt op. 

Handbal: Nipt verlies Greenpark 
Dames 1 in Breezand

Foto: Robert de Rooij

De rust gaat Aalsmeer in met een 
12-10 achterstand. Bij de start van de 
tweede helft laat het thuispubliek zich 
gelijk horen. In Breezand hebben ze 
er duidelijk zin in en gezien de rond-
lopende dames in Tiroler dirndl is er 
na de wedstrijd ook nog ergens een 
feestje. Mooi dorp, goede samenho-
righeid. Maar daar komt Greenpark 
niet voor. Punten moeten mee naar 
Aalsmeer, de broodnodige punten. 
Toch is het ZAP wat verder kan 
uitlopen, mede door het feit dat Aals-
meer tegen twee tijdstra�en aanloopt 
bij een stand van 15-11. Aalsmeer 
weet de achterstand weer in te lopen 
en komt zelfs op voorsprong. Zit winst 
in de lucht? De stand gaat van 22-22, 
naar 22-23, 23-23, 23-24. Nog 6 
minuten op de klok. Voorsprong vast 
houden. Echter ZAP heeft net dat 
beetje meer mazzel en wint uiteinde-
lijk met 28-25. Komende zaterdag 13 
november spelen de Greenpark hand-
balsters thuis. Wie kruipt er in dat 
Tijgerpak ? Misschien dat een 
mascotte helpt... Doelpunten: Lisa 
Hölscher (12), Britney Fanger (8), 
Amber van der Lans (3), Noël Reus (1) 
en Nanda Jansma (1).

halve �nale van het derde niveau. 
Maarten van Amsterdam was hard op 
weg naar zijn derde �nale op rij in het 
vierde niveau, maar hij verloor in de 
halve �nale van Gilbert van Eijk. Gilbert 
won dit niveau uiteindelijk voor de 
tweede keer dit seizoen. Frank Droogh 
was de �nalist. Rene Kruit had met een 
mooie 128 �nish de hoogste uitgooi 
van de avond.

Blind Koppel toernooi
Zaterdag 13 november is het Blind 
Koppel toernooi in de Proosdijhal, 
altijd een uitermate gezellig toernooi. 
Bij dit toernooi heeft niemand een 
vaste dart-maat, maar wordt elke 
speelronde opnieuw geloot wie met 
en tegen elkaar darten. Na vier 
wedstrijd ronden wordt de stand 
opgemaakt en gaan er 16 darters naar 
zowel de winnaar als de verliezer-
ronde. Ook in het knock out systeem 
herhaalt de darters carrousel zich tot 
er uiteindelijk twee winnaars per 
ronde over blijven. Elke darter kan 
zonder opgave vooraf meedoen. Deel-
name is geheel vrijblijvend. De 
inschrijving sluit om 19.30 uur, deel-
name kost 4 euro en de minimum leef-
tijd is 15 jaar. Op www.poelseye.nl is 
nog meer informatie te vinden. 

Aalsmeer - De handballers Heren 2 
van Greenpark hebben afgelopen 
dinsdag 9 november een wedstrijd in 
de Eredivisie gespeeld tegen Fore-
holte. Er werd door Aalsmeer in Voor-
houten nipt verloren met 17-16. 

Heren 1 van Greenpark gaat, na een 
weekje vrij, aanstaande zaterdag 13 
november de ‘strijd’ in de BeNe 
League weer aan. In sporthal De 
Bloemhof komt de nummer twee op 
bezoek, Achilles Bocholt. De 

wedstrijd begint om 19.15 uur. 
Publiek is van harte welkom. Vooraf 
een kaartje kopen is wel een vereiste, 
evenals het kunnen tonen van het 
coronabewijs. De wedstrijd is ook te 
volgen via livestream van handbal.nl.

Handbal: Greenpark versus Bocholt

Ineke Butter eerste geworden met 
1475 punten, To van Emden tweede 
met 1467 punten en op drie, met 
1462 punten, Janny Ritmeester. Cor 
van Mouwerik heeft in de D-klasse 
1357 punten gegooid en eindigde 
hiermee op plaats één. Vooralsnog 
kan de volgende sjoelavond op 
donderdag 18 november doorgaan 
in dorpshuis De Reede van 19.30 tot 
ongeveer 22.30 uur. Iedere deel-
nemer moet aan kunnen tonen 
gevaccineerd te zijn of maximaal 24 
uur van te voren getest is op corona.

Door Ben de Leur

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
moest AAS 1 naar het verre Amers-
foort. FM Je� van Vliet moest op bord 
1 schaken tegen Ardin Bosboom. Hij 
schoof zijn tegenstander gedeci-
deerd van het bord. Op bord 2 wist 
AJ Keessen met zwart zijn hoger 
gerate tegenstander op remise te 
houden. Op bord 3 moest Paul 
Schrama het opnemen tegen Tea 
Lanchava, Dames Grootmeester 
(WGM) en Algemeen Internationaal 
Meester (IM). Paul liet zich hierdoor 
niet imponeren en hield remise. Op 
bord 4 verloor Mark Trimp helaas als 
enige AAS. 
Simon Groot speelde op bord 5 een 
degelijke remise. Ook Henk Noord-
hoek speelde remise op bord 6. 
Jasper van Eijk speelde tegen team-
leider Joerie Piet, won met wit en 
bezorgde de Azen daarmee de over-
winning. Het eerste klaar was Bryan, 
die in een Franse partij wat gedrukt 
stond, maar door handig afruilen de 
remise veilig stelde. Daarmee 

scoorde AAS een 5.4-3.5 
overwinning.

AAs B teleurstellend gelijk 
AAS B heeft afgelopen vrijdag een 
teleurstellende 4-4 gespeeld tegen 
een verzwakt LSG C. Het begon 
goed. De score werd als snel 
geopend door Chenwu Zhu (12 jaar). 
Daarna volgde het tweede punt door 
Ivo Andringa (15 jaar). Ben de Leur, 
op bord 2, dacht een doorbraak te 
kunnen forceren, maar de pionnen 
liepen vast en gingen verloren en 
daarmee de partij. Marcel Mol op 
bord 1 speelde een fraaie aanvals-
partij met zwart en bracht de Azen 
op 3-1. Willem Hensbergen, op bord 
4, wist wel zijn partij te winnen: 4-1. 
Maar meer zou het ook niet worden. 
Martin van Zaanen en Koen Beentjes 
gingen ten onder en LSG begon 
hoop op een stunt te krijgen. 
Achyuth Aravindhan (10 jaar) had de 
hele partij beter gestaan, maar kon 
de genadeklap niet vinden. Het punt 
ging verloren: 4-4. De bezoekers 
gingen blij naar huis. 

Nuttige overwinning voor AAS 1

Aalsmeer - Zaterdag 6 november 
reisden de trampolinespringers van 
SV Omnia 2000 opnieuw af naar 
Alkmaar, dit keer voor de tweede 
plaatsingswedstrijd voor teams voor 
het NK Trampolinespringen in 
december. Om met het minder 
goede nieuws te beginnen: Er doen 
dit jaar helaas geen Omnia-teams 
mee aan het NK voor teams. Op 
teamniveau schoten de prestaties 
net te kort. Heel jammer natuurlijk, 
maar er waren redenen genoeg om 
toch met opgeheven hoofd terug 
naar huis te kunnen. Zo pakte Finn 
Kweekel in de 3e divisie jeugd I/II 
jongens een mooie eerste plaats met 
zijn sprongen. Isabelle Croes werd 
knap eerste in de 3e divisie jeugd I 
meisjes. Ook Katelijne van der Avoird 
mocht opnieuw met een medaille 

naar huis, voor haar tweede plaats in 
de 3e divisie jeugd II meisjes. Tot slot 
behaalde Jenna van Leeuwen brons 
in de 2e divisie junior meisjes. Ook 
was er nog een mooie 2e plaats voor 
Omnia trainster Marlies Kok, die afge-
lopen zaterdag voor trampolinever-
eniging Tri�s uitkwam in de 2e 
divisie senior dames. Redenen 
genoeg dus voor mooie compli-
menten van trainer René en zijn 
assistent Fay aan alle springers.
En uiteraard gaan alle springers 
lekker door met trainen. In het voor-
jaar van 2022 volgen de plaatsings-
wedstrijden voor individueel en 
synchroon. Daarmee kunnen sprin-
gers zich plaatsen voor het NK indivi-
dueel en synchroon in Ahoy in juni. 
En dat biedt ook sv Omnia nog alle 
kansen!

Trampolinespringers Omnia met 
zes medailles naar huis!

Eerste plaats voor Isabelle Croes van SV Omnia in de 3e divisie jeugd/meisjes.

Pretpeurders last KAK feest af
Kudelstaart - Carnavalsvereniging De Pretpeurders bestaat in 2022 
alweer 55 jaar en dit gaat (als het kan en mag) gevierd worden op 
zaterdag 22 januari met een groots jubileumfeest. Alle voorbereidingen 
waren ook al in gang gezet voor het KAK feest in Poelgilderdam als start 
van de opening van het carnaval, maar helaas. De Pretpeurders vindt het 
niet gepast om nu met een grote groep mensen bij elkaar te komen. Het 
feest van vanavond, donderdag 11 november, is vanwege corona afgelast. 
De bekendmaking van het thema voor het carnaval in februari wordt nog 
dit jaar bekend gemaakt. Zou het iets te maken hebben met het jubi-
leum? Nieuwsgierigen wordt aangeraden de Pretpeurders te volgen via 
facebook.
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KORT
OUDERENSOOS IN 
HET MIDDELPUNT

Aalsmeer - Tijdens de ouderen-
soos in het Middelpunt van 4 
november is het rummikubben 
gewonnen door Joke Harte met 
31 pnt en is Bep Verhoef op de 
tweede plaats geëindigd met 36 
pnt. De poedelprijs was voor Dora 
van Beek met 367 pnt. Bij het 
klaverjassen een gedeelde eerste 
plaats voor Gre van Reemst en 
Martha Bax met elk 4830 pnt. De 
poedelprijs mocht Tiny Amsing 
met 4210 pnt in ontvangst 
nemen. De volgende ouderen-
middag is op 18 november vanaf 
13.30 uur in het Middelpunt aan 
de Wilhelminastraat. Iedereen 
vanaf 55 jaar is van harte welkom.

KLAVERJASSEN BIJ 
DE GELUKSVOGELS

Kudelstaart - Zin in een gezellige 
avond klaverjassen? Iedereen is 
van harte welkom bij klaverjasclub 
De Geluksvogels. Er wordt op de 
woensdagavond vanaf 20.00 uur 
gekaart in het Dorpshuis van 
Kudelstaart. Op 3 november is het 
klaverjassen gewonnen door 
Martha Zethof met 5587 pnt. Bert 
v/d Jagt werd tweede met 5481 
pnt enJan Ramp derde met 5445 
pnt. De poedelprijs was deze week 
voor Ati v/d Lugt met 3984 pnt.

WEDSTRIJDEN VELDVOETBAL
Zaterdag 13 november:
F.C. Aalsmeer
Forza Almere 1 - F.C.A. 1 14.30 u
Afc. AJAX 3 - F.C.A. 2 14.45 u
Sv.Hoofddorp 2 - F.C.A. 5 13.15 u
F.C.A. 8 - Ouderkerk 023-1 12.00 u
Vrouwen
Assendelft V35+1 - FVA V35 15.00 u
S.C.W.
S.C.W. 023-1 - U.N.O. 023+1 14.00 u
R.K.D.E.S.
RKDES 1 - Huizen 1 16.00 u
Zondag 14 november: 
F.C. Aalsmeer
Sv.Overbos 5 - F.C.A. 3 12.00 u
R.K.D.E.S.
RKDES 023 - Zw.burg 023 12.00 u

VAN ZELST WINT NK BONAKEN
Leimuiden – Piet van Zelst uit 
Alphen a/d Rijn is Nederlands 
kampioen Bonaken 2021 
geworden. In een spannende 
�nale zegevierde Van Zelst 
zaterdag 6 november over 
Herman de Jong uit Uithoorn die 
2e werd, Bert Vermeulen uit 
Alphen a/d Rijn (3e), Maaike 
Bloemsma uit Leimuiden (4e) en 
Ruud Turk uit Leimuiden (5e). 
Het twintigste NK Bonaken is 
afgelopen zaterdag 6 november 
met inachtneming van de coro-
naregels gehouden bij Café 
Keijzer in Leimuiden. Het NK 
telde dit jaar maar liefst 106 
deelnemers uit heel Nederland. 
Rijnsaterwoudenaar Jan van den 
Hoek eindigde als allerlaatste en 
kreeg een zwabber (bonaak-
term) mee naar huis. De meest 
talentvolle nieuwkomer was 
zaterdag Dirk van der Plas uit 
Katwijk die met een delegatie uit 
het vissersdorp naar Leimuiden 
was afgereisd. Sinds 2003 is de 
organisatie van het NK in handen 
van de Stichting Bonaken Neder-
land. Kijk voor meer informatie 
op www.bonaken.nl.

Aalsmeer - Een van de vaste deelne-
mers aan de dart-avonden in buurt-
huis ‘t Middelpunt in Aalsmeer-Oost, 
Peter Bakker, besloot om zijn dart-
kwaliteiten te laten zien bij de vrij-
dagavond-dart van de Poel’s Eye in 
Kudelstaart. Het was natuurlijk 
wennen aan de nieuwe locatie in de 
sporthal, maar het was heel gezellig 
en de organisatie is geweldig. Wat 
het pijlen gooien zelf betreft : Peter 
wist één leg te winnen en verloor er 
tien! De daaropvolgende dinsdag-
avond in ‘t Middelpunt wist Peter wel 
weer te winnen in een bescheiden 
groepje. Het niveauverschil is dus wel 
duidelijk. 

Iwan van Egdom was nog onder de 
indruk van zijn vijftigste verjaardag 
en kon zijn draai niet goed vinden. 
Kees de Lange en Ben van Dam 
eindigden gezamenlijk op de tweede 
plek en doordat Ben de onderlinge 
confrontatie had gewonnen kreeg hij 
het zilver. Bij de Poel’s Eye komen 
altijd een aantal dames en daar 
kijken de dinsdag-darters met 
jaloezie naar. Bij deze dus een oproep 
aan dames vanaf 16 jaar in de regio 
Aalsmeer-Oost om eens te komen 
darten in buurthuis ‘t Middelpunt in 
de Wilhelminastraat. Entree is 2,50 
euro. Heren/Jongens zijn uiteraard 
ook welkom.

Peter Bakker krijgt dartles bij 
Poel’s Eye in Kudelstaart

Aalsmeer - Afgelopen weekend 
vonden de laatste wedstrijden plaats 
in het seizoen sloeproeien 2021. 
Deze afsluiting vindt altijd plaats in 
Muiden en wordt door menig roeier 
gezien als een zeer zware inspan-
ning. Niet alleen vanwege het feit dat 
er drie wedstrijden geroeid worden. 
Maar ook vanwege het feit dat de 
laatste wedstrijd op zondagochtend 
plaats vindt, na het afsluitend 
seizoensfeest. De wedstrijd bestaat 
uit drie rondjes om Pampus heen. 
Ieder rondje is ongeveer 7,5 kilo-
meter lang, wat voelt als een zeer 
lange sprint is. Voor de eerste 
omloop startte het team uit Aals-
meer om 11.30 uur. Er stond een 
stevige wind, schuin op de kop met 
behoorlijke golven. Het tempo lag 
wel goed hoog, was zeer stabiel en er 
werden zeer veel sloepen ingehaald. 
Na 51 minuten en 22 seconden 
kwam het team over de �nish, wat 
een keurige gedeelde vierde plaats 
opleverde. Na deze race is het 
uitrusten, goed eten, opwarmen en 
weer voorbereiden op de tweede 
omloop. Want deze omloop is alweer 
2,5 uur later gepland na de eerste 
�nish. Met nog volle armen vanuit de 
eerste omloop ging het WST team 
weer op weg naar een mooie tijd bij 
de tweede ronde. Wederom was er 

een zeer goede start, lag het tempo 
goed hoog en er werden zelfs nog 
drie sloepen extra ingehaald. Deze 
ronde werd in 51 minuten en 54 
seconden afgerond en daarmee werd 
een mooie derde plaats geroeid. 
Op de zaterdagavond wordt het 
gehele seizoen gevierd door alle 
teams. In de feesttent in Muiden is de 
prijsuitreiking voor het Nederlands 
Kampioenschap en wordt vooral een 
goed feest gevierd. Een mooie basis 
dus voor de laatste omloop op de 
zondagochtend. Deze ronde wordt 
niet voor niets de ‘brakke race’ 
genoemd, wat iedereen wel kan 
begrijpen na zo een avond. De nog 
sterkere wind was inmiddels wat 
gedraaid en zorgde voor continue 
golven op de zijkant van de sloep. Al 
met al dus een hele zware ronde om 
te roeien. Deze ronde werd uiteinde-
lijk afgelegd in 55 minuten en 28 
seconden. Een vijfde plaats overall 
op deze ronde. En dit leidde tot een 
zeer mooie derde plaats algemeen 
over het gehele weekend voor de 
Westeinder roeiers. Met een 
gewonnen wedstrijd in Utrecht en 
een derde plaats in Muiden heeft het 
team uit Aalsmeer zich wederom 
laten zien in de top van het sloep-
roeien in Nederland. Een zeer mooie 
prestatie om trots op te zijn. 

Derde plaats voor Westeinder 
Sloeproei Team 

Kudelstaart - Afgelopen zondag 7 
november kwam de J2 ploeg van 
badmintonvereniging Volant’90 na 
een korte pauze weer in actie tijdens 
de opstapcompetitie. Deze week was 
badmintonvereniging De Shuttle uit 
Wormer te gast. In de vroege 
ochtend stonden alle deelnemers al 
weer te popelen om het veld op te 
gaan. De tribune van de Proosdijhal 
was ondanks de nieuwe corona 
maatregelen weer goed gevuld met 
enthousiaste fans. Het beloofde een 
sportieve ochtend te worden. En dat 
bleek wel, want al snel werd het 
publiek getrakteerd op fantastische 
rally’s. De fans zaten allemaal in 
opperste concentratie te kijken hoe, 
Paskal, Owen, Robin en Guus de 
punten wisten binnen te harken. De 

twee ploegen, die elkaar vorig jaar 
ook al eens tro�en, waren aan elkaar 
gewaagd en dat was te zien in hun 
spel. Er werden sets verloren en 
gewonnen en er was zelfs nog een 
drie setter nodig om te bepalen wie 
de sterkste speler was. Er werd niets 
zomaar weggegeven en voor het 
eerst sinds de mannen van J2 deel-
nemen aan deze super leuke compe-
titie gingen ze naar huis met een 3-3 
overwinning. Komende weekend 
komt Huizen ’96 op bezoek. Iedere 
dinsdagavond wordt er getraind in 
de Proosdijhal door zowel de compe-
titie spelers als de recreanten van 
18.30 tot 19.30 uur. Kom gerust een 
keer kijken en ervaar hoe leuk 
badminton is. Meer informatie: www.
volant90.nl.

Badminton: Sets gewonnen en 
sets verloren door J2 Volant’90

Door Jack van Muijden

Aalsmeer - Op het zeer winderige 
sportpark was afgelopen zaterdag-
middag goed voetbal niet mogelijk. 
Maar wat de elftallen van FC Aals-
meer en SV Zandvoort op het kunst-
gras lieten zien hoefde nu ook weer 
niet. FC Aalsmeer probeerde 
tenminste nog wat, maar niemand 
haalde zijn niveau. Zandvoort bakte 
er ook niets van, weg is weg was het 
doel, met Bud Water als enige uitzon-
dering. Voor de supporters was het 
geen ‘lolletje’. De wedstrijd had twee 
hoogtepunten. Dat was in de 82ste 
minuut toen Calvin Valies op 
aangeven van Thierry van der Kooye 
knap de 0-1 in schoot en de vrije trap 
van Axel Wendt in de 87ste minuut 
formidabel genomen vanaf 20 meter 
in de kruising: 0-2. FC Aalsmeer kreeg 
waar het recht op had; de drie 
punten en klimt weer een plaats in 
de rangschikking. Met wind mee was 
Zandvoort de eerste helft de meeste 
tijd op de helft van Aalsmeer te 
vinden. Er was slechts één grote kans 
te noteren en moest Mark Rutgers de 
bal van de doellijn halen. Een grote 
kans voor Aalsmeer was in de 16de 
minuut toen doelman Daan Kerkman 
van Zandvoort een inzet van Arie de 
Vreugd uit de kruising tikte. Een 
handsgeval in de 16 meter bij Zand-
voort werd door de scheidsrechter 
weggewuifd. Aalsmeer kreeg halver-
wege de eerste helft meer vat op de 
wedstrijd maar de meeste kansen 

gingen hoog over. De grootste kans 
was voor Thierry van der Kooye in de 
42ste minuut, maar knullig ging de 
bal naast. Met drie kansen op rij in de 
44ste minuut, allen hoog over, 
besloot Aalsmeer de eerste helft. Met 
Rachid Yaghmouri voor Christo� Dias 
(onzichtbaar) had Aalsmeer nu wind-
voordeel. Behoudens een groot over-
wicht was er van het voordeel niet 
veel te zien. Toen iedereen al dacht 
aan een gelijkspel waren het Calvin 
Valies en Axel Wendt die de 0-1 en 
0-2 op het scorebord brachten. Een 
goede a�oop voor FC Aalsmeer in 
deze wedstrijd. Wanneer je zulke 
wedstrijden in je voordeel kunt 
beslissen kan je het ver brengen. 
Komende zaterdag 13 november 
speelt FC Aasmeer (zat.) uit tegen 
Forza Almere (4e klasse), een beker-
wedstrijd. Aanvang wedstrijd 14.30 
uur. 

Overige uitslagen:
Het eerste damesteam van FCA voet-
balde afgelopen zaterdag ook thuis. 
Tegenstander Hoofddorp was een 
maatje te groot, er werd met 2-5 
verloren. Dames 1 van RKDES wist 
wel te winnen, ruim zelfs. Met 6-0 
werd thuis in Kudelstaart gewonnen 
van DSOV. De wedstrijd van RKDES 
Heren 1 op zondag tegen SZGO/
WMS moest uitgesteld worden. Een 
aantal Kudelstaartse spelers was 
positief getest op corona. FCA 
zondag ging op bezoek bij Zwanen-
burg en verloor fors met 6-1.

Voetbal: Toch winst voor FCA 
(zat.) op Zandvoort: 2-0

Tafeltennis: Lijstaanvoerder 
Bloemenlust 1 blijft ongeslagen

Aalsmeer - Op bezoek bij HTC 9 in Hoofddorp heeft koploper Bloemen-
lust 1 met een 1-9 overwinning de voorsprong op de concurrentie verder 
uitgebouwd. David Klaassen behield zijn ongeslagen status door 
wederom drie enkelspelen te winnen en ook Johan Berk won al zijn 
partijen. Bart Spaargaren was goed voor twee zeges. Ook het punt van 
het dubbelspel ging mee terug naar Aalsmeer door een overtuigende 
overwinning van David en Johan.

Bloemenlust 2 moest in De Bloemhof een 2-8 nederlaag incasseren tegen 
het sterke Sporting SDO 2. De grote uitslag is ge�atteerd, want vier 
partijen gingen pas na een beslissende vijfde game verloren. Danny Knol 
en Dirk Biesheuvel wisten ieder één enkelspel te winnen en ondanks 
spannende wedstrijden bleef Peter Velleman met lege handen. Het 
dubbelspel van Danny en Peter ging in vijf games verloren. Bloemenlust 3 
boekte een knappe 3-7 uitzege op Tempo Team 15. ‘Man of the match’ 
was Raymond Tessensohn die alle drie zijn tegenstanders versloeg. 
Philippe Monnier en Horst Krassen wonnen ieder twee enkelspelen. Horst 
en Philippe trokken in het dubbelspel nipt aan het kortste eind met 12-10 
in de vijfde game.







ENERGIEKE, ONDERNEMENDE CONTROLLER

medewerker inpakafdeling parttime/fulltime

Wij bieden jou:

Van maandag t/m vrijdag komen bij ons verse bloemen binnen. Na

binnenkomst start het logistieke proces: verplaatsen naar de juiste afdeling,

foto’s maken voor de webshop, karren opbouwen, bestelling klaar zetten etc.

En dit alles om te zorgen dat de bloemen dezelfde dag nog op transport gaan

naar onze klanten. Kom jij ons helpen om dit iedere werkdag waar te maken?

Je werkt op onze inpakafdeling. Hier zet jij, samen met jouw gezellige

collega’s, je iedere werkdag in om de verse bloemen snel en op de juiste

manier in te pakken en zo de bestellingen voor onze klanten verzendklaar te

maken. Inpakken is een belangrijke schakel in ons productieproces, en jij kunt

daar een groot onderdeel van zijn.

Bovengemiddeld salaris

25 vakantiedagen op basis van fulltime & vakantiegeld

Reiskostenvergoeding

Werkdagen starten om 7.00 uur (maandag tm vrijdag)

Een geweldig kerstpakket en iedere week een pak verse bloemen mee naar

huis

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Stuur dan jouw motivatie naar

pz@hvisserbloemen.nl. Indien je meer informatie over de functie wenst,

dan kun je contact opnemen met Peggy Bechler (0297-515124)

logistiek medewerker parttime/fulltime

Hans Visser Bloemen in Aalsmeer, is al ruim 40

jaar actief in de bloemensector. Zij levert een

groot assortiment bloemen en

decoratiemateriaal aan (internationale)

groothandels, importeurs en bloemisten over

de hele wereld. Iedere dag werken wij, met

ruim 80 collega’s, met passie, innovatie en

trots om onze klanten op tijd en met goede

kwaliteit van verse bloemen te voorzien.

VACATURE - VACATURE - VACATURE

T 0297 515151

info@hvisserbloemen.nl

www.hvisserbloemen.nl

BEDRIJFSLEIDER

Wat wij van jou
vragen:
Minimaal 3 jaar ervaring in
een soortgelijke positie is een
must!
Je bent een mensen mens,
extrovert maar ook
analytisch en rationeel
Je hebt een groot
verantwoordelijkheidsgevoel
Je hebt een echte hands-on
mentaliteit, je ziet waar de
problemen liggen en lost ze
meteen op
Tot slot ben je een natuurlijke
en enthousiaste leider, je bent
communicatief sterk en kan je
wel tegen een stootje!

Als bedrijfsleider van Monkey Town Uithoorn ben je
eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de hele
locatie. Je bent hét gezicht van de locatie! Het totale team
waar je leiding aan geeft bestaat uit 15 - 20 medewerkers en
dagelijks stuur je een team 3-10 personen aan. Samen met
het team zorg je voor een optimale ervaring voor onze
gasten. Je bent verantwoordelijk voor omzet, inkoop,
personeel, marketing, social media, veiligheid en de
uitstraling van de locatie. Het uitvoeren van administratieve
taken, zoals het verwerken van grote groepsreserveringen,
personeelsplanning, het bijhouden van de kas en
rapporteren aan het management behoort ook tot je taken.
In deze functie heb je veel contact met je directe collega’s en
het management. Eten en drinken zijn je passie en kwaliteit
staat voorop!

Wij zoeken een gedreven en vrolijke collega! In deze functie is
er ruimte voor ontwikkeling. Je houding en je ervaring
vinden wij belangrijker dan je diploma😉😉😉😉. Wij zoeken
iemand met een groot verantwoordelijks gevoel, een
bouwer, iemand die zowel het team als de gasten aan zich
weet te binden. Daarnaast ben je iemand die hard kan
werken, overzicht kan houden en tegelijkertijd een scherp
oog heeft voor detail. Je geeft het goede voorbeeld aan het
team; leading by example!

Bovengemiddeld salaris, op
basis van ervaring
De mogelijkheid om 4 of 5
dagen per week te werken
Fooi
Flexibele werkuren
(waarvan slechts 1 dag in het
weekend)
Mogelijkheid tot externe
trainingen
Kerstpakket
Reiskostenvergoeding
Personeelskorting
Bedrijfsuitjes (borrels en
etentjes)
Jaarlijkse BHV training

Wat wij jou bieden:

Sollicitaties voorzien van korte motivatie en cv naar eva.gloerich@monkeytown.eu

/ 32-40 upw

Chauffeurs gezocht
Hotel Chariot zoekt parttime shuttlebus-
chauffeurs die in Aalsmeer wonen.

De werkzaamheden zijn het vervoeren van gasten 
van ons hotel van en naar Schiphol op oproepbasis.
De shuttlebus kan mee naar huis worden genomen 
vanwaar men de gasten na een telefoontje van de 
hotelreceptie ophaalt of wegbrengt naar Schiphol.

Ideaal voor oudere chauffeurs die afwisseling en 
een bijbaantje willen.

HOTEL CHARIOT

Sollicitatie richten aan
HotelChariot
T.a.v. J.H. Koster
Oosteinderweg 243
1432 AT Aalsmeer

jkoster@hotelchariot.nl
Telefoon 0297-388100

Chauffeur binnenland (M/V)
Klaar om de weg op te gaan?
Gelukkig! Wij zijn op zoek naar nieuwe chauffeurs.
Van Vliet Containers is een snelgroeiend en innovatief bedrijf met een leuk bruisend team, 
waar naast hard werken veel tijd is voor elkaar, gezelligheid en persoonlijke groei. Wat wij 
doen? Wij ontwikkelen, engineren, produceren, verhuren, verkopen, servicen en onderhouden 
allerlei soorten ladingdragers voor de logistiek. 1 van de bekendste is de Deense Container. 
Met meer dan 5 miljoen verhuureenheden in omloop en een jaarlijkse afhandeling van meer 
dan 20 miljoen items zijn wij DE partner voor o.a. veel supermarktketens en toeleveranciers. 
In ons hypermoderne service centrum in Aalsmeer beslaan onze terreinen 65.000 m2 en onze 
faciliteiten ca. 30.000 m2. Wegens de grote groei zijn wij binnen ons logistieke team op zoek naar 
2 collega chauffeurs.

Jouw baan voor de toekomst.

Wat vragen we van jou?
Je bent het visitekaartje van Van Vliet. Klanten sta je in goed Nederlands te woord. Je bent 
positief ingesteld en je hebt een gezonde dosis humor.
• Je hebt een geldig rijbewijs CE
• Code 95
• Je hebt de nodige ervaring of wilt graag ervaring opdoen
• Je spreekt goed Nederlands en Engels
• Een fulltime dienstverband

Wat bieden we jou?
• Veel vrijheid en verantwoordelijkheid
• Eigen trekker en oplegger
• Auto van de zaak (bestelwagen)
• Werktijden tussen 7:00 uur – 16:00 uur
• Een bovengemiddeld salaris
• Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder 29 vakantiedagen op fulltime basis.
• Volledig- en representatief kleding pakket
• Opleidingsmogelijkheden

Interesse? Neem dan de volgende stap en hopelijk zien we jou snel!
Stuur je cv, met eventueel een motivatiebrief, naar: 
Carina Garcia: c.garcia@vanvlietcontainers.nl
Bij vragen kun je bellen naar 0297-23 17 33 of check www.vanvlietcontainers.nl

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

Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.

Te koop:
Wilh. Steinmann piano, moet 
gestemd worden, zelf ophalen €95,-. 
Tel. 0297-324135
Aangeboden:
Boek paddestoelen encyclopedie 
van Gerrit J. Keizer, nwpr. €49,95 nu 
€20,-. Tel. 06-51309253
Te koop:
Playmobil ridders, paarden, paar-
denwasstraat, politie op brommer, 
wegwerkers, enz. v.a. €2,-. Playmobil 
voor meisjes, prinssessen, bloemen-
stal v.a. €3,50. Kerststal met licht en 
porseleinen beeldjes €12,50. Barbie-
poppen met kleertjes aan v.a. €3,-. 
Phillips koptelefoon nw in de doos 
€4,-. Nostalgische ansichtkaarten van 
vroeger v.a. €0,75. IJzeren speelgoed 
auto’s v.a. €0,50. 
Tel. 06-25198434
Te koop:
Inbouwoven met magnetron Atag 
€100,-. Tel. 06-29104202
Te koop:
2 Witte open boekenkasten zelf 
gemaakt 175 x69x20 en 175x60x30 
p.st. €10,-. Tel. 020-6454665

Te koop:
Elektr. radiators. 2 dubbele en 1 
enkele, p.st. €30,-. Tel. 0297-327848
Te koop:
2 Sames stadsfietsen, terugtrap, p.st. 
€100,-. Tel. 06-23226902

Te koop:
Soxo 22” full hd lcd tv met dvd-speler 
€50,-. Tel. 06-11050056
Gratis afhalen:
Zak met mini witte grindsteentjes. 
Tel. 06-28252928






