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“Supertrots”
Wethouder Robert van Rijn: “Ik ben 
blij dat de verkiezing dit jaar wel door 
konden gaan en ben supertrots op 
alle bedrijven in Aalsmeer die niet bij 
de pakken neer zijn gaan zitten en 
creatief door de coronatijd zijn heen 
gekomen. Ik wil iedereen bedanken 
die aan deze verkiezing heeft meege-
holpen om er een mooi en veilig feest 
van te maken en natuurlijk feliciteer 
ik alle winnaars.” 

Categorie Starters
In de categorie Starters is Lunchlokaal 
De Drukker uitgeroepen tot winnaar. 
In het juryrapport stond: ‘Lunchlokaal 
de Drukker is een aanwinst voor Aals-
meer en Pim van Zwieten is als gast-
heer volledig in zijn element.’ Dubbel 
prijs deze avond voor eigenaar Pim 
van Zwieten. Lunchlokaal De Drukker 
won ook de publieksprijs.

Categorie ZZP-er
Na de prijsuitreiking aan de Starter 
van het jaar werd overgegaan naar de 
categorie ZZP-er van het jaar. Laura 
van der Zwaard van Little Cactuz 
mocht deze prijs in ontvangst nemen. 
De jury was erg onder de indruk van 
haar persoonlijke ontwikkeling en 
betrokkenheid bij het milieu.

Categorie MKB klein
In de categorie MKB klein kwam DC 
Systems als winnaar uit de bus. De 
jury vindt DC Systems van Harry 
Stokman een uniek onderneming 
met een prachtige visie. De tweede 
extra prijs deze avond, de innovatie-
prijs, mocht Harry Stokman eveneens 
in ontvangst nemen. De jury was 
zeer lovend over dit bedrijf dat 
uitgaat van gelijkstroom om zo aan 
de groeiende energiebehoefte te 
blijven voorzien.

Categorie MKB groot
Voor de categorie MKB groot stonden 
Bosman Van Zaal, Hortus Supplies en 
Burgers Carrosserie op het podium. Na 
een groot tromgero�el kwam het logo 
van Burgers Carrosserie groot op het 
scherm als winnaar. Ton Burgers 
toonde zich zeer vereerd. “Ik ben 
apetrots.” De jury: ‘Door innovatie, 
maatwerk en vakmanschap levert 
Burgers Carrosserie geen standaard 
product. Dit is een bedrijf waar heel 
Aalsmeer trots op kan zijn.’ Het was 
een mooie avond met mooie winnaars. 
Elders in deze krant een verslag van de 
avond door Janna van Zon.

Mooie winnaars bij Onderneming 
van het Jaar verkiezing

Alle winnaars van de Onderneming van het Jaar verkiezing. Foto: Jean Haasbroek

Aalsmeer - Vrijdag 12 november vond in The Beach de Onderneming van 
het Jaar verkiezing plaats. Omdat er ook die avond een persconferentie 
over nieuwe corona-maatregelen werd gehouden was het programma 
alvast aangepast. Zo werd iedereen gescand bij binnenkomst, werd er 
zoveel mogelijk afstand gehouden en de hapjes en drankjes aan de tafels 
geserveerd. Katelijne van Otterloo was de presentatrice en de avond 
werd opgeluisterd met spannende acts. 

Aalsmeer - Met babbelbankjes vraagt 
de gemeente aandacht voor het thema 
eenzaamheid. Want hoe leuk is het om 
nieuwe mensen te leren kennen en een 
praatje met ze te maken? Misschien 
eenmalig, maar misschien is het wel 
het begin van een nieuwe vriendschap. 
Maar waar moeten deze babbelbankjes 
komen? Dat mogen inwoners nu zelf 
bepalen. Wethouder Wilma Alink van 
Zorg: “De gemeenteraad heeft 
unaniem de motie van het CDA aange-
nomen om babbelbankjes in Aalsmeer 
en Kudelstaart te plaatsen. Babbel-
bankjes zorgen voor ontmoeting en 
verbinding. Dit zijn belangrijkere 
thema’s dan ooit, want door corona 
hebben we letterlijk en �guurlijk meer 
afstand van elkaar genomen. Ook in 
onze gemeente is er eenzaamheid en 
behoefte aan meer contact. Met 
behulp van babbelbankjes kunnen wij 
elkaar makkelijker ontmoeten.”

Denk mee
De gemeente wil samen met Zorgver-

zekeraar Zorg en Zekerheid tien 
babbelbankjes plaatsen in Aalsmeer 
en Kudelstaart. Inwoners kunnen 
vanaf vandaag aangeven waar de 
babbelbankjes moeten komen via de 
participatie website van de gemeente: 
participatie.aalsmeer.nl. 
Daar kunnen inwoners hun favoriete 
locatie aangeven en een foto 
uploaden.

Nomineren en stemmen
Is de locatie al genomineerd? Dan 
kan hierop worden gestemd. Hoe 
meer stemmen, hoe groter de kans 
dat daar een bankje komt te staan. 
De gemeente kijkt of de bankjes 
goed verdeeld zijn over heel Aals-
meer en Kudelstaart én of het een 
geschikte ondergrond is voor een 
bankje. Nomineren en stemmen kan 
tot en met maandag 6 december 
2021. Hiervoor moet worden inge-
logd op de participatie.aalsmeer.nl. 
Wie nog geen account heeft, kan er 
eenvoudig één aanmaken.

Tien locaties gezocht voor 
babbelbankjes in gemeente
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AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG,  
RIJSENHOUT

Kantooradres
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

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

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

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

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

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

133e jaargang

Oplage: 17.600

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

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

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

Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt 
op FSC-Mix papier van verantwoorde 
herkomst.

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

KERKDIENSTEN
ZONDAG 21 NOVEMBER

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Dienst in Oosterkerk, Oostein-

derweg 269. Zondag 16u. met 
Rob Kool. Zie: www.cama-aals-
meer.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 
10u. dienst met ds. M. de Best uit 
Arnhem. Om 16.30u. gez. dienst 
in CGK met ds. M. Hogenbirk uit 
Bennekom.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst 

met ds. Paul F. Thimm, 
herdenken van de overledenen. 
Collecte: Adventsproject.

. Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

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

Zondag 10u. dienst met ds. Teus 
Prins m.m.v. harpiste Petra 
Vlasman. Voor thuiskijkers: 
http://pgAalsmeer.nl/
kerkdienstgemist/ 

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag 

10u. dienst met ds. G.H. de Ruiter, 
Aalsmeer. Organist: Hugo v/d 
Meij. Zie: hervormdaalsmeer.nl. 

- Oosterkerk, Oosteinderweg 269. 
Zondag 10u. dienst met ds. M.J. 
Zandbergen, eeuwigheids-
zondag. Zie: www.hervorm-
daalsmeer.nl. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

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

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.  

Zaterdag 17u. Woordcommunie-
viering in Kloosterhof. Voor-
ganger B. Dullens. Zondag in 
Karmelkerk 9.30u. Eucharistie-
viering met m.m.v. klein koor. 
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 mw. 
Gretha Bregman en ds. Gonja 
v/h Kruis (gedachtenis dienst). 
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. Eucharistieviering 
m.m.v. cantors. Info: sjangeboor-
tesecretariaat@live.nl of bel 
0297-324735.  

Begra Bijbelstudie
- Eerstvolgende samenkomst op 

10 januari. 
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.

Rijsenhout - Donderdagavond 16 
december zal de bekende organist  
Gert van Hoef een concert komen 
verzorgen in het Lichtbaken in 
Rijsenhout. Deze avond staat uiter-
aard helemaal in het teken van Kerst. 
Mooie improvisaties op diverse kerst-
liederen, zowel geestelijk als popu-
lair. Uiteraard is er weer mogelijkheid 
tot het aanvragen van nummers 
tijdens de avond. Gert heeft al meer 
dan 100.000 volgers op youtube, 
daarmee is hij een hit online en een 
veel gevraagde organist! Veel optre-
dens heeft hij al mogen verzorgen in 
zowel binnenland als het buitenland.

Het kerstconcert begint om 20.00 
uur. Uiteraard worden de corona-
maatregelen gehanteerd. Voor 
kaarten à 11 euro kan een mail 
gestuurd worden naar: zwaardvd-
johan@hotmail.com.

Kerstconcert met organist Gert 
van Hoef in het Lichtbaken

Rijsenhout - Zingen is leuk en houdt u 
gezond. Hosanna in Excelsis uit Rijsen-
hout gaat met ingang van 11 januari 
oefenen op dinsdagmorgen van 9.30 tot 
11.30 uur. Dirigente Marjana Butko en 
de leden nodigen u van harte uit om lid 
te worden van het koor. Alvast met 

Aalsmeer - Veel supermarkten doen 
hun best om voedselverspilling en te 
grote voorraden tegen te gaan. Dat is 
goed nieuws voor het terugdringen 
van de voedselverspilling, maar daar-
door moet de Voedselbank vaak 
nieuwe wegen vinden om aan 
voedsel voor haar klanten te komen. 
Vorig jaar was het inzamelen van de 
AH vega-cadeaukaarten van de Post-
codeloterij een groot succes, vooral 
dankzij een erg actieve vrijwilligster. 
Dat succes wil de Voedselbank Aals-
meer graag dit jaar herhalen. Als u 

uw kaart zelf niet wilt gebruiken, 
activeer hem dan alstublieft en 
doneer hem dan aan de Voedsel-
bank, die hier voor een bedrag van 
12,50 euro goede producten kan 
kopen. De cadeaukaarten zijn heel 
welkom. Inleveren kan bij: Burggra-
venambacht 1 in Kudelstaart, Kudel-
staartseweg 141, Fuutlaan 44, 
Goudenregenstraat 29, Clauslaan 12 
en Dahliastraat 11. Let op: Eerst zelf 
de kaart activeren. Namens de 
klanten van de Voedselbank alvast 
hartelijk bedankt!

Voedselbank verzamelt weer 
vega-cadeaukaarten

Aalsmeer - Drie maal per maand 
komen er ouderen, uit alle delen van 
Aalsmeer, bij elkaar om te handwerken 
of te knutselen of een bakkie ko�e te 
drinken. Deze mensen worden van huis 
opgehaald en na a�oop weer netjes 
naar huis gebracht. Helaas zijn er bij de 
negen man tellende ‘chau�eurspool’ 
enkele zieken en moeten mensen 
teleurgesteld worden als er geen 
andere chau�eurs zijn die ze kunnen 
halen en brengen. Deze activiteit wordt 
drie keer per maand op maandag-
middag georganiseerd. Sam Creatief 
begint om 14.00 uur en om 16.00 u 
worden de mensen weer naar huis 
gebracht. Stichting SAM zoekt nu 

chau�eurs, die met eigen auto, bij toer-
beurt, een of twee ouderen van huis 
willen ophalen om naar het Parochie-
huis in de Gerberastraat te brengen. Dit 
houdt in dat een chau�eur slechts eens 
per maand aan de beurt is. Aanmelden 
kan door te bellen naar Ineke Hoog-
eveen: 0297-328613 of te mailen naar: 
info@stichtingsam.eu

Opbrengst najaarsverkoop
Tijdens de najaarsverkoop van hand-
werk-spullen afgelopen vrijdag bij AH 
Kudelstaart is er voor 345 euro 
verkocht. Voor dit bedrag gaat weer 
nieuw materiaal gekocht worden voor 
de creatieve middagen.

Stichting zoekt chauffeurs voor 
SAM Creatief groep 

Voorlopig geen OVAK-
soos in Parochiehuis
Aalsmeer - Op woensdag 10 
november is er weer geklaverjast in 
het Parochiehuis. Dit keer waren er 
vijf tafels bezet. Ubel is met 5280 
punten als eerste geëindigd. De 
tweede en derde plaats was echt een 
nek aan nek race die gewonnen werd 
door Wim Spring in ’t Veld, gevolgd 
door Paul van Aalst met 5200 
punten. Gees sloot het rijtje af met 
3712 punten. In verband met de 
oplopende besmettingen is er 
besloten dat er voorlopig geen soos-
middagen van de OVAK worden 
gehouden. Alle deelnemers die vanaf 
1 september hebben mee gespeeld, 
zijn persoonlijk op de hoogte 
gebracht van dit besluit. Indien de 
OVAK-soos weer mogelijk is worden 
de kaarters hierover geïnformeerd.

Hosanna in Excelsis kennis maken? Tot 
eind van dit jaar repeteert het koor op 
dinsdagavond vanaf 19.30 uur in de 
Ontmoetingskerk aan de Werf 1. Voel u 
vrij om binnen te lopen. Voor inlich-
tingen kan contact opgenomen met 
voorzitter Ria van Stam via 06-40246224.

Zingen bij Hosanna in Excelsis Rijsenhout

Pubquiz en bazar-experience 
zaterdag voor 4 goede doelen
Aalsmeer - Ook dit jaar wil de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer weer 
zoveel mogelijk inzamelen voor goede doelen. Dat gaat deze keer met 
een spetterende livestream en een nog nooit eerder vertoonde online 
veiling. Vrijdag 19 november begint om 20.15 uur een pubquiz. Meedoen 
is makkelijk. Maak vijf euro over op de bankrekening IBAN: NL47 RABO 
0300.1219.62 van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer. Dit kan tot en 
met 18 november. Heel belangrijk is om bij de overboeking je emailadres 
te vermelden voor het verkrijgen van een link naar de livestream. 
Zaterdag 20 november start om 10.30 uur de livestream via www.dgaals-
meer.nl. Tijdens deze wervelende show is de online veiling ‘the place to 
be’. Hier kan geboden worden op de mooiste dingen. Foto’s van alle 
kavels zijn te vinden op de website. Daarnaast is er de verloting van de 
grote quilt en worden er �inke prijzen verloot onder de donateurs. De 
opbrengst gaat geheel naar de goede doelen. Dus, doneer of bied mee 
tijdens deze unieke ervaring. De goede doelen dit jaar zijn: Stichting 
Vrienden van Mikondo voor onderwijs in Congo (www.mikondo.nl), Spot 
Tanzania voor waterproject in dorp Makanya (www.spot-tanzania.nl), 
Hart4Onderwijs in Nepal voor project Summer Academy voor leer-
krachten (www.hart4onderwijsnepal.nl) en voor Stichting SAM voor de 
aanschaf van een nieuwe duo-�ets (www.stichtingsam.eu).Voor de 
doelen in het buitenland is bij de OSA verdubbeling van de opbrengst 
aangevraagd. 

Bloemenstand buiten
Wat ook kan is verse bloemen kopen bij de stand buiten op het kerkplein. 
Geef een bloemetje cadeau en steun daarmee de goede doelen. Uiter-
aard zijn donaties altijd welkom. Ook na de livestream. Doneer een 
bijdrage naar genoemde bankrekening van de Doopsgezinde Gemeente. 
Meer informatie over de activiteiten en de goede doelen zijn te vinden op 
www.dgaalsmeer.nl. De Doopsgezinde Gemeente hoopt op een gewel-
dige (online) bazaar-dag en natuurlijk een mooie opbrengst, zodat de 
goede doelen gesteund kunnen worden.









WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

RECTIFICATIE
- Rietwijkeroordweg naast nr. 8 (kad. perc. A. 3615 en 3616), 

(Z21-078729), (Omgevingsvergunning, Aanvraag ontvan-
gen) het bouwen van een opslaghal met kantoor en het 
plaatsen van erfafscheiding. Toelichting: tijdens de behan-
deling/beoordeling van de aanvraag is gebleken dat de inrit 
niet wordt gewijzigd. 

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn 
ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de 
balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren 
op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@
aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een la-
ter stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of 
een beroepschrift worden ingediend.
- Hornweg (kad. perc. B4878), (Z21-082676), het kappen van 

maximaal 17 bomen (met latere herplant) i.v.m. werkzaam-
heden aan de Ongestoorde Logistieke Verbinding (OLV) 

- Gerberastraat 2, 1431 SG, (Z21-082608), het bouwen van 
twee lokalen met bijbehorende ruimtes en speellokaal ter 
vervanging van de bestaande tijdelijke noodhuisvesting 
t.b.v. nieuwbouw van de Jozefschool 

- Corellihof 2-16 en 7-33, Vivaldihof 2-18 en 7-33, Tartinihof 
2-18 en 7-33, Locatellihof 2-18 en 7-33, (Z21-082458), het 
omkleuren van draaiende delen en kozijnpanelen aan de 
voorgevel van de woningen 

- Turfstekerstraat 43, 1431 GD, (Z21-082353), het inrichten van 
een werkplaats voor schadeherstel pleziervaartuigen 

- Herenweg 40, 1433 HB, (Z21-082166), het plaatsen van een 
stacaravan voor de woning t.b.v. tijdelijke bewoning 

- Westeinderplassen, kad. perc. H 445, (Z21-081964), het plaat-
sen van een metalen schuilhut op een recreatie-eiland 

- Oosteinderweg 301, 1432 AW, (Z21-081833), het vervangen 
van een bestaand zomerhuis achter de woning 

- Beethovenlaan, naast Jupiterstraat 1, (Z21-081755), het 
plaatsen van een puincontainer op een parkeerplaats nabij 
de woning van 17 december 2021 t/m 29 januari 2022 

- Uiterweg 141, 1431 AD, (Z21-081689), het bouwen van een 
woning 

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVER-
GUNNING, 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:
- Ophelialaan 162, 1431 HP, (Z21-070025), het bouwen van 

een gezondheidscentrum met daarboven 6 appartementen. 
Verzonden: 15 november 2021

- Zijdstraat 31 en 31a t/m 31g, 1431 EA, (Z21-068828), het le-
galiseren van (indelings)wijziging. Verzonden: 09 november 
2021

- Zuid-Afrikaweg, Greenpark kavel 3.3 (kad.perc. B10385), 
(Z21-069015), het bouwen van 32 bedrijfsunits en het aan-
leggen van een in- en uitrit. Verzonden: 10 november 2021

- Marconistraat 10, 1433 KK, (Z21-068173), het plaatsen van 
een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden:  
09 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 bestuursrecht de 
volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling 
is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat 
kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
- Zijdstraat achter nrs. 26-26H (kad.perc. G6425), (Z21-061592), 

het plaatsen van een tweede schuur op een omheinde par-
keerplaats naast de bestaande schuur. Verzonden: 12 no-
vember 2021

- Aalsmeerderweg tussen 235 en 245 (kad.perc. B 9895, 9896 
en 9897), (Z21-060623), het bouwen van twee tijdelijke wo-
ningen in afwachting van de bouw van twee permanente 
woningen op de percelen. Verzonden: 12 november 2021

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, 
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te 
verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u be-
zwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader 
aan de onderkant van deze advertentie:
-  Dreef 5, 1431 WC, (Z21-064797), het aanleggen van een in- 

en uitrit t.b.v. de herinrichting van het voormalig voetbalter-
rein als recreatiepark. Verzonden: 12 november 2021

- Zwarteweg 55, 1431 VJ, (Z21-069083), het plaatsen van een 
vuilcontainer op het gras vóór het perceel t/m 1 juni 2022 
t.b.v. afval voor een te realiseren zorgwoning. Verzonden: 12 
november 2021

- Zwarteweg 96, 1431 VM, (Z21-071709), het aanbrengen van 
handelsreclame op de gevel (verlicht) en de entreeluifel (on-
verlicht). Verzonden: 11 november 2021

- Berkenlaan 7, 1431 JD, (Z21-070431), het vergroten van de 
woning en het plaatsen van een dakopbouw. Toelichting: 
deze aanvraag is eerder behandeld en gepubliceerd onder 
zaaknummer Z21-048215. Op deze aanvraag is abusievelijk 
vroegtijdig een besluit genomen. De behandeling wordt nu 
voortgezet onder het nieuwe zaaknummer Z21-070431. Ver-
zonden: 10 november 2021

GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, 
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aalsmeer een werelddorp 
van bloemen en water.

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met
#visitaalsmeer

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

BEKENDMAKINGEN

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

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

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

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

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

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

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 

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

SOCIAAL LOKET AALSMEER OPEN OP AFSPRAAK

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

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

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 
november 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 op-
nemen met Meerlanden via tel. 0297-381717. 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:
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 waar-
schijnlijk even aan het lossen.

CONTROLEER REGELMATIG PLATTE DAKEN

Het afgelopen jaar viel er in Nederland veel neerslag en in de 
winter kan daar nog sneeuw bijkomen. Voor gebouwen met 
platte daken brengt dit extra risico’s met zich mee. Uit onder-
zoek blijkt dat jaarlijks 10 tot 20 platte daken in Nederland 
bezwijken. De gemeente Aalsmeer wil daarom inwoners en 
bedrijven erop attenderen hun daken regelmatig te contro-
leren. Uit onderzoek door VROM blijkt dat er doorgaans voor 
plaatsing van het dak geen of geen goede wateraccumulatie 
berekening is gemaakt. Dit houdt in dat de te verwachten hoe-
veelheid regenwater op het dak (inclusief de consequenties) 
niet is berekend voor de constructie. Het dak buigt dan steeds 
verder door en kan uiteindelijk instorten. 

Tips
Het is goed om uw dak en afvoeren vrij te houden van mos, 
algengroei, plassen en bladeren. Daarnaast is het aan te be-
velen om uw dak periodiek te laten inspecteren op gebreken 
en lekkages. Op www.aalsmeer.nl vindt u een rapport van het 
ministerie van VROM naar de oorzaak van het bezwijken van 
platte daken.

op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht 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:
- Zoete Veenstraat 2, 1432 LE, (Z21-049655), het legaliseren 

van een aanbouw. Verzonden: 12 november 2021

VERGUNNING INGETROKKEN
- Zwitserlandstraat 4 (nabij Hollandweg/Middenweg, Sectie 

B 5971), het bouwen van een bedrijfsgebouw (Mercedes) 
(Z21-078687). Toelichting: vergunning bekend onder num-
mer Z19-061492

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.

EVENEMENTENVERGUNNING (AANVRAGEN) 
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 
van de APV de volgende evenementenvergunning is aange-
vraagd:
- Kanaalstraat 12 (Z21-081951) Kerstmarkt op 11 december 

2021, ontvangen 9 november 2021

COLLECTES

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

ONTHEFFING (NACHT)VERBLIJF IN OPENBARE RUIMTE

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
op grond van artikel 2:47a van Algemene Plaatselijke Verorde-
ning (APV) de volgende onthe�ng is aangevraagd.
- Westeinderplassen/Westeinderdijksloot (Z21-083138) 

Groepskamperen op scoutingeiland van 1 januari 2022 tot 1 
januari 2027, ontvangen 13 november 2021

VERKEERSBESLUITEN

Op 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties (Wep) in wer-
king getreden. Vanaf die datum worden verkeersbesluiten niet 
meer in de Staatscourant gepubliceerd, maar in het Gemeen-
teblad bekendgemaakt. Hieronder vindt u een attendering van 
verkeersbesluiten die recent in het Gemeenteblad zijn gepubli-
ceerd. U kunt deze verkeersbesluiten raadplegen op www.over-
heid.nl via de link “Berichten over uw buurt”. Informatie over de 
mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift en de 
termijn waarbinnen dat mogelijk is vindt u in het verkeersbesluit.
- Gehandicaptenparkeerplaats algemeen - Beethovenlaan, 

oostelijk deel 

TER INZAGE

t/m 23-12-21 Verleende omgevingsvergunning Aalsmeer-
derweg 333 Aalsmeer (Z20-063772) met de 
daarbij behorende stukken

t/m 23-12-21 Ontwerp omgevingsvergunning Dorpsstraat 
naast 135 Aalsmeer (Z21-042638) met de daar-
bij behorende stukken 
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AGENDA

DONDERDAG 18 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.
* Ouderensoos in ‘t Middelpunt, 

Wilhelminastraat v/a 13.30u.
* 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.

* Voorstelling Jong van Geest bij 
KBO-PCOB in Irene, Kanaalstraat 
vanaf 20u.

* Vergadering commissie Maat-
schappij en Bestuur in Raadzaal, 
raadhuis vanaf 20u.

VRIJDAG 19 NOVEMBER:
* Expositie Beestenboel in het 

Oude Raadhuis, Dorpsstraat. 
Open vrijdag t/m zondag van 14 
tot 17u.

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

ZATERDAG 20 NOVEMBER:
* Snoeiboot vaart uit op West-

einder, lossen: 9-12u. De Winkel 
en 13-16u. Grote Brug.

* Postzegelruilbeurs in Parochie-
huis, Gerberastraat v/a 9.30u.

* Crash Museum in fort bij Aals-
meer open 10 tot 16u. 

* Kwartmarathon kaarten bij BV 
Hornmeer in buurthuis, Dreef 1 
vanaf 10u.

* Bazar-experience Doopsgezinde 
Kerk vanaf 10.30u. livestream.

* Aankomst Sinterklaas bij loswal 
Kudelstaart om 13u. Rondgang 
door dorp 14 tot 16u.

* Verkoop producten uit Israël in ‘t 
Baken, Sportlaan, 13-16u.

* Cabaret Peter van Ewijk met 
‘Contact’ in Bacchus XL, Gerbe-
rastraat vanaf 19.30u.

ZONDAG 21 NOVEMBER:
* Watertoren open van 13 tot 17u. 

Ook op 20 en 27 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.

MAANDAG 22 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.

DINSDAG 23 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. Taal-
café van 13.30 tot 14.30u.

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

WOENSDAG 24 NOVEMBER:
* Wandelen met Rollatorwandel-

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

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

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

DONDERDAG 25 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.
* Sjoelcompetitie in Dorpshuis 

Kudelstaart vanaf 19.30u.

Kudelstaart - In verband met de recent 
afgekondigde landelijke maatregelen 
omtrent het coronavirus wordt de thea-
tervoorstelling ‘Plaza-Suite’ door 
Toneelvereniging Kudelstaart helaas 
afgelast. Het bestuur acht het niet haal-
baar om binnen de geldende voor-
schriften het publiek een volwaardige 
show te kunnen aanbieden. Alle voor-
stellingen (19, 20 en 26 november) 
komen dus te vervallen. Toneelvereni-
ging Kudelstaart was de laatste 
maanden hoopvol en vol enthousiasme 

aan het repeteren voor de nieuwe voor-
stelling ‘Plaza-Suite’. Met de afgelopen 
corona periode hadden de spelers er 
super veel zin in om het publiek weer te 
kunnen verblijden met een leuk 
avondje uit. Helaas heeft dat niet zo 
mogen zijn. Binnen de afgekondigde 
maatregelen bleef er te weinig ruimte 
over om het publiek een echt avondje 
uit te serveren. In de loop van 2022 
hoopt de Toneelvereniging de draad 
weer op te kunnen pakken en hoopt 
dan weer publiek te mogen ontvangen 

Voorstelling ‘Plaza-Suite’ door 
Toneelvereniging afgelast

Aalsmeer - Zaterdag 20 november 
gaan de deuren van het Parochiehuis 
in de Gerberastraat om 09.30 uur 
open voor alle postzegelverzame-
laars en -ruilers. De entree is gratis. 
Maar, om naar binnen te gaan is wel 
een coronatoegangsbewijs en een 
geldig legitimatiebewijs nodig. Eerst 
dan kan er heerlijk gesnu�eld 
worden in de ruim 75 nieuwe stock-
boeken met daarin duizenden zegels 
voor slechts 5 eurocent per zegel. 
Ook zijn er diverse handelaren 
aanwezig die mogelijk de zegels 
hebben die u mist en die niet in de 
ruilboeken zitten. De restanten van 

de november veiling zijn deze dag 
zonder te bieden eveneens op de 
ruilbeurs te koop. De lijst van de 
onverkochte kavels is te vinden op 
de website van de vereniging: www.
postzegelverenigingaalsmeer.nl .
Voor meer informatie over deze dag 
kan contact opgenomen worden met 
Gerboud Zwetsloot via 0297-345231.
Alle activiteiten van de vereniging 
steunen? Word dan lid van de vereni-
ging. Gerboud schrijft nieuwe leden 
(tegen een gereduceerd tarief ) graag 
in. En: Behalve boeken en catalogi 
kunnen ook kerstzegels bij de vereni-
ging besteld worden.

Postzegel(ruil)beurs en restant veilingkavels

Aalsmeer - Radio Aalsmeer heeft een 
nieuwe prijs in het leven geroepen: 
de Jan Peterse Trofee. Deze prijs is 
een waardering voor een vrijwilliger 
die zich bijzonder verdienstelijk 
maakt voor de lokale omroep. De 
eerste trofee werd deze week uitge-
reikt aan Ilse Zethof.

Jan Peterse (1943-2014) was jaren-
lang een van de gezichten van de 
omroep. Naast zijn werk als journalist 
voor de Nieuwe Meerbode was hij 
vanaf het begin betrokken bij Radio 
Aalsmeer. Hij vervulde vele taken en 
was hoofdredacteur. Bij het dertig-
jarig bestaan van de omroep vindt 

Jan Peterse Trofee van Radio 
Aalsmeer voor Ilse Zethof

Aalsmeer - Eindelijk na zo’n lange tijd 
stond popkoor Soundsation weer op de 

planken. Zaterdag 6 november in de 
burgerzaal bij de afsluiting van de Ik 

“Heerlijk om weer op te treden”

KCA Klassiek: The Five Elements 
door Tim Kliphuis Trio
Aalsmeer - Zondag 21 november 
presenteert KCA Klassiek met het Tim 
Kliphuis Viool Trio in cultureel café 
Bacchus XL. Tim Kliphuis is één van ‘s 
werelds beste violisten en staat met 
zijn trio garant voor een adembene-
mend instrumenteel concert. Klip-
huis laat met gitarist Nigel Clark en 
contrabassist Roy Percy grenzen van 
muzikale genres vervagen en stelt 
klassieke werken van grote compo-
nisten in een verrassend nieuw licht. 
In de gedwongen afzondering van 
de corona-lockdown schiep Kliphuis 

een geheel eigen muziekstuk: ‘The 
Five Elements’ waarin de natuur 
centraal staat. Als musicus ziet Tim 
Kliphuis het meer en meer als zijn 
taak om aandacht te vragen voor de 
natuur die bedreigd wordt terwijl ze 
gekoesterd zou moeten worden. 
Kom genieten en ga met het Tim 
Kliphuis Trio op ontdekkingstocht 
naar de schoonheid en emotie van 
klassieke muziek. Aanvang is 15.00 
uur. Adres: Gerberastraat 4. Entree is 
17,50 euro, Jongeren tot en met 25 
jaar betalen 10 euro. Kaarten zijn 

uitsluitend verkrijgbaar in de KCA-
Ticketshop (via www.skca.nl). De 
ko�e is gratis. Het tonen van een 
coronatoegangsbewijs is verplicht.

het bestuur het passend om een prijs 
naar hem te vernoemen. De Jan 
Peterse Trofee wordt uitgereikt aan 
vrijwilligers die zich, in de geest van 
Jan, buitengewoon inspannen voor 
Radio Aalsmeer. De onmisbare scha-
kels die hun werk grotendeels in 
stilte verrichten, maar zonder wie de 
omroep niet kan bestaan.
Afgelopen weekend werd bekendge-
maakt dat de eerste trofee is toege-
kend aan Ilse Zethof. Zij is al geruime 
tijd bij Radio Aalsmeer betrokken als 
publiciteitsmedewerker en program-
mamaker. Vele vrijwillige uren 
worden elke week door haar besteed 
aan het onder de aandacht brengen 
van de programma’s en activiteiten 
van de omroep. 
Radio Aalsmeer prijst zich gelukkig 
met vrijwilligers als Ilse. De grote 
inzet van ruim zestig vrijwilligers 
maakt het mogelijk dat er dagelijks 
een gevarieerd programma-aanbod 
te vinden is op de lokale radio, en 
steeds vaker ook op tv.
Voor meer informatie: www.radio-
aalsmeer.nl.

Toon Maand. Wat was dat weer 
genieten om voor publiek op te treden 
en wat voor publiek! Met ‘Our House’ 
van Crosby Stills & Nash werd geopend. 
Met de bekende nummers van de 
musical The Lion King, zagen de koor-
leden verschillende blikken van herken-
ning de zaal door gaan. Van The Moody 
Blues met Night in White Satin tot A 
Tibute to Queen waar dirigent Greetje 
de Haan de hele zaal mee kreeg om te 
zwaaien met de armen met ‘We Are The 
Champions’. Als afsluiter een gouwe 
ouwe van Aerosmith, een mooie ballet 
waar Trudy Buchner een stukje solo in 
zingt, het prachtige nummer ‘Dream 
On’. Wat voelde het weer als vanouds 
om te mogen zingen voor publiek. 
Noteer vast de volgende data in de 
agenda: Op zondag 19 december 
geven Flora en Soundsation samen een 
kerstconcert.

in het Dorpshuis Kudelstaart. Hou hier-
voor de website (www.toneelvereni-
gingkudelstaart.nl) goed in de gaten.

Kaarten blijven geldig
Reeds gekochte kaarten behouden hun 
geldigheid voor de volgende keer dat 
‘Plaza Suite’ opgevoerd gaat worden. Te 
zijner tijd zal bekend gemaakt worden 
welke kaarten voor welke nieuwe 
datum geldig zullen zijn. Bewaar uw 
kaarten dus goed! Mocht dan blijken 
dat u toch niet kunt, dan kunnen 
kaarten alsnog geretourneerd worden. 
Alle leden van de Toneelvereniging 
hopen op uw begrip en hopelijk tot 
snel.

Optreden Soundsation in burgerzaal. Foto: Ria Scheewe
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Aalsmeer - Ook dit jaar organiseert 
Afke Borgman in de maand 
december gezellige kerstworkshops 
in haar atelier aan de Aalsmeer-
derweg 225. De workshops zijn van 
14.00 tot 17.00 uur op 6, 8, 10, 11, 13, 
15, 17 en 18 december. De kosten 
bedragen per persoon 49,50 euro en 
dit bedrag is inclusief high tea en 
glühwein. Aan deelnemers wordt 
gevraagd zelf een mes, snoeischaar, 

draadtang en schaar mee te nemen. 
Niet in het bezit? Dan even door-
geven bij de reservering. Opgeven 
voor een kerstworkshop op 
maandag, woensdag, vrijdag of 
zaterdag kan telefonisch via 0297-
322235 of stuur een mail naar afke-
borgman@gmail.com. Vanwege 
corona kunnen per workshop maxi-
maal zes personen in de atelierruimte 
plaatsnemen. 

Kerstworkshops Afke Borgman

Aalsmeer - Cabaretier Peter van 
Ewijk komt op zaterdag 20 november 
optreden in cultureel café Bacchus 
XL in de Gerberastraat. ‘Contact’ heet 
zijn nieuwe voorstelling. 
In 1977 werden drie opvallende 
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, 90 minuten muziek, 115 foto’s 
en groetjes in 56 verschillende talen 
als een soort vriendschapsverzoek 
voor buitenaardse wezens. ‘Contact’ 
vertelt niet alleen het fascinerende 
en vaak hilarische verhaal van de 
Voyagers en de gouden plaat, maar 

Cabaretvoorstelling Peter van 
Ewijk vangt eerder aan!

DORPSDICHTER JAN DAALMAN

Aalsmeer - Gedicht van dorpsdichter Jan Daalman, voorgedragen bij de 
feestelijke afsluiting van de maand van de Amateurkunst:

Zoveel soorten kunst
Zodra ogen, oren en zintuigen geraakt worden 
door iets onbenoembaars dat kippenvel in je ziel etst
Iets je met een grote hand optilt en weer neerzet
Iets je doet watertanden
En Iets je de schoonheid der dingen toont
Iets een tot dan toe ongekende weemoed wakker kust
Iets wrikt, en schuurt en aan waarden tornt 
Iets de controverse zoekt en benoemt,
Iets dat orde schept in chaos,
Iets dat nooit helemaal af is,
kan dat eeuwig zijn of niet?
Is het een kwestie van smaak?
Een beter mens zijn?
Ik vraag het maar.
Openen van vergezichten?
Zoveel soorten kunst...
Als klanken en ritmes
klinkende melodieën aaneenrijgen,
en die ene zin uit dat ene gedicht
en dat ene schilderij van die ene schilder
en dat ene lied van die ene zanger
Voor altijd met je meereizen,
levenslang
Is dat de Kunst?
Hoe vluchtig die ervaring ook was?
Maar stilstaan is er niet bij.
Altijd op zoek naar nieuwe wegen,
kunst en wetenschap 
kunst en natuur,
zoveel soorten kunst...
Al eeuwen een veelkoppig licht en donker
dat ongemerkt de dagen barstensvol inkleurt.
Met dat ene mooie boek,
Die documentaire,
Dit toneelstuk,
Die ene dans,
Dat concert,
en al die mensen,
dat koor van duizenden stemmen
waarvan u er één bent.
Zoveel soorten kunst...

Zoveel soorten kunst...

Aalsmeer - Zaterdag 11 december 
komt Mike Boddé terug in Bacchus. 
De pianist en cabareteske liedjes-
schrijver Mike Boddé is een nationale 
beroemdheid geworden door het 
tv-programma ‘Podium Witteman’ en 
met ‘Fuse’, het avontuurlijkste muzie-
kensemble van Nederland. Zo’n 25 
jaar geleden trad de jazzpianist Mike 
Boddé al eens op in Bacchus. Nu 
komt hij weer naar Aalsmeer, ditmaal 
met twee leden van ‘Fuse’: de stervio-
liste Julia Philippens en contrabassist 
Tobias Nijboer, die vaste bezoekers 
ook kennen als bassist van pianiste 
en zangeres Maartje Meijer.
Het concert op 11 december begint 
om 20.30 uur in Bacchus XL in de 
Gerberastraat. De entree is 20 euro 
per persoon, jazzclubleden betalen 
15 euro en jongeren tot en met 25 

jaar 10 euro. Kaarten zijn verkrijgbaar 
in de KCA-Ticketshop via de website: 
www.skca.nl. Let op: Bij de voorstel-
ling is het tonen van een coronatoe-
gangsbewijs verplicht!

KCA Jazz met Mike Boddé en 
friends in Bacchus XL

gaat ook over het intense verlangen 
om iemand te vinden, ergens in de 
duisternis, tussen de sterren. 
Kaarten kosten 15 euro per stuk en 
zijn uitsluitend verkrijgbaar in de 
voorverkoop in de KCA ticketshop via 
de website: www.skca.nl. 

Let op: Voorstelling is vervroegd, 
aanvang: 19.30 uur. Kom op tijd in 
verband met controle van de corona-
toegangsbewijzen! De bar sluit 
vanwege de coronaregels om 20 uur.

Amstelland - Steeds meer mensen 
krijgen te maken met dementie in 
hun omgeving, bijvoorbeeld bij een 
partner of een ouder. Mantelzorg & 
Meer ondersteunt deze mantelzor-
gers en zoekt nu extra vrijwilligers 
die af en toe mensen met dementie 
willen bezoeken, zodat de mantel-
zorger even tijd voor zichzelf heeft. 
Het bezoeken van mensen met 
dementie is dankbaar werk. De 
betrokkene zelf vindt het vaak leuk 
om iemand te zien, maar ook de 
mantelzorger is blij dat hij of zij even 

iets anders kan doen. Maar hoe ga je 
nu om met dementie? Wat kun je 
zoal tegenkomen en wat moet je 
wel-of-niet doen? Op vrijdag 10 
december organiseert Mantelzorg & 
Meer daarom een workshop voor 
potentiële vrijwilligers die hier meer 
over willen weten om zo te bepalen 
of dit vrijwilligerswerk iets voor hen 
is. In deze twee uur durende work-
shop wordt uitgelegd wat dementie 
is en wat de zichtbare e�ecten zijn.
Ook wordt verteld wat de vrijwilligers 
tegen kunnen komen als ze op 

Training voor vrijwilligers: 
Omgaan met dementie

bezoek gaan bij iemand met 
dementie. Uitwisseling van erva-
ringen met dementie en ideeën bij 
het omgaan met dementie komen 
tot slot aan de orde. De workshop is 
op vrijdag 10 december van 14.00 
tot 16.00 uur en wordt, als de corona-
maatregelen het toelaten, gegeven 
in het kantoor van Mantelzorg & 
Meer aan de Bouwerij 4 in Amstel-
veen en anders is deze online via 
Zoom te volgen. Aanmelden kan via 
het aanmeldformulier op de site, 
door een mail te sturen naar: info@
mantelzorgenmeer.nl of bel naar 
020-5127250. Via de mail of telefo-
nisch kan ook meer informatie over 
de workshop opgevraagd worden.

Amstelland - Op zondag 21 
november om 14.30 uur speelt Ida van 
Dril voor iedereen vanaf 7 jaar het 
prachtige verhaal over de Vliegende 
Hollander in het Amstelveens Poppen-
theater. Is hij vergaan of is het een 
echt spookschip? De visvrouwen in 
het dorp zeggen van wel. Ga mee op 
avontuur over de woeste golven om 
de waarheid te achterhalen. Een muzi-
kale en grappig voorstelling met la�e 

helden en heldhaftige lafaards, voor 
iedereen die nog niet weet dat bang 
zijn helemaal niet eng is. Ida van Dril is 
actrice en bovenal theatermaakster 
van voornamelijk familievoorstel-
lingen. Ze is een verteller van verhalen 
en maakt daarbij alle emoties voelbaar 
met poppen en andere objecten. 
Kaartjes kosten 9 euro per stuk en 
kunnen gereserveerd worden via 
www.amstelveenspoppentheater.nl

Zeehelden of spoken in het 
Amstelveens Poppentheater?

De Vliegende Hollander door Ida van 
Dril in Poppentheater Amstelveen.

IDFA Extended in 
Cinema Amstelveen
IAmstelland - Onder de naam IDFA 
Extended worden bezoekers van 
cinema Amstelveen op zondag 21 
november verrast door een bijzon-
dere selectie van vier geëngageerde, 

Regio - De liniedijken die horen bij 
de Stelling van Amsterdam worden 
de komende jaren hersteld en beter 
herkenbaar. Eigenaren en beheerders 
van de tien liniedijken gaan aan de 
slag met onder andere het herstellen 
van de dijken, de beplanting, marke-
ringen en het beter zichtbaar maken 
van wandel- en �etsroutes.

Behoud en bescherming
Gedeputeerde Cultuur, Zita Pels: “De 
provincie Noord-Holland is siteholder 
voor de Stelling van Amsterdam en 
verantwoordelijk voor het behoud en 
de bescherming van het Werelderf-
goed. De afgelopen 20 jaar heeft de 
provincie ruim 30 miljoen euro geïn-
vesteerd in herbestemming en 
restauratie van met name de forten 
van de Stelling. De provincie blijft dat 
doen, maar wil ook kijken hoe de 
landschappelijke, recreatieve en 
educatieve waarde van de liniedijken 

nog sterker kan worden.”
Liniedijken zijn speci�eke onder-
delen van de hoofdverdedigingslinie 
van de Stelling van Amsterdam. Deze 
dijken zijn speciaal aangelegd om 
inundatiewater tegen te houden en 
manschappen met wapens konden 
zich achter de dijk opstellen. De linie-
dijken bestaan uit een samenhan-
gend stelsel van onder andere sloten, 
dijklichamen en beplanting.

Onderzoek en uitvoering
De provincie heeft een onderzoek 
laten doen naar de staat van de linie-
dijken. Dit onderzoek is besproken 
met de eigenaren en beheerders van 
de tien liniedijken. Deze partijen 
gaan zich inzetten om de liniedijken 
meer beleefbaar en zichtbaar te 
maken in het landschap. Dat doen zij 
bijvoorbeeld door het (deels) 
herstellen van het pro�el van de 
liniedijk, het (deels) terugbrengen 

Liniedijken Stelling van Amsterdam: Herstel 
en meer zichtbaar maken

van oorspronkelijke beplanting, 
herstellen van de eenheid sloot-wal-
gedekte weg, het aanbrengen van 
markeringen bij relevante doorkrui-
singen of start- en eindpunten, het 
zichtbaar maken van wandel- en 
�etsroutes langs de liniedijk en het 
plaatsen van informatiepanelen. De 
partijen hebben een uitvoeringspro-
gramma voor de periode 2021-2025 
opgesteld. Samenwerkende partijen: 
Provincie Noord-Holland, Gemeenten 
Aalsmeer, Beverwijk, Haarlemmer-
meer en Uithoorn, Hoogheemraad-
schap Hollands Noorderkwartier, 
Landschap Noord-Holland, Natuur-
monumenten, Recreatieschap 
Spaarnwoude en Waternet.

cinematogra�sch interessante docu-
mentaires. De �lms zijn op één dag 
te zien. Aanvang is 11.00 uur en even 
over 17.00 uur is de �lmdag ten 
einde. Films: Mr. Bachmann and his 
Class, Turn your Body to the Sun, 
Four Journey’s en Bigger Than Us.
Verder draaien nog de volgende 

titels: The French Dispatch (Wes 
Anderson), Riders of Justice, Spencer, 
Alles op Tafel, No Time to Die, 
Encanto (NL de nieuwste Disney�lm) 
en De Club van Sinterklaas en het 
Vergeten Pietje. Kijk op www.cine-
maamstelveen.nl voor alle titels, 
tijden en data.
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Aalsmeer - Met een �lmpje en een 
presentatie van jeugdagent Kim van 
der Weij is Hackshield Aalsmeer van 
start gegaan. Het project Hackshield 
is bedoeld om kinderen tussen de 8 
en 12 jaar weerbaar te maken tegen 
internetcriminaliteit. Hackshield is 
een spannend spel dat kinderen 
online leert om te gaan met de 
gevaren op internet. Ze krijgen door 
het spelen van het spel de gereed-
schappen en vaardigheden om zich 
te wapenen tegen 
cyber-criminaliteit. 

Week van de Mediawijsheid
Het �lmpje werd openbaar in de 
Week van de Mediawijsheid. “Het is 
mooi om te zien dat er op veel basis-
scholen aandacht is voor de gevaren 
op internet”, zegt wethouder jeugd 
en onderwijs Bart Kabout. “Zonder 
internet kunnen we natuurlijk niet 
meer en hoe vroeger we kinderen 
leren om er veilig op rond te surfen 
hoe beter het is. Als ze Hackshield 
spelen kunnen ze daarna als Junior 
Cyber Agent ook de oudere gene-
ratie weer iets leren over veiligheid 
op het internet. Dat is dubbele winst. 
Als gemeente ondersteunen we dit 
initiatief dan ook van harte.”

Kinderburgemeester in �lmpje
De lancering van Hackshield Aals-
meer was op OBS Kudelstaart, de 
school van kinderburgemeester 
Anne van Duijn. Zij speelt samen met 
de burgemeester en jeugdagent Kim 
een grote rol in het �lmpje dat Hack-
shield Aalsmeer promoot. Anne pakt 
daarin als junior cyber agent samen 
met Kim een hacker op die Aalsmeer 
in de greep houdt. “Dat is de werke-
lijkheid heel dichtbij”, zegt Kim van 
der Weij. “Je bent zo gehackt als je 
niet oppast. Als je wachtwoorden te 
simpel zijn bijvoorbeeld, of als je 
altijd maar één wachtwoord voor al 
je accounts gebruikt.” De voor-
beelden die Kim noemde bij de 
presentatie openden veel kinderen 
de ogen. 
Speel ook Hackshield, verzamel 
zoveel mogelijk punten en wordt de 
beste junior cyber agent van Aals-
meer. De beste junior cyber agent 
wordt gehuldigd en krijgt een leuke 
prijs. Op www.joinhackshield.nl/
gemeente/aalsmeer is het �lmpje 
van de burgemeester, de kinderbur-
gemeester en jeugdagent Kim te 
bekijken en kunnen kinderen zich 
direct aanmelden voor het spel (er is 
wel toestemming van ouders nodig).

Presentatie Hackshield: Word jij 
de beste junior cyber agent?

In de klas van kinderburgemeester Anne van Duijn op OBS Kudelstaart wordt het 
�lmpje van Hacks�eld gepresenteerd aan wethouder onderwijs Bart Kabout.

Aalsmeer - Het speelt in vele bran-
ches in Nederland op dit moment: 
personeelstekort. Ook de sierteelt-
sector heeft te maken met een snel 
groeiend tekort aan personeel. Bij 
Royal FloraHolland worden alle zeilen 
bijgezet. Personeel dat op kantoor 
werkt, zet de wekker wat vroeger en 
helpt mee in de verdeling. Ieder jaar 
van begin februari tot begin juni is 
het piektijd op de veiling: Valen-
tijnsdag, Internationale vrouwendag, 
verschillende Moederdagen, Pasen, 
Hemelvaart, Pinksteren… Extra 
handjes zijn dan nodig en al sinds 
jaar en dag helpt het kantoorperso-
neel van Royal FloraHolland dan een 

paar ochtenden mee. Omdat in tijden 
van deze bemensingscrisis werkelijk 
álles anders is, werd dit jaar ook 
buiten de normale drukke maanden 
piekhulp ingeroepen om het perso-
neelstekort op te vangen en eind-
tijden te halen. Verschillende afde-
lingen uit alle lagen van de organi-
satie hielpen mee. Van directie, HR, 
ICT’ers, accountmanagement en 
veilingmeesters tot aan medewerkers 
van Public A�airs, Communicatie, 
Facility Management en Finance trok 
men veiligheidsschoenen aan en 
hulde zich in een geel hesje. CEO 
Steven van Schilfgaarde stond op 18 
oktober ingeroosterd bij de bloemen 

Personeelstekort bij Royal Flora 
Holland: Iedereen werkt mee

Aalsmeer - De bouw van de nieuwe 
bedrijfsruimte van Marginpar start in 
de week van 22 november. Het is de 
eerste stap naar de uitbreiding van 
de sierteeltmarktplaats langs de 
N201 bij de entree van Aalsmeer. 
Deze week wordt het bouwterrein 
ingericht en de bouwketen geplaatst. 
Marginpar, lid van de coöperatie 
Royal FloraHolland, huurt straks circa 
9.000 vierkante meter en zal naar 
verwachting in het laatste kwartaal 
van 2022 haar nieuwe pand in 
gebruik nemen. “We kiezen bewust 
voor een plek op de marktplaats om 
dichter bij onze klanten te zitten. We 
willen de coöperatie versterken door 
intensiever samen te werken en 
handig gebruik te maken van logis-
tieke diensten. Dit stelt ons in staat 
om een breed assortiment te kunnen 
bieden aan onze klanten”, vertelt Rob 
Koning, managing director bij 
Marginpar. “Voor onze mensen willen 
we een plezierige en gezonde werk-
plek en een professionele uitstraling.”
Marginpar brengt als kweker en 
importeur al tientallen jaren zomer-
bloemen vanuit Afrika naar de markt-
plaats van Royal FloraHolland. 

Besluitvorming
“Uiteindelijk wil Royal FloraHolland 
met Aalsmeer-Oost op zo’n 135.000 
vierkante meter extra vloeropper-
vlak, het sierteeltcluster én de fysieke 
marktplaats verder versterken. We 
spelen hiermee in op de groeibe-
hoeften van onze klanten”, vertelt 
Coen Meijeraan, manager Real Estate 
en Facility Management bij Royal 
FloraHolland. Royal FloraHolland 
besluit de�nitief over de uitbreiding 
Aalsmeer-Oost in december. Bij 
groen licht start in de eerste helft van 
2022 de communicatie over de 
procedure van inschrijving.

Infrastructuur 
De ontwikkeling van Aalsmeer-Oost 
gebeurt op een voormalig kassenge-
bied, dat het afgelopen anderhalf 
jaar grotendeels bouw- en woonrijp 
is gemaakt. Daarbij worden ook de 
infrastructuur en bereikbaarheid 
verbeterd. Zo is een start gemaakt 
met de Ongestoorde Logistieke 
Verbinding (OLV), die het gebied in 
de toekomst gaat ontsluiten en een 
snellere verbinding is voor het 
vrachtverkeer naar Schiphol.

Start nieuwbouw bedrijf langs 
N201 bij entree van Aalsmeer

in Naaldwijk. “Het werd me weer eens 
duidelijk hoe belangrijk het werk van 
een vakbeheerder is. Bij het tellen 
bleken er best wel veel fouten te zijn.”

Feiten en cijfers
De keiharde cijfers: Tekorten van 60 
tot 100 man per locatie op de maan-
dagen waren in september en oktober 
geen uitzondering. De geboden hulp 
van in totaal ruim 100 collega’s van 
kantoor in de logistiek de afgelopen 
maanden was dan ook meer dan 
welkom. Medewerkers van kantoor 
werden ingezet als verdeler, pad-
beheerder, orderpicker of als a�ever-
chau�eur. Ook de komende maanden 
blijft Royal FloraHolland een beroep 
doen op collega’s van kantoor om de 
dienstverlening aan klanten zo goed 
mogelijk te kunnen leveren.

Aalsmeer - Met een vrolijk bloemen-
corso heeft de gemeente Aalsmeer 
zaterdag 13 november deelgenomen 
aan het Sinterklaasde�lé bij Paleis 
Soestdijk. Naast de �eurige bloemen-
groet in de vorm van een corsokar 
werd Sinterklaas verrast met een 
grote vaas met daarin 88(8) aard-
beien omdat Aalsmeer dit jaar 888 
jaar bestaat. Op de corsokar met 

elektrische trekker stonden de water-
toren, een koek- en zopiekraam, een 
zeilbootje en een handbaldoel. Het 
geheel is ontworpen en gebouwd 
door Elize Eveleens en Frits Nisters 
van Klimprodukties. 

Aardbeien in de bak�ets
Voorop in de stoet liep Finn uit 
Kudelstaart met het bord met de 

Sinterklaasde l  met corsokar 
uit Aalsmeer bij Paleis Soestdijk

gemeentenaam, daarnaast �etsten 
twee meisjes op vrolijk versierde 
�etsen. Burgemeester Gido Oude 
Kotte reed op een antieke bak�ets 
van de �rma Dobber daar vlak 
achteraan. In de bak zaten zijn 
dochter So�a en kinderburge-
meester Anne van Duijn met een 
grote vaas met aardbeien. “888 aard-
beien omdat met aardbeien alles in 
Aalsmeer is begonnen en we 888 jaar 
bestaan dit jaar”, zei de kinderburge-
meester toen ze Sinterklaas de vaas 
overhandigde. “Onze vlag is ook van 
de aardbei met rood van het fruit, 
groen van het blad en zwart van de 
aarde. En aardbeien is ook nog eens 
mijn favoriete fruit.”

Veel te bieden
“De bloemrijke optocht uit Aalsmeer 
liet aan Sinterklaas zien dat onze 
gemeente veel te bieden heeft voor 
kinderen. Ze kunnen zich op- en in 
het water vermaken, hebben de 
mogelijkheid om aan (top)sport te 
doen en hebben daarbij altijd de 
watertoren als vertrouwd beeld van 
thuis”, aldus burgemeester Gido 
Oude Kotte. “Met de aanwezigheid 
van kinderen uit de Taalklas en van 
Ons Tweede Thuis waren we 
compleet. Sinterklaas is tot slot van 
ons allemaal.”

Bloemenpracht
De corsokar was afgelopen zaterdag 
en zondag te zien voor het bordes 
van het raadhuis. De bloemenpracht 
werd bewonderd door alle ouders en 
kinderen die op bezoek kwamen in 
het Grote Huis van Sinterklaas, maar 
ook vele passanten pakten de mobiel 
of de camera om de corsokar voor 
eeuwig vast te leggen. En natuurlijk 
werden er ook diverse sel�es 
gemaakt met de bloemen en de 
watertoren op de achtergrond.
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“Met die pijn aan mijn 
knieprothese heb ik veel 
te lang doorgehobbeld”

Brengt u verder in bewegingmaartenskliniek.nl/klachtenknieprothese

Door Joke van der Zee

Aalsmeer – Prachtige designerkle-
ding die een tweede leven krijgt, hoe 
duurzaam wil je het hebben? Bij 
tweedehands damesmodezaak Nico-
le’s Choice zit je goed, maar niet 
alleen om genoemde reden. De 
winkel aan de Ophelialaan 151 is op 
meerdere vlakken een aanwinst. 

Gemoedelijk en laagdrempelig
Op 8 mei is Nicole’s Choice geopend 
en sindsdien hebben veel vrouwen al 
nieuwsgierig hun hoofd om de hoek 
gestoken en hebben met goedkeu-
rende blikken een rondgang door de 
ruime winkel gemaakt. Nicole 
Suurendonk, naamgever van haar 
zaak: “We hebben van begin af aan 
enthousiaste reacties gekregen, zo 
van: is dit écht tweedehands? Het 
geeft aan dat de kleding bijna niet 
van nieuw te onderscheiden is. Het 
moet dan ook mooi van kwaliteit zijn, 
schoon en gestreken. Als stylistes 
met merkkleding komen is dat 
meestal natuurlijk ook nauwelijks 
gedragen.” De goede smaak van 
Nicole staat garant voor een collectie 

in haar winkel die vrouwen van alle 
leeftijden aanspreekt. Daarbij krijgt 
Nicole hulp van de al even modebe-
wuste Ria. De twee stralen een en al 
gezelligheid uit. De ko�etafel in de 
winkel draagt bij aan een sfeer 
waarin je je erg welkom voelt en niet 
zelden zitten er vriendinnen aan te 
kletsen en ko�e te drinken. Heel 
gemoedelijk en laagdrempelig. Nog 
een reden om de winkel te bezoeken. 
De exclusieve merken maken liefheb-
bers natuurlijk erg blij, maar voor wie 
iets minder wil uitgeven zijn er ook 
voordeliger kledingstukken van 
bekende modewinkels. Met dien 
verstande dat het dan wel tweede-
hands is, maar geen kringloop. Dus 
kwaliteit voorop. Er zijn al broeken 
voor nog geen twintig euro. 

Ervaring in het vak 
Voor adviezen over stijl en materiaal 
kun je Nicole zeker even aan haar 
jasje trekken. De afgelopen elf jaar 
werkte zij in een modezaak te Boven-
kerk en daarvoor werkte zij bij gere-
nommeerde zaken als ‘Bandolera’ en 
bij ‘Bronwasser’ in Amstelveen en 
daar weer voor leerde ze de kneepjes 

Duurzaam is de trend bij 
Nicole’s Choice

Nicole (rechts) met Ria in haar nieuwe winkel ‘Nicole’s Choice’.

van het ondernemersvak in de sport-
zaak van haar vader. Zij stopte bij de 
winkel in Bovenkerk toen de eigena-
resse overleed. Nicole was begrijpelij-
kerwijs uit het veld geslagen. “Voor 
mij was het hart uit de winkel.” Maar 
op enig moment begon het toch 
weer te kriebelen. “Toen vriendinnen 
vertelden over dit pand in de Opheli-
alaan dacht ik: Ik ga het gewoon 
dóen!” Ze is heel blij met de locatie 
en de Aalsmeerders. “Aardige 
mensen en dat geldt zeker ook voor 
de mede-ondernemers in de straat, 
allemaal zo enthousiast en vriende-
lijk!” Ook blij is Nicole met de hulp 
van Paul Tisera. “Hij heeft geholpen 
mijn droom uit te laten komen.”

‘PC Hooft’ in Aalsmeer
Wie kleding wil inbrengen kan dat 
alleen doen op woensdag en 
donderdag van 10.00 tot 14.00 uur. 
Na twee maanden – als het niet is 
verkocht – gaat het retour óf door 
naar ‘Wings of Support’, een goede 
doelenstichting van KLM. Nicole’s 
Choice biedt een ruim en afwisselend 
assortiment seizoenskleding en in 
deze tijd van het jaar ook prachtige 
out�ts voor de feestdagen. 
Laagdrempelig exclusieve (of 
gewone) merken shoppen? In plaats 
van de PC Hooft te Amsterdam kun 

je gewoon terecht in de Ophelialaan 
151. Open van dinsdag tot en met 

zaterdag, 10.00 tot 17.30 uur 
(zaterdag tot 16.00 uur). 

Aalsmeer - Op zaterdag 20 november 
vaart de snoeiboot voor de laatste 
keer dit jaar uit. Eilandeigenaren op de 
Westeinderplassen kunnen dan weer 
hun snoeihout gratis en op een 
verantwoorde manier afvoeren. De 
boot ligt weer op de vertrouwde loca-
ties: Van 9.00 tot 12.00 uur bij Schuil-
haven de Winkel aan de Grote Poel-
zijde en van 13.00 tot 16.00 uur bij 
Baggerdepot Otto aan de doorgang 
Grote Brug 

Overhangend groen
Particuliere eilandeigenaren zijn 
verplicht hun overhangend groen 
boven het water van de sloten en 
vaarwegen te snoeien. Om daarbij te 

helpen, biedt de gemeente eigenaren 
de mogelijkheid om op zaterdag 20 
november hun snoeiafval gratis af te 
voeren. Bedrijfsafval, zoals seringen-
hout en -kluiten, wordt niet 
geaccepteerd. 
Als de boot op de aangegeven tijd 
niet aanwezig is, is deze waarschijnlijk 
even aan het lossen. De boot komt 
dan zo snel mogelijk weer terug. Voor 
meer informatie over de takkeninza-
meling en de snoeiboot kan contact 
opgenomen worden met de service-
desk Amstelveen/Aalsmeer via tele-
foonnummer (0297) 387575 (vraag 
naar afdeling Veiligheid en Handha-
ving) of stuur een mail naar info@aals-
meer.nl, t.a.v. V&H vaarwegbeheer. 

Snoeiboot vaart zaterdag uit!

Uithoorn - “We hebben een nieuwe 
aanpak hier in Het Hoge Heem. 
Bedoeld om ouderen met dementie 
zich prettiger te laten voelen.” Cindy 
Bos-Dekker is enthousiast over de 
nieuwe, kleine afdeling in het woon-
zorgcentrum in Uithoorn. Als eerst-
verantwoordelijk verzorgende is ze er 
nauw bij betrokken. “We gaan ons 
richten op welzijn, je �jn en thuis 
voelen. Zinvolle dingen doen, ook al 
zit dementie soms in de weg. Een 
goede dag hebben, even naar buiten, 
samen de krant lezen, je hobby van 
vroeger onderzoeken - kan ik het 
nog? - naar klassieke muziek luis-
teren, een puzzel doen. Het karakter, 

eigenheid en levensverhaal van het 
individu is echt het uitgangspunt.”

Kleine afdeling
Cindy vertelt hoe de nieuwe afdeling 
eruit komt te zien. “Het is een kleine 
afdeling, vlakbij het restaurant van 
verpleeghuis Het Hoge Heem. Er 
kunnen vijf ouderen met dementie 
wonen. De verzorging en het medi-
sche, dat is er wel, maar staat niet op 
de voorgrond. Het is iets nieuws dus.
Vandaar ook, dat we hier nieuwe 
collega’s voor zoeken. Mensen die de 
thuissituatie kunnen nabootsen. 
Helpende en verzorgende die hun 
vak verstaan, maar het accent leggen 
op welzijn, jezelf zijn en thuis-zijn.”

Gezocht: power en lef
Een trotse Cindy: “We gaan het samen 
opzetten en uitvoeren. Maar, zelfstan-
digheid is ook belangrijk. Dus, power-
dames en -heren, solliciteer! En kom 
ons helpen kom deze mooie nieuwe 
afdeling tot een succes maken. Er is 
nog plek voor nieuwe collega’s, dus 
kijk op onze website: amstelring.nl/
aandacht en solliciteer snel.”

Nieuwe afdeling voor ouderen 
met dementie in Hoge Heem
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Door Janna van Zon

Aalsmeer - Wat een fantastische 
vondst om op deze wijze de �nale-
avond te starten van de verkiezing 
Onderneming van het Jaar. Overdon-
derende, opzwepende paukenslagen 
magische licht�itsen die tegen 
wanden en plafond weerkaatsten en 
weer neerdaalden over de hoofden 
van de aanwezigen. Wat een dyna-
miek! Het was de best gekozen meta-
foor waar Nieuw Ondernemend Aals-
meer (NOA) voor staat. Bij de inloop 
werden alle ondernemers gefotogra-
feerd. Hechte groepen die hun passie 
op vrolijke creatieve wijze toonden. 
De meest opvallende verschijning 
was toch wel Harry Stokman. Hij stak 
met zijn lengte ruim boven zijn 
medewerkers uit, zij vertegenwoor-
digden elf verschillende nationali-
teiten. Katelijne van Otterloo sprak de 
avond aan elkaar, hetgeen zij met de 
nodige schwung deed. Er werd niet 
overdreven veel gesproken en wat er 
gezegd werd was een mooie aanvul-
ling. Het bewees hoeveel waarde er 
gehecht wordt aan het levendige 
klimaat van het Aalsmeerse onderne-
merschap. Dat bij deze �nale drie oud 
Zaailingen op het podium 
verschenen maakte wethouder 
Robert van Rijn terecht trots. “Natuur-

lijk gaan wij door met Zaai.” Een klein 
interview met de vorige winnaar van 
de MKB categorie groot Tom van 
Yperen van Stieva - en dit jaar één 
van de juryleden - bevestigde nog 
eens hoeveel deze prijs betekent voor 
een winnend bedrijf. 

Appels, peren en bananen 
Het leek een schier onmogelijke 
opdracht voor de jury. Want hoe kun 
je appels, peren en bananen met 
elkaar vergelijken? Toch kwamen zij 
er uit. Dat kijkje achter de schermen 
zal voor veel juryleden een openba-
ring en leidraad zijn geweest. Na de 
gesprekken met de �nalisten en het 
bezoeken van hun bedrijf werd er 
een uiteindelijke keuze bepaald. De 
gemaakte interviews en �lmpjes, 
getoond op de �nale-avond, waren 
voor alle aanwezigen interessant, 
want tjonge wat gebeurt er veel in 
Aalsmeer. Innovatie en duurzaam-
heid staat zonder uitzondering bij 
alle ondernemingen hoog in het 
vaandel en het is onvoorstelbaar 
hoever iedereen daarin is. Maar ook 
op het sociale en maatschappelijke 
vlak wordt er zoveel goeds gedaan. 

De prijswinnaars
En opnieuw was er veel tromgero�el 
toen de eerste �nalisten het podium 

D namische nale verkiezin  
Ondernemin  van het Jaar

Dubbel prijs voor een superblije Pim van Zwieten van lunchlokaal De Drukker. Links 
wethouder Robert van Rijn, rechts Katelijne van Otterloo. Foto: Jean Haasbroek

betraden. Eetcafé de Zwarte Ruiter, 
Nieuwe Koers Zeilvermakerij van 
Gerda Keessen en Lunchlokaal De 
Drukker van Pim van Zwieten. In de 
zaal ging een luid gejuich op toen 
bekend gemaakt werd dat Pim van 
Zwieten de winnaar  is in de categorie 
Starters. Een mooie reportage in het 
magazijn Into Business zal binnenkort 
te lezen zijn. Bij de categorie ZZP’er 
werden Jeroen Mäkel van Aan Marke-
ting , Emmy Huis van DiEMode en 
Laura van der Zwaard van Little 
Cactuz voor het voetlicht gehaald. 
Oud- Zaailing Laura van der Zwaard 
won met haar zelfgemaakte duur-
zame baby- en kinderkleding. “Voor 
mij is Zaai een toptijd geweest.”
Voor de categorie MKB klein  kwamen 
de leuke jonge gasten van Debopro-
ject naar het podium, evenals Jaap 
Buis van Circulair Plastic en Harry 
Stokman van DC Systems. Het kon 
bijna niet anders dan dat DC Systems 
als winnaar uit de bus kwam. 
Stokman heeft wereldwijd een grote 
naam opgebouwd vanwege zijn elek-
triciteit -gelijkstroom project. Voordat 
de winnaar van de MKB groot bekend 
werd gemaakt, was er als ‘tussen-
doortje’ nog weer een opzwepend 
programma van de psycholoog en 
lifestylecoach Dider Kreukbroek: 
“Allemaal even in de benen.” De 
mannen van Bosman Van Zaal, van 
Hortus Supplies International en 
Burgers Carrosserie stapten het 
podium op en voor allemaal waren er 
lovende woorden. Het Aalsmeers 
familiebedrijf Burgers Carrosserie 
werd gekozen tot Onderneming van 
het Jaar. “Ik ben apetrots mensen.” 

Innovatie- en publieksprijs
De innovatieprijs was voor DC 
Systems. “Help ons naar die toekomst 
toe! Wij werken aan ons grootste 
bezit; elektriciteit. Daar hebben we 
een oplossing voor gevonden.” De 
publieksprijs werd met overmacht 
gewonnen door Pim van Zwieten van 
Lunchlokaal De Drukker. De hele 
avond liep als een goed geoliede 
machine, terecht waren er compli-
menten voor NOA en de gemeente 
die samen een geweldig visitekaartje 
toonden.

Aalsmeer - Mensen die verhuizen 
naar Aalsmeer of Kudelstaart moeten 
zich meteen welkom voelen. Dat is 
wat de Fellowship graag wil. Deze 
groep prominente inwoners onder-
neemt belangeloos acties om Aals-
meer en Kudelstaart nog leuker te 
maken. De Fellowship bestaat uit 
Mike van der Laarse, Anna-Maria 
Giannattasio, Wilbert Streng, Arjan 
Levarht, Ronald Stolwijk, Arnaud 
Brouwer en Henk van Leeuwen. Eén 
van hun eerste ideeën was om 
nieuwe inwoners persoonlijk welkom 

te gaan heten. En dat doen ze met 
een welkomstdoos, waar informatie 
over de gemeente én een kleine 
attentie in zit. Op dinsdag 16 
november werd de eerste doos uitge-
reikt aan Chira Doski, die sinds juli 
met haar gezin in Aalsmeer woont.

Verleden en heden
Burgemeester Gido Oude Kotte en 
verantwoordelijk wethouder Wilma 
Alink: “Als college kunnen we alleen 
maar blij zijn met zoveel inzet van 
deze inwoners. De welkomstdoos is 

Eerste welkomstdoos uit ereikt een prachtig idee en past bij de gast-
vrijheid van onze gemeente. De 
Fellowship heeft een mooie combi-
natie van stukje verleden en een stuk 
heden in de doos gedaan. We hopen 
dat de ontvangers zich snel thuis 
zullen voelen in onze gemeente.”

Buren
Mike van der Laarse, Anna-Maria 
Giannattasio en Henk van Leeuwen 
waren aanwezig namens de 
Fellowship: “Wij wonen �jn in Aals-
meer en Kudelstaart en willen graag 
iets terugdoen voor de gemeente. En 
we willen vooral het gevoel van ‘hier 
thuis zijn’ doorgeven aan nieuwe 
inwoners. Als je ergens net komt 
wonen, is dat natuurlijk wennen. 
Maar er is hier zo veel te doen en je 
kunt aan zo veel dingen meedoen. 
Dus we nodigen alle nieuwe inwo-
ners uit om onze cultuur, vereni-
gingen en ondernemers te leren 
kennen. Zij zijn nu onze buren, dus ze 
horen bij Aalsmeer en Kudelstaart.”  
De dozen worden uitgereikt aan 
iedereen die zich dit jaar in gemeente 
Aalsmeer heeft ingeschreven, met de 
intentie er voor langere tijd te komen 
wonen. Ook mensen die de komende 
tijd in de gemeente komen wonen 
zullen een welkomstdoos ontvangen.

Aalsmeer - In het kader van de 
888-jarige verjaardag van Aalsmeer 
heeft de gemeente inwoners opge-
roepen om Happy Stones te maken 
en deze naar het Raadhuis te 
brengen. Met alle stenen wordt een 
prachtig en vooral vrolijk kunstwerk 
gemaakt die deze bijzondere 
verjaardag van Aalsmeer markeert. 
Naast het kunstwerk van Happy 
Stones als verjaardagscadeau van en 
voor de samenleving is er ter gelegen-
heid van deze bijzondere verjaardag 
ook een nieuw ambtsketen gemaakt 
waarin belangrijke Aalsmeerse 
waarden uit het verleden, heden en 
toekomst zijn verwerkt. Afgelopen 
donderdagavond 11 november is het 
nieuwe ambtsketen met trots gepre-
senteerd door burgemeester Gido 
Oude Kotte, voor aanvang van de 
raadsvergadering over de begroting. 
“De keten heeft een strakke vormge-
ving met een open karakter. Dit weer-
spiegelt de moderne visie van de 
gemeente, vol van transparantie naar 
haar omgeving. In de keten zijn 
beelden verwerkt die de trotse 
historie van de gemeente verbeelden”, 
aldus de uitleg van burgemeester 
Oude Kotte. “De beeltenissen zijn in 
samenspraak met de Stichting Oud 
Aalsmeer en de Historische Tuin 
gekozen.”

Roos of sering
Op het nieuwe ambtsketen is natuur-
lijk de watertoren afgebeeld, de trots 
van heel Aalsmeer, samen met een 
aardbei (het rood in de vlag van Aals-
meer), een praam (tuinbouwhistorie) 

en een roos. Wat de bloem betreft 
was er enige discussie waarom niet 
gekozen is voor een sering. Aalsmeer 
is tot slot van oudsher het grootste 
teeltgebied van dit product. Echter de 
roos is voor Aalsmeer een belangrijk 
symbool en kent een lange historie. 
Zo werd in 1916 de eerste rozenten-
toonstelling georganiseerd, is uit deze 
presentatie en de cyclamenkeuring 
de bloemenvaktentoonstelling (sier-
teelt vakbeurs) ontstaan en wordt de 
roos binnen Aalsmeer gebruikt als 
symbool bij onderscheidingen en 
eretekens. Zo had men binnen het 
bestuur van het bloemencorso de 
gouden roos voor actieve deelnemers 
en vrijwilligers en reikt de gemeente 
de rozenpenning uit aan inwoners ter 
waardering voor hun bijzondere 
verdiensten.  

Verbondenheid
De schakels van de nieuwe ambts-
keten bestaan uit gestileerde water-
golven (symbolisch voor de vijf buurt-
schappen: Aalsmeer, Kudelstaart, 
Oosteinde, Calslagen en Vrouwen-
troost). De hoofdschakel bestaat uit 
twee delen die de toekomst en het 
verleden weerspiegelen. De tussen-
schakels benadrukken de stevige 
verbondenheid tussen de gemeente 
en haar inwoners. De keten bestaat 
uit massief zilver en is circa 100 centi-
meter lang. Onder de eerste plaat 
hangt een ‘munt’ met hierop het 
wapen van Aalsmeer, de leeuw met 
de aal in de hand, en ingegraveerd de 
tekst: Gemeente Aalsmeer, Provincie 
Noord Holland.

Nieuw ambtsketen voor 888ste 
verjaarda  van Aalsmeer

Aalsmeer – Bij café/bar De Praam in de 
Zijdstraat is vrijdagavond 12 november 
�inke onrust ontstaan, toen de zaak om 
00.00 nog niet dicht was. Bezoekers 
werden onrustig en de politie ging met 
meerdere eenheden ter plekke om de 
openbare orde te handhaven. Ook 
politiehonden kwamen ter plaatse. 
Nadat de politie met een kleine over-
macht aan agenten ter plekke was, 

gingen bezoekers langzaam naar huis. 
Bij de horecazaak in het centrum was 
het extreem druk. Dit vanwege de 
komende lockdown, die er voor zorgt 
dat de horeca vanaf zaterdag 13 
november voor drie weken om 20.00 
uur zal moeten sluiten. Veel jongeren 
wilden nog ‘s avonds laat ‘een drankje 
doen’. Tegen 01.00 was het weer rustig 
in de Zijdstraat. 

Onrust vanwe e laatste drankje
Fotograaf: VLN Nieuws

Anna-Maria Giannattasio, Chira Doski, Henk van Leeuwen, Mike van der Laarse en 
wethouder Wilma Alink tijdens de uitreiking van de eerste welkomstdoos van de 
Fellowship. Foto: Merel Meijdam
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Aalsmeer - Zaterdag is onze vaste boodschappenochtend, maar na het 
afkondigen van de nieuwe maatregelen hadden we zo geen zin om weer 
met een mondkapje op een uur door de supermarkt te lopen, dat we 
meteen besloten het anders aan te pakken: online bestellen en thuis 
laten bezorgen. Ideaal. We hadden gelijk zeeën van tijd over op zaterdag-
ochtend. Maar geef ons tijd en we vullen hem in. “Laten we iets leuks 
doen”, zei ik tegen manlief. “Waarom gaan we niet naar Zeewolde?” Sinds 
kort zit ik in het bestuur van de stichting Voedselbos Kudelstaart, sterker 
nog, ik heb het mede opgericht en ik vind dat een ongeloo�ijk leuke 
uitdaging. In Zeewolde is al een aantal jaar een compleet ingericht voed-
selbos en ik vond het hoog tijd om eens concurrentie te gaan kijken. 
Altijd nuttig om ideeën en inspiratie op te doen We maakten er een 
educatief en duurzaam uitje van. In onze elektrische bolide op pad, hond 
mee. Mooie gelegenheid om uit te proberen of hij die afstand heen en 
weer wel haalde. De auto bedoel ik, niet de hond, die lag prinsesheerlijk 
in de ko�erbak op eigen dekentje. “We gaan picknicken”, zei ik. “Dat is 
helemaal in stijl met duurzaam recreëren in de natuur.” Ik haalde de pick-
nickmand van boven, vulde de thermobekers met ko�e en thee en 
verpakte de bruine boterhammen met kaas in wraps gemaakt van 
bijenwas. Herbruikbaar, dus veel verantwoorder dan aluminiumfolie. Ik 
was zeer tevreden over mijzelf. De winterlaarzen kwamen van stal, warme 
jas aan, hoed op, we konden op pad. In Zeewolde konden we het voed-
selbos op het aangegeven adres helemaal niet vinden. Eerst maar even 
een wandeling met hond door een bos in herfstsfeer op zoek naar bijzon-
dere paddenstoelen. Het is ongeloo�ijk hoe groot en ruig het natuurge-
bied is in de relatief nog jonge Flevopolder. Maar lang leve social media, 
een telefoontje naar de beheerder en een half uur later kregen we een 
uitgebreide rondleiding van Lydia door het inderdaad wat verscholen 
gelegen voedselbos. We maakten kennis met de uiensoepboom en wilde 
frambozen, bewonderden de mispel en de jostibes, en staken een szechu-
anpepertje in ons mond, wat een ‘smaakexplosie’ veroorzaakte, zoals culi-
naire experts dat ze mooi 
noemen. Ik was gelijk jaloers 
op de waterpomp die zich in 
de ‘kantine’ bevond, een open 
plek voorzien van boomstam-
metjes om op te zitten. We 
vertrokken met een schat aan 
adviezen, hoe het wel en hoe 
het niet moet. Binnenkort 
gaan in ons ‘eigen’ voedselbos 
in Kudelstaart de eerste 
planten de grond in. En daar 
kijk ik met spanning naar uit.   
Reageren? Truus@bente.net

Concurrentie kijken

Kudelstaart - Een verrassing voor 
Kudelstaart: het heeft nu een eigen 

wijkblad. Het handzame blad op 
A5-formaat komt elk kwartaal uit en 

Eigen wijkblad voor Kudelstaart

Uitreiking wijkblad aan burgemeester Gido Oude Kotte door Mandy van der Zwaard 
en Joke van der Zee (rechts).

Foto: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - De Trade Fair Aalsmeer, 
die van 3 tot en met 5 november 
plaatsvond, is succesvol verlopen. 
Drie dagen lang was het veilingter-
rein van Royal FloraHolland Aalsmeer 
hét epicentrum van de sierteeltsector. 
De beurs trok 15.000 bezoekers uit 
meer dan 50 verschillende landen. 
Een derde van het bezoek was van 
internationale herkomst. 

Tijdens de Trade Fair Aalsmeer 
werden, zoals iedere editie, diverse 
innovaties en noviteiten gepresen-
teerd. Op woensdagmiddag werd de 
winnaar van de Greenovation Award 
bekend gemaakt. Deze prijs voor het 
beste duurzame concept of product 
ging naar Bernhard plantenkwekerij 
voor hun Elegant Phalaenopsis-lijn 
(vlinderorchidee).

Trade Fair Aalsmeer succesvol

afgelopen maand verscheen het 
eerste. Het boekje heeft een maga-
zine-achtige uitstraling en infor-
meert kortgezegd over het reilen en 
zeilen in Kudelstaart. Welke sport-
clubs zijn er? Wat is typisch Kudel-
staarts? Welke kunstwerken zijn er in 
het dorp? Wat voor winkels zijn er? 
Elk seizoen komt er een nieuw blad 
uit, zoals de naam als zegt: alleen 
voor Kudelstaart, immers ‘een wijk’ 
van gemeente Aalsmeer. Initiatief-
nemers zijn Mandy van der Zwaard 
en Joke van der Zee, respectievelijk 
uitgever van onder andere A&K 
Thuis en tekstschrijver. Op dinsdag-
middag 2 november presenteerden 
zij het eerste wijkblad van Kudel-
staart aan burgemeester Oude 
Kotte. Het wijkblad komt bij alle 
Kudelstaartse inwoners, de 
volgende editie verschijnt op 1 
februari. 

Noviteiten en activiteiten
Verder is de noviteitenpresentatie in 
het Royal FloraHolland House druk 
bezocht. De gepresenteerde 80 novi-
teiten werden goed gewaardeerd en 
dingen mee naar de Glazen Tulp 
Award. De winnaar van deze prijs 
voor meest innovatieve product in de 
categorieën snijbloemen, tuin/terras-
planten, groene kamerplanten en 
bloeiende kamerplanten en 
concepten zal 9 december 
aanstaande bekend worden gemaakt. 
In het hart van de beurs presenteerde 
Royal FloraHolland de diverse dien-
sten en activiteiten. Onderwerpen als 
Floriday, Landelijk Veilen, duurzaam-
heid en dienstverlening kwamen hier 
uitgebreid aan bod. Tijdens de beurs 
konden bezoekers tevens kennis 
maken én een opvallend boeket 
ontvangen van Henck of Yan, de crea-
tieve bloemisten van de Net�ix serie 
The Big Flower Fight. De Trade Fair 
Aalsmeer wordt in 2022 gehouden 
van 9 tot en met 11 november. Voor 
meer informatie kan contact opge-
nomen worden via: 
events@royal�oraholland.com.

Kudelstaart - De voedselbos-trein 
begint op stoom te komen. Het is net 
een maand geleden dat Stichting 
Voedselbos Kudelstaart is opgericht 
en de ontwikkelingen zijn in volle 
gang. Deze week wordt de grond aan 
het Cabaretpad voor de tweede maal 
bewerkt en als dat is gebeurd, is het 
terrein klaar voor beplanting. Het 
voedselbos wordt het grote zusje van 
schooltuin de Smikkeltuin die op 
hetzelfde terrein is gevestigd. De 
schooltuin is al een paar jaar produc-
tief en wordt prachtig onderhouden 
door enthousiaste vrijwilligers die, 
naast het onderhoud, ook tijd vrij 

maken om regelmatig de leerlingen 
van de Antoniusschool en de OBS 
wegwijs maken in wat de teelt van 
aardappels en groenten allemaal 
inhoudt. 

Beplantingsplan
Het voedselbos is nog in de beginfase, 
maar het beplantingsplan ligt klaar en 
het eerste assortiment is besteld. De 
doelstelling van het voedselbos is te 
kweken volgens de permacultuur en 
dat houdt in dat er een grote diversiteit 
aan bomen, struiken en kruiden 
worden geplant die elkaar in stand 
houden en versterken. Op biologische 

Voedselbos-trein begint op 
stoom te komen

wijze, zonder bestrijdingsmiddelen of 
kunstmatige toevoegingen. Bijzondere 
rassen, van hoog tot laag, zullen straks 
in het voedselbos te vinden zijn, zoals 
de uiensoepboom, de walnoot, beuken, 
de tamme kastanje, keizersboom en de 
boternoot. Dat zijn de hoge soorten; in 
de lagere rassen maken verschillende 
appel- peren- kersen- en pruimen-
bomen en een variëteit aan bessen-
struiken onderdeel uit van het assorti-
ment. In december dit jaar staan er al 
vijftig soorten in het voedselbos. 
Binnen drie jaar wil de stichting 150 
verschillende gewassen planten.

Vrijwilligers gezocht
Het heeft letterlijk nogal wat voeten in 
aarde voordat alles gerealiseerd is.
Dat kan de stichting natuurlijk niet 
alleen en daarom is zij op zoek naar vrij-
willigers die bereid zijn mee te werken 
om het voedselbos verder te ontwik-
kelen. Op zaterdag 27 november is de 
eerste plantdag en dan zijn een paar 
helpende handen van harte welkom. 
Op die dag gaan de eerste planten de 
grond in, zodat het er al een beetje fraai 
uitziet als op vrijdag 10 december 
wethouder Wilma Alink het Voedselbos 
Kudelstaart o�cieel komt openen door 
het planten van een  boom. Wie zich 
aan wil melden als vrijwilliger kan een 
mail sturen naar: voedselboskudel-
staart@gmail.com

Ter Aar - Black Friday komt er weer 
aan! Vanaf donderdag 25 november 
heeft Het Keukenwarenhuis.nl de 
jaarlijkse Black Friday verkoop. Het 
warenhuis verkoopt dan honderden 
keukens voor werkelijk knotsgekke 
prijzen! Normaal is dit 1 dag, maar 
om de koopstromen te spreiden is 
deze actie nu geldig van donderdag 
25 tot en met zondag 28 november. 
De uniek lage prijzen zijn tot stand 
gekomen in samenwerking met de 
beste keukenfabrieken in Duitsland, 
welke ook dit jaar weer deze specta-
culaire acties mogelijk maken. 
Keukenwarenhuis.nl presenteert een 
gloednieuwe collectie met de aller-
nieuwste trends, zoals industriële 
keukens, landelijke keukens, greep-
loze keukens, zwarte keukens en 
seniorenkeukens. Ook vele A-merk 
outletkeukens en 1000 luxe keukens 
uit voorraad voor half geld! Een dagje 
op uw gemak zelf oriënteren is bij 

Keukenwarenhuis.nl nog mogelijk!
Alle keukens in de showroom staan 
compleet en netto geprijsd. U beslist 
vervolgens zelf of u vrijblijvend met 
een adviseur in gesprek wilt gaan. 
Pro�teer van deze knotsgekke Black 
Friday acties in de grootste Keuken-
showrooms van Nederland in Ter Aar 
en Dordrecht. Keukenwarenhuis.nl 
verkoopt vele honderden (voorraad)
keukens voor waanzinnige Black 
Friday prijzen en dat echt uitsluitend 
deze vier dagen! Maak er een gezel-
lige dag van in de grootste keuken-
showrooms van Nederland, Keuken-
warenhuis.nl zorgt bovendien voor 
een goede en ontspannen sfeer met 
een hapje en een drankje. Er kan aan 
de bar bijvoorbeeld gratis een 
biertje, wijntje of sapje gedronken 
worden.
Lees meer op: www.keukenwaren-
huis.nl en bekijk de advertentie 
elders in deze krant.

Vier dagen Black Friday bij 
Keukenwarenhuis.nl
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Kudelstaart - Zaterdag 20 november 
zetten Sinterklaas en de Pieten voet 
aan wal in Kudelstaart. Om 13.00 uur 
wordt Sinterklaas ontvangen door 
burgemeester Oude Kotte en kinder-
burgemeester Anne van Duijn op de 

Sint zaterdag in Kudelstaart!

Piet kijkt uit naar het bezoek in 
Kudelstaart.
Foto: Cynthia Frankvoort

staartseweg waar Sinterklaas om 
14.00 uur vertrekt. Dan richting de 
Rietlanden, doorsteek naar Proosdij 
Noord en dan via de Leeghwater-
straat naar de Proosdijhal. Route deel 
2 begint rond 15.00 uur bij het 
Zuiderpark vanaf de Hoofdweg 
gezien en dan richting de Romeijn-
straat met de doorsteek naar de 
Mastweg. Via de Stuurboordstraat 
einde Bilderdammerweg. Route deel 
2 duurt tot ongeveer 16.00 uur. 

Verspreid door dorp
Tijdens de aankomst en rondrit 
wordt de bezoekers gevraagd om de 
1,5 meter in acht te nemen en daarbij 
gespreid door het dorp te gaan 
staan. Het is niet toegestaan om mee 
te lopen tijdens de rondrit. Kijk voor 
de volledige routekaart, verdere acti-
viteiten en updates rondom Sinter-
klaas op de �yer die verspreid is in 
Kudelstaart of kijk op genoemde 
Facebookpagina 

Niet met Sinterklaas, maar met 
de burgemeester op de foto

Aalsmeer – De sirene gehoord in het 
centrum zaterdag 13 november rond 
elf uur in de ochtend? De brandweer 
moest uitrukken voor een wel heel 
bijzonder incident. Tijdens de reis per 
boot vanuit Spanje hadden Sinter-
klaas en de Pieten al enkele malen 
storing aan de motor. Het was zelfs 
maar de vraag of de aankomst in 
Nederland wel zou gaan lukken.
Opgelucht werd adem gehaald toen 
alle wachtende kinderen aan de kade 
van de Ringvaart werden gezien, 
bestemming bereikt. Plots klonk er 
een enorme knal en ontstond veel 
rook op de boot. Direct werd de 
brandweer gealarmeerd. Gelukkig 
hebben de vrijwilligers van de Aals-
meerse brandweer een blusboot met 
een power motor en kon dankzij snel 
blussen een grote brand voorkomen 
worden.

Grote boek van Sinterklaas
Paniek was er wel enigszins op de 
boot. Er moesten spulletjes, waar-
onder natuurlijk het grote boek van 
Sinterklaas, veilig gesteld worden. 
Twee Pieten helemaal zwart door de 
reddingsactie, de baard van Sinter-
klaas vol roet (gelukkig waren de 
kappers André en Lon of Ton paraat) 
en waar was het boek van Sinterklaas 
nou gebleven? Terwijl Sinterklaas 
(met krulspelden in z’n baard) 
welkom geheten werd door burge-
meester Gido Oude Kotte, gingen 
enkele Pieten gelijk op zoek, vanaf de 

molen hadden ze ruim zicht. De vele 
kinderen zochten mee en vonden 
het boek, op een wiek van de molen, 
maar het duurde best lang voordat 
de Pieten de aanwijzingen van de 
jongens en meisjes begrepen.

Poetscentrum en dansen
Uiteindelijk is alles goed gekomen, 
het boek is gevonden en aan Sinter-
klaas gegeven, de zwart geworden 
Pieten zijn schoon gemaakt in het 
Poetscentrum en in de molen waren 
voldoende pepernoten gemaakt om 
alle kinderen te kunnen trakteren. Na 
gezellig gedanst te hebben met de 
Danspieten, werd een feestelijke 
voettocht richting het Raadhuis, voor 
twee dagen het Grote Huis van 
Sinterklaas, ingezet. Kinderen 
konden hier zaterdag en zondag een 
kijkje komen nemen in het kantoor 
de Hoofdpiet, de slaapkamer van 
Sinterklaas en onder andere de 
pepernotenmachine bewonderen.

Schoen zetten…
Het was weer een gezellig, prima 
georganiseerd en druk bezocht 
welkom voor de Goedheiligman. 
Mede ook dankzij het weer. Er scheen 
zelfs een zonnetje tijdens de intocht. 
De regen kwam pas later in de 
middag. Voor alle kinderen bleef het 
spannend tot de volgende dag, want 
van Sint mochten zij zaterdagavond 
hun schoen zetten…
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Brand op de pakjesboot bij 
intocht Sinterklaas

loswal in Kudelstaart. Vanwege de 
maatregelen voor corona gaat de 
intocht er dit jaar iets anders uitzien 
dan normaal. Geen groot feest in het 
dorpshui,s maar een aankomst op de 
loswal, gevolgd door een rondrit 
door het dorp heen. 

Camerapieten en rondrit
Of de lange tocht over het water 
door Sinterklaas en zijn Pieten 
onderweg goed is gegaan, is tot en 
met vrijdag te zien op de Facebook-
pagina Sinterklaas in Kudelstaart. 
Want ook dit jaar zijn de camera- 
Pieten weer mee geweest op de boot 
en hebben zij alle avonturen ge�lmd. 
Na de aankomst rijdt Sinterklaas 
vanaf 14.00 uur een rondrit door het 
dorp met alle Pieten. De route is 
opgedeeld in twee verschillende 
delen. Route 1 heeft als het startpunt 
het dorpshuis op de Kudel-

Aalsmeer - Wat een eer om met de burgemeester van Aalsmeer op de foto te gaan. 
Een aantal teamleden van OBS de Zuidooster greep deze kans tijdens de intocht van 
Sinterklaas afgelopen zaterdag 13 november. Burgemeester Gido Oude Kotte vond 
het prima en poseerde gewillig met de leerkrachten. Hij was vast ook een beetje 
verbaasd: Iedereen wil deze dag toch met Sinterklaas of met Pieten op de foto?













teren en kreeg zelf een tegenaanval 
die in een zeer fraai mat eindigde. 

Geen schaken
Helaas, door de nieuwe coronagolf, is 
er de komende drie weken geen 
schaakcompetitie. De Doopsgezinde 
kerk houdt haar lokalen gesloten. 
Kijk voor de stand en alle uitslagen 
op http://www.aas.leisb.nl
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Aalsmeer - Basisschool De Jozef-
school heeft zich aangemeld voor de 
allereerste Tuinbouw Battle in de 
regio Aalsmeer. Via deze battle gaan 
leerlingen van groep 7/8 met een 
mobiele teeltinstallatie zelf tulpen 
kweken in de klas. Met speciale 
verlichting, een tijdschakelaar, uitge-
breide instructie en hulp van vrijwil-
ligers kweken zij in vier weken tulpen 
die ze mogen verkopen, bijvoorbeeld 
voor aankoop van een spel, of 
weggeven aan een goed doel. 
Als onderdeel van het project bege-
leiden experts uit de sector de klas 
en delen zij hun kennis om de leer-
lingen te enthousiasmeren voor de 
sierteeltsector. Een bedrijfsbezoek bij 

de telers hoort ook bij het 
programma. 
De leraren krijgen een online 
lespakket inclusief lerarenhandlei-
ding (gericht op bloei van bollen) en 
educatieve �lmpjes om hun leer-
lingen gedurende de lesweek te 
helpen met het kweken van de 
bollen.
De battle start tussen 10 januari en 
11 februari in de regio Aalsmeer en er 
is nog ruimte voor meer scholen die 
hun leerlingen op een leuke, leer-
zame manier kennis willen laten 
maken met de sierteelt. Interesse? 
Stuur dan een mail naar Monique 
van Weerdenburg via: monique@
greenportaalsmeer.nl. 

Jozefschool doet mee aan de 
Tuinbouw Battle Greenport

Aalsmeer – Met een mooie lampion 
in de hand gingen donderdag 11 
november veel kinderen in Aalsmeer 
en Kudelstaart langs de deuren voor 
het Sint Maarten feest. Na het 
aanbellen werd een liedje gezongen 
en dit werd beloond met een traktatie, 
meestal met snoep maar soms ook 
met fruit. Uiteraard werd rekening 
gehouden met corona en werd 
gepaste afstand gehouden. Ook 

gingen kinderen niet in grote groepen 
langs de deuren, maar in twee, drie of 
viertallen. In Kudelstaart wordt jaar-
lijks een Sint Maarten opkomst 
gehouden in de kerk, maar besloten 
was om dit niet door te laten gaan. 
Misschien dus iets soberder, maar de 
kinderen hebben evenveel plezier 
beleefd aan hun ontmoetingen en 
genieten nog zeker enkele dagen van 
hun goed gevulde tas met lekkers.

Langs deuren voor Sint Maarten
Foto: VLN Nieuws – Laurens Niezen

Aalsmeer - Dat dwergbok Jip ondeu-
gend is weten de beheerders en vrij-
willigers van kinderboerderij Boeren-
vreugd wel. In juni kreeg hij het voor 
elkaar om snel door een hek te 

glippen toen er even niet werd 
opgelet. Hij ging op bezoek bij 
dwerggeit Ariel in de naastgelegen 
wei. Afgelopen week werd het resul-
taat van deze ontmoeting geboren; 

Drieling Coen, Casper en Celeste 
geboren op Boerenvreugd

de drieling Coen, Casper en Celeste. 
Nu maar hopen dat de drie geitjes 
niet de ondeugende streken van hun 
vader hebben. Moeder en kinderen 
maken het goed en hebben een 
lekkere warme lamp in de stal voor 
de frisse nachten.

Speeltuin open
De kinderboerderij met de grote, 
veelzijdige speeltuin in de Hornmeer 
is ‘gewoon’ open voor bezoekers, 
maar de stolp is helaas wel weer 
gesloten voor publiek. De reden hier-
voor is dat Boerenvreugd de mede-
werkers van Stichting Ons Tweede 
Thuis en de vrijwilligers van de boer-
derij alle ruimte wil geven om op 
anderhalve meter te kunnen werken. 
Bezoekers kunnen gebruik maken 
van de toiletruimte aan de buiten-
zijde van de stolp. Boerenvreugd is 
open van dinsdag tot en met vrijdag 
van 9.30 tot 16.30 uur, zaterdag en 
zondag vanaf 10.00 uur.

Kudelstaart - Op dinsdagavond 7 
december om 20.00 uur is er een 
informatieavond over de Eerste 
Communie in Kudelstaart. Tijdens 
deze informatieavond wordt uitge-
legd wat het Eerste Communiepro-
ject precies inhoudt. Het project 
bestaat onder andere uit een aantal 
vieringen: een voorstelviering, de 

communieviering en een slotviering. 
Verder worden er enkele kindermid-
dagen georganiseerd ter voorberei-
ding op de Eerste Communie. 
Ook is er een speurtocht door de 
kerk en beleven de kinderen een 
gezellige middag na de slotviering 
als afsluiter van altijd een bijzonder 
en mooi project. De Eerste 

Infoavond Eerste Communie-
project in Kudelstaart

Aalsmeer - Het was smikkelen en 
smullen op basisschool de Zuid-
ooster vrijdagochtend 5 november. 
Alle groepen deden mee met het 
Nationale Schoolontbijt. De tafels 
waren mooi gedekt en de kinderen 
mochten zelf hun bordje vullen bij 
het bu�et. Er kon gekozen worden 
uit verschillende gezonde broodjes, 
kaas en ander beleg, fruit, groente, 
melk en thee. Aandacht werd 
geschonken aan hoe belangrijk het is 
om altijd een gezond ontbijt te 
nuttigen. Met een goed gevulde 
maag werd na het ontbijt weer hard 
gewerkt!

Schoolontbijt op de Zuidooster

Door Ben de Leur

Aalsmeer - Het begin van de griep-
golf, corona op gewoon ziekjes? In 
ieder geval ontbraken Maks, Rink en 
Merlijn afgelopen vrijdag bij de 
jeugdcompetitie van Schaakclub 
AAS. Hierdoor werd Rune uitgeloot.
Robin was te sterk voor de kleine 
Naksh en Storm te ervaren voor 
nieuwste aanwinst Brian. Maar de 
topduels Luuk V versus Robert en 
Luuk B tegen Christiaan waren heel 

spannend. Luuk V speelde weer de 
Morphy, variant van het Spaans en 
waar in honderden partijen Loper 
naar a4 wordt gespeeld, vond Robin 
Loper c4 een beter idee, maar dat is 
een Italiaan met tempoverlies, waar-
door zwart meteen het initiatief 
kreeg en zijn voordeel geruisloos 
uitbreidde. Tenslotte ging Robin ten 
onder. Luuk B kwam moeizaam uit de 
opening. Christiaan kreeg met zwart 
een zeer gevaarlijke aanval, maar 
verslond tijd. Daardoor kon wit coun-

Spannende achtste ronde van 
jeugdschaakcompetitie AAS

Communie is bedoeld voor kinderen 
in groep 4, maar oudere kinderen 
kunnen zich ook bij dit project 
aansluiten. De informatieavond voor 
de ouders wordt gehouden in de 
Antoniusschool aan Zonnedauwlaan 
59. Mochten de corona maatregelen 
dit niet toestaan, dan zullen de 
ouders, die zich al hebben aange-
meld, hierover geïnformeerd worden. 
Voor aanmelden of meer informatie 
kan een mail gestuurd worden naar: 
stjangeboortesecretariaat@live.nl

Aalsmeer - Met veel enthousiasme is 
De Binding ook dit kampseizoen 
weer gestart met het organiseren 
van mooie en unieke kampen voor in 
totaal zeven groepen. De Binding 
organiseert kampen voor kinderen 

van 11 tot en met 17 jaar, de kamp-
groepen zijn ingedeeld op leeftijd. 
Dit jaar gaan de kampen naar Stads-
kanaal, Ransdaal, Someren, Schip-
horst, Texel en Oostenrijk. 
Aanstaande vrijdag 19 november om 

Voorbereidingen in volle gang 
voor Bindingkampen 2022

Door Ruud Meijer 

Aalsmeer - Zaterdag 13 november, 
nog met toeschouwers, werd de 
wedstrijd gespeeld tussen de FCA 
boys 15-1 tegen de 15-1 boys van 
Roda ’23 uit Amstelveen. Meteen na 
de aftrap ontspon er een heerlijk 
snelle en pittige partij voetbal. Beide 
teams knokten voor elke bal en de 
aanvallen golfden heen en weer. 
Roda had iets meer gevaarlijke 
aanvallen, maar de FCA defensie 
ontregelde alle Roda aanvallen en 
FCA keeper Sam verdedigde zijn doel 
met verve, zodoende ging de rust 
met een brilstand in 0-0. Na de rust 
een zelfde spelbeeld. In de 19e 
minuut een mooie FCA aanval over 
links. FCA spits Mats speelde zich vrij 
en met een venijnig afstandsschot 
verraste Mats de Roda keeper: 1-0. 
Roda begon de lange bal op hun 
snelle vleugelspelers te spelen waar-
door de FCA defensie steeds meer 
onder druk kwam. In de 22e minuut 
keerde FCA keeper Sam een schot 
met zijn voet, de bal caramboleerde 
voor de voeten van een Roda 
aanvaller, die schoot met een strak 

schot de 1-1 tegen de touwen. Roda 
begon nu door te drukken met snelle 
splijtende passes op hun aanvallers. 
In de 29e minuut scoorde Roda uit 
zo’n snelle aanval 1-2. In de 30e en 
31e minuut brak een Roda aanvaller 
door de FCA defensie en stormde op 
FCA keeper Sam af. Sam probeerde 
met snel uitkomen het onheil nog te 
keren maar tevergeefs: 1-4. De laatste 
minuten werd er niet meer gescoord. 
Eindstand 1-4.

FCA JO15-1 geeft voorsprong 
tegen Roda’23 uit handen

Teamgenoten kijken toe hoe 
FCA-speler Jelle ongeoorloofd van de 
bal wordt gehouden. 
Foto: Ruud Meijer

10.00 uur start de inschrijving voor 
het eerste Bindingkamp: Stadskanaal 
1 voor de kinderen uit groep 7. 
Wil jij ook mee op kamp? Leuk! Ga 
naar de website www.debinding.nl, 
bij het kopje kampen is meer infor-
matie te vinden over de inschrij-
vingen. Schrijf je snel in, zodat je 
zeker bent van een plekje, want: vol 
is vol.
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Aalsmeer – Woensdag 10 november 
was de Dag van de Mantelzorg. 
Mantelzorg & Meer vindt een dag 
niet genoeg en organiseert deze hele 
week activiteiten voor mantelzorgers. 
In Aalsmeer en omliggende 
gemeenten is het dus de Week van 
de Mantelzorg. Wethouder Wilma 
Alink van Zorg bezocht woensdag-
avond de mantelzorgers die hadden 
gekozen voor een diner bij EetZe. De 
Gemeente Aalsmeer stuurt mantel-
zorgers die bekend zijn bij Mantel-
zorg en Meer jaarlijks in november 
een cadeaubon als kleine blijk van 
waardering voor hun goede zorgen. 
Wethouder Wilma Alink: “Ik kan het 
niet vaak genoeg zeggen. Mantelzor-

gers zijn onmisbaar, maar zeker niet 
vanzelfsprekend. De persoonlijke 
zorg die zij hun naasten bieden is van 
onschatbare waarde. Ik ben blij dat er 
in deze week extra aandacht en zorg 
voor hen is. Zij verdienen ontzettend 
veel lof voor hun inzet.”

Ruime keuze uit activiteiten
Mantelzorgers konden dit jaar kiezen 
uit 24 online en live activiteiten die 
voor hen georganiseerd werden door 
Mantelzorg & Meer. Zij konden 
bijvoorbeeld meedoen met een foto-
workshop, een cursus bloemschikken 
of een golfclinic. Het diner bij EetZe 
viel weer in de smaak bij de Mantel-
zorgers. Rekening houdend met de 

Mantelzorgers in Aalsmeer in 
het zonnetje gezet

Wethouder Wilma Alink schoof aan bij mantelzorgers, die genoten van een diner.

Aalsmeer - Onder grote belangstel-
ling is zaterdag 13 november een 
bijzondere tentoonstelling geopend 
in het Oude Raadhuis van KCA: Bees-
tenboel. De opening werd verricht 
door Cees Hageman, bestuurslid van 
Kinderboerderij Boerenvreugd, waar 
ze wel raad weten met een beesten-
boel. Hij haalde de warme banden 
aan tussen KCA en Boerenvreugd, 
dat onder andere meedeed aan de 
Kunstroute. Tot en met 9 januari 
toont KCA in het Oude Raadhuis een 
grote verscheidenheid aan bijzon-
dere dierenkunst van zes kunste-
naars, ieder met een andere techniek: 
pasteltekeningen, fotogra�e, olie-
verf- en acryl schilderijen, airbrush 
painting en beeldhouwwerk. Hun 
‘modellen’ zijn vertederende huis-
dieren, vee, een grote verscheiden-
heid aan vogels, maar ook allerlei 

wilde dieren. Een unicum is de ruime 
collectie beelden uit de nalatenschap 
van Wessel Bezemer. Daarmee is deze 
tentoonstelling van KCA een 
hommage aan deze bijzondere Aals-
meerse beeldhouwer. In december 
besteedt KCA daar extra aandacht 
aan. De tentoonstelling is te bezich-
tigen van vrijdag tot en met zondag 
tussen 14.00 en 17.00 uur. 

Kunstenaars aanwezig
Vanaf aanstaande zondag 21 
november kunt u de kunstenaars 
elke zondag (met uitzondering van 5 
december) in het Oude Raadhuis aan 
het werk zien. Met (live) muziek en 
een vers kopje ko�e of thee wordt 
het heel gezellig en beslist de moeite 
waard voor jong en oud. Entree: uw 
gift. Denk aan de verplichte QR-code 
(vanaf 13 jaar)! Adres: Dorpsstraat 9. 

Live schildersessies rond expo 
‘Beestenboel’ in Oude Raadhuis

Aalsmeer – Het is sinds donderdag 
11 november voor iedereen weer 
mogelijk om te wandelen langs de 
Grote Poel. De hekken langs de 
wandelboulevard van het Waterfront 
zijn weggehaald. Eerder deze zomer 
werden de verlengde pier en het 
vergrote strand al opgeleverd en kon 
al volop gebruik worden gemaakt 
van het strand bij de surfkom. De 
Stommeerweg is weer in gebruik en 
voorzien van twee nieuwe voetgan-
gersoversteekplaatsen. De aanwezige 
drempel in de weg is weggehaald. De 

werkzaamheden rond de Watertoren 
blijven nog geschorst in afwachting 
van een rechterlijke uitspraak. In 
verband daarmee is ten zuiden van 
de Watertoren de wandelboulevard 
nu nog met een tijdelijk pad aange-
sloten op het bestaande trottoir. Een 
van de grootste projecten van Aals-
meer is daarmee zo goed als klaar. 
Het Waterfront zorgt tegelijkertijd 
voor een veiliger dijk tussen de Grote 
Poel en de Hornmeer en meer en 
betere recreatievoorzieningen voor 
bewoners en bezoekers. 

Wandelboulevard Waterfront open
Aanwinst
“De wandelboulevard is een 
aanwinst voor Aalsmeer. Jaarrond 
kunnen onze inwoners nu genieten 
van een mooie wandeling met 
uitzicht over de Poel. Dit geldt voor 
alle inwoners, ook voor mensen die 
gebruik maken van een rolstoel. Zo 
is het wandelpad qua materiaal-
keuze en breedte geschikt om met 
twee rolstoelen elkaar moeiteloos te 
passeren”, zegt wethouder Bart 
Kabout. “Ook is de technische vorm-
geving berekend op een levensduur 
van 100 jaar.” 

Voorzieningen
De wandelboulevard zorgt voor een 
nieuwe beleving van de Westeinder. 
Met buitengym, buitendouche, 
oplaadpunten voor elektrische 
�etsen, barbequeplekken, nieuwe 
steigers, trappen richting het water 
en de zitelementen is een mix 
gezocht van duurzaamheid, functio-
naliteit en inpassing in het land-
schap. Het inzaaien van het gras 
gebeurt later, daarvoor is het 
seizoen nu voorbij. 

Feestelijke opening
Op maandag 22 november is de 
o�ciële opening van de wandel-
boulevard gepland. Het project 
Waterfront is mede door een 
bijdrage van 3,24 miljoen euro door 
de Stichting Leefomgeving Schiphol 
tot stand gekomen. Het Hoogheem-
raadschap van Rijnland heeft 1,12 
miljoen euro bijgedragen. Bij de 
opening zullen ook vertegenwoor-
digers van de beide organisaties 
aanwezig zijn.

coronamaatregelen werden zij 
getrakteerd op een heerlijke maaltijd 
en hadden zij de mogelijkheid 
andere mantelzorgers te ontmoeten.

Cadeaubon
Mantelzorgers die bekend zijn bij 
Mantelzorg & Meer, ontvangen deze 
week ook een cadeaubon als blijk van 
waardering voor hun inzet. Mantelzor-
gers die zich onlangs hebben aange-
meld bij Mantelzorg & Meer ontvangen 
deze bon in december.

Advies en ondersteuning
Als mantelzorger geeft u zorg en hulp 
aan uw naaste met een chronische 
ziekte of beperking. Hier komt heel wat 
bij kijken. Bij Mantelzorg & Meer vindt 
u betrokken en deskundige medewer-
kers die begrijpen wat het betekent 
om mantelzorger te zijn. Zij kunnen u 

helpen met advies, individuele onder-
steuning, inzet van (zorg)vrijwilligers, 
cursussen, informatiebijeenkomsten en 
gespreksgroepen. De meeste diensten 

van Mantelzorg & Meer zijn kosteloos. 
De Gemeente Aalsmeer verleent hier-
voor jaarlijks subsidie. Meer info: 
www.mantelzorgenmeer.nl.  

Aalsmeer - Het aantal positief op 
corona getesten is de laatste week 
enorm gestegen, ook de opnames in 
ziekenhuizen door het virus stijgt 
fors. Het zal niemand verbazen dat 
de cijfers in Aalsmeer en omstreken 
ook in de plus zijn geschoten. In Aals-
meer zijn van 3 tot en met 16 
november 428 inwoners positief 
getest op corona (1.337,9 per 
100.000), 157 meer dan eind oktober. 
In Aalsmeer zijn geen inwoners over-
leden aan corona en er zijn geen 
inwoners ter behandeling tegen het 
virus opgenomen. Ook in Uithoorn is 
een stijging te zien: 376 (+144), net 
als in Haarlemmermeer: 1.638 (+497) 
en in Amstelveen: 907 (+311). 
Amstelveen heeft per 100.000 inwo-
ners de minste besmettingen: 998,6 

tegen 1.244,8 in Uithoorn en 1.038,1 
in Haarlemmermeer. Vanuit Uithoorn 
ook geen ziekenhuisopnames, wel is 
1 inwoner overleden aan het virus. 
Vanuit Amstelveen 3 opnames en 3 
inwoners overleden en vanuit Haar-
lemmermeer 4 opnames en 2 inwo-
ners overleden. Het is wel duidelijk, 
corona heeft een opleving en slaat 
weer wild en heftig om zich heen. De 
basisregels blijven belangrijk: Was 
regelmatig de handen, hou 1,5 meter 
afstand, blijf bij een verkoudheid 
thuis en ga testen bij klachten. Bij 
veel evenementen en activiteiten 
wordt gevraagd om het corona-
bewijs (niet vergeten mee te nemen) 
en draag een mondkapje in open-
bare gebouwen, horecagelegen-
heden en winkels en supermarkten. 

Corona-cijfers verder in de plus
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Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 12 
november bezocht een deel van de 
CDA-fractie de Stommeermolen op 
de Molen-vliet. Jan Hofstra is al sinds 
1995 naast zijn normale baan mole-
naar, bewoner en beheerder van de 
molen; al zijn werkzaamheden voor 
de molen verricht hij op vrijwillige 
basis. De fractie kreeg een rondlei-
ding van Hofstra en een uitgebreide 
uitleg over de geschiedenis van de 
molen en de huidige werkzaam-
heden. De Stommeer was ooit in het 
bezit van de stad Leiden, maar door 
�nanciële problemen kwam het 
meer in bezit van een aantal rijke 
kooplieden, waaronder David van 
Baerle. Deze van Baerle maakt de 
Stommeer in 1650 met behulp van 
twee molens droog. De oorspronke-
lijke Stommeermolen is gebouwd in 
1752, maar leed in 1854 grote schade 
door een windhoos. Helaas brandde 
deze molen in 1919 door een blik-
seminslag volledig af. Als vervanger 
kocht men de in 1742 gebouwde 
Vriesekoopsche molen en 
herbouwde deze op de plek van de 
verbrande molen. De Stommeer-

molen is een rijksmonument en is 
sinds een restauratie in 1989 weer 
maalvaardig. De molen heeft een 
achtkantige bovenkruier en is een 
indrukwekkende verschijning, zeker 
als hij in gebruik is. Binnen in de 
molen kan men de spil zien draaien 
en bij een storm voelt men de zware 
binten trillen. Boven in de molen is 
het vernuftige mechaniek te zien 
waardoor de molen kan functio-
neren, werkend volgens een 
eeuwenoud principe. Jan Hofstra 
vertelde tijdens het bezoek dat de 
molen altijd prima werkt en dat de 
enige onbetrouwbare factor de wind 
is. Buiten gaf Hofstra vakkundige 
uitleg over de werking van het vijzel, 
de bliksema�eiders en het gebruik 
van de zeilen voor het regelen van 
snelheid. Het is mooi om te zien wat 
voor een passie er komt kijken bij het 
werk dat Jan dagelijks verricht. 
Als laatste kwamen er nog wat pran-
gende zaken ter sprake. Hofstra uitte 
onder andere zijn zorgen over het de 
plannen om een bruggetje over de 
Molenvliet te maken, zodat wande-
laars minder ver om hoeven te lopen. 

CDA bezoekt Stommeermolen

Aalsmeer - In Aalsmeer wordt volop 
gewerkt aan de landelijke bome-
nactie: Doneer een zaailing. Het doel 
is over het hele land tenminste 1 
miljoen zaailingen en boompjes op 
te kweken en te herplanten tussen 5 
november 2021 en 1 april 2022. Bij 
de Nationale Boomfeestdag in maart 
zullen duizenden bomen gratis ter 
beschikking worden gesteld aan 
iedereen die daarvoor een tegel wil 
lichten, een haag wil maken of zelfs 
een voedselbos. Heeft u zaailingen of 
stekken van alle soorten houtige 
bomen (ook bloeiende bomen als 
meidoorn, katjeswilgen, vlinder-
struiken, hazelaars, kersenbomen zijn 
zeer welkom), van 80 centimeter tot 
maximaal 3 meter uit eigen tuin, en 
wilt u deze beschikbaar stellen voor 
het opkweken tot ze groot zijn en 
gezond? Stuur dan een mail naar: 
info@stichtingmeergroen.nl. De zaai-
lingen en stekken kunnen op 
zaterdag 27 november van 13.00 tot 
16.00 uur afgeleverd worden bij de 
Oude Waterzuivering aan de Molen-
vlietweg 30. 

Oogsten en redden
Ook op fort-terrein worden zaai-
lingen ‘gered’. Het fortterrein is in de 
laatste decennia niet onderhouden 
waardoor er een totale wildgroei van 
bomen is ontstaan. Samen met vrij-
willigers zijn ter voorbereiding van 
de revitalisatie en consoliderende 
renovatie van het fort oude bomen 
gerooid en daarmee zijn er nu vele 
zaailingen van nieuwe bomen opge-

komen. Sinds afgelopen maandag 6 
november zijn de eerste 315 zaai-
lingen en bomen geoogst en gered. 
Ze worden tot uitgifte ingekuild op 
het oude waterzuiveringsterrein van 
Hoogheemraadschap van Rijnland 
aan de Molenvlietweg 30. Ballast 
Nedam, die het terrein tijdelijk 
gebruikt als opslagplaats voor de 
greenparkontwikkeling, helpt mee 
met de beplanting en het graven van 
gleuven en groeven ten behoeve van 
het inkuilen van de bomen van 
Zeilfort. 

Toelichting en vrijwilligers
Op zondag 28 november wordt een 
toelichting op het Bomenplan 
gegeven bij Zeilfort Kudelstaart. 
Tijdens de informatiebijeenkomst 
worden de plannen voor de rest van 
het seizoen toegelicht. De aanvang is 
15.30 uur en belangstellenden en 
hopelijk meer vrijwilligers zijn 
welkom. De komende maanden 
wordt elke maandag van 13.00 tot 
17.00 uur gewerkt op het fort aan het 
beheer van de buitenruimte. Inwo-
ners kunnen meehelpen aan het 
redden van bomen en deze opnieuw 
planten in de wijken. De overtallige 
bomen worden elke dinsdag tijdelijk 
verplaatst naar het oude waterzuive-
ringsterrein aan de Molenvlietweg.  
Kom eens een kijkje nemen op een 
maandagmiddag en wordt ook vrij-
williger. Meer informatie over het 
bomenplan is ook te vinden op de 
websites van Nieuw Aalsmeer en 
Stichting Meer Groen.

Landelijke bomenactie ‘doneer 
een zaailing’ ook in Aalsmeer

DE SCHIJNWERPER OP...

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer - Nicole de Ridder werkt bij Solidoe als 
manager opvang op IKC triade. Ze is opgegroeid in 
Kudelstaart en heeft de middelbare school in Aalsmeer 
gevolgd. Aalsmeer ziet ze als haar ‘hometown’. “Aals-
meer is een ons kent ons samenleving. Niet hoogdra-
vend of chique, maar schouders eronder en we maken 
er wat van.” 

Hoe heb je in je werk corona ervaren?
“Als ik terug kijk naar de afgelopen anderhalf jaar, kan ik 
zeggen dat wat betreft corona de wintermaanden erger 
zijn dan de zomermaanden, maar het is er nu eenmaal 
en we moeten er mee leren leven. Het is jammer dat er 
dingen niet meer kunnen. Zoals de ouders die buiten 
bij de deur moeten blijven. Dat is spijtig, want het is 
heel waardevol om ze binnen te laten komen. Dan kun 
je goed afscheid nemen en de zorg voor de kinderen 
weer overdragen. Ook wij zijn een tijd dicht geweest, 
maar we hebben in die periode wel noodopvang aan 
kinderen geboden, want er zijn heel veel kinderen 
wiens ouders in de zorg of in de logistiek werken.” 

Ank Koopmans heeft je uitgenodigd, volgens haar 
heeft corona veel impact gehad op de emotionele 
ontwikkeling en sociale vaardigheid van kinderen? 
“Dat herken ik wel. Er zijn gelukkig veel ouders in staat 
geweest om ondanks de lockdown een normaal 
dagritme aan te houden, dat is voor kinderen goed 
geweest. Maar er zijn ook kwetsbare kinderen, door taal 
of ontwikkeling, en die hebben het heel moeilijk gehad. 
De gemeente heeft  ons gevraagd om voor die 
kinderen te zorgen. Dat hebben we gedaan, samen met 
het onderwijs. Na de lockdown gingen peuterspeel-
zalen opnieuw voor een aantal weken dicht vanwege 
de zomervakantie. We hebben erg ons best gedaan om 
zorg te geven aan kinderen die het nodig hadden, 
middels een subsidie hebben we de kinderen extra 
laten komen. We merken aan kinderen dat ze het moei-
lijk hebben omdat ze vast zitten in hun hoofd en zich 
moeilijk kunnen uiten, ze tonen ander gedrag, zijn meer 
teruggetrokken of juist feller; soms ook heel verdrietig. 
De laatste lockdown is al weer een tijdje geleden en het 
is daarna wel veranderd. We zien kinderen die kwets-
baar zijn, maar ook kinderen die na een lange afwezig-
heid weer terugkomen en gewoon doorgaan waar ze 
mee bezig waren. Dat is de andere kant. Voor een deel 
van de kinderen is het of er niets is gebeurd. Dat is wel 
bijzonder.” 

Wat bieden jullie kinderen?
“Meer dan alleen spel. We bieden ontwikkeling. Een 
kind dat van kleins af aan hier komt, kan nog niet lopen 
of zelfstandig eten. Hier mogen ze zelf boterhammen 
smeren en zelf eten. Natuurlijk zit alles dan onder, maar 
het is wel een vaardigheid die ze zich eigen maken. We 
doen activiteiten waarin kinderen kleuren leren 
herkennen en geven ze kennis mee van hoog, laag, dik, 
dun, groot en klein. Allemaal activiteiten gericht op 
toekomstige taal en rekenen. Bij de BSO zijn activiteiten 
veelal gericht op sociale vaardigheden, op mee kunnen 
doen en op sporten en bewegen.”

Waarom heb je voor dit beroep gekozen? 
“Na mijn studie heb ik op een vaste groep gewerkt bij 
een kinderdagverblijf. Maar ik had meer hectiek nodig 
in mijn leven om de dingen die ik deed leuk te blijven 
vinden. Toen ben ik een tweede hbo opleiding gaan 
volgen om ook als manager te kunnen werken. Het 
begeleiden van ouders, medewerkers en kinderen is 
het leukste dat er is. Maar als er te weinig bezetting is 
en we die niet in kunnen vullen, trek ik mijn hakken uit 
en ga ik in de groep werken. En dat vind ik dan heerlijk.” 

Wie wil jij in de Schijnwerper zetten?
“Richard Joustra, hij is stukadoor en ik ben benieuwd 
hoe hij zich verder in zijn vak wil ontwikkelen.” 

Nicole Ridder: “Aalsmeer is een 
ons kent ons samenleving”

Een dergelijke brug zou de veel 
gebruikte schaatsbaan op de Molen-
vliet tot een farce maken. Het CDA 
heeft een leuke en leerzame middag 
gehad bij de Stommeermolen, waar 
molenaar Jan Hofstra vol enthousi-

asme vertelde over zijn werk en 
passie. Het is mooi om te zien hoe 
grote monumentale panden in de 
gemeente onderhouden worden 
door vrijwilligers en het CDA is trots 
op al deze mensen! 

Geen 4, maar 
2 huizen bij 
Heegstrapark
Aalsmeer - Zoals vorige week al 
bekend gemaakt werd in de krant, 
blijft het Heegstrapark groen. Het 
college schaart zich achter de omwo-
nenden: “Er is onvoldoende/geen 
maatschappelijk draagvlak voor deze 
planopzet.” Om toch de huidige situ-
atie stedenbouwkundig te verbe-
teren, stelt het college de gemeente-
raad voor om twee (twee-onder-één 
kap) woningen te bouwen aan de 1e 
J.C. Mensinglaan. Vorige week werd 
per abuis gemeld dat hier vier 
woningen gerealiseerd zouden gaan 
worden. De uitleg over de invulling 
van het college was door de redactie 
verkeerd geïnterpreteerd: ‘tweetal 
2^1 kapwoningen’. De huizen 
worden naast het bestaande 
woningblok gebouwd zodat een 
mooie kopgevel gemaakt wordt rich-
ting het nieuwe kruispunt Kaste-
leinweg. Na de komst van de twee 
woningen blijft er nog voldoende 
ruimte voor realisatie van een royale 
toegang naar het Heegstrapark!
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Aalsmeer - De VVD Aalsmeer-Kudel-
staart heeft tijdens de gemeenteraads-
vergadering van 11 november twee 
moties weten te verzilveren. De motie 
Eenmalige belastingkorting voor huis-
houdens in 2022 en de motie Onder-
zoek naar mogelijkheden (tijdelijke) 
starterswoningen (circa 400) op locatie 
voormalig terrein Proefstation in de 
Linnaeuslaan zijn beiden 
aangenomen.

Financieel gezond 
De gemeenteraadsvergadering stond 
geheel in het teken van de begroting 
2022 van de gemeente Aalsmeer. 
Iedere gemeente in Nederland heeft 
de plicht om jaarlijks een sluitende 
begroting vast te stellen. Tijdens de 
beschouwingen benadrukte Dirk van 
der Zwaag, fractievoorzitter (en lijst-
trekker bij de volgende gemeente-
raadsverkiezingen) van de VVD, dat nu 
er een betrouwbaar en �nancieel 
gezond meerjarenperspectief op tafel 
ligt, dit alle reden is om de door de 
VVD en D66 ingediende motie te 
steunen om voor alle huishoudens in 
Aalsmeer en Kudelstaart een eenma-
lige belastingkorting van 96 euro te 

realiseren. De motie werd gesteund 
door VVD, D66, CDA, Absoluut Aals-
meer, Groen Links en René Martijn. De 
PvdA was tegen. 

Terrein Proefstation
De tweede, door de VVD ingediende 
motie voor onderzoek naar circa 400 
(tijdelijke) starterswoningen op de 
voormalige locatie van het Proefsta-
tion, kon ook rekenen op goedkeuring 
van bijna alle fracties. Met deze motie 
neemt de VVD het heft in eigen 
handen om de woning perspectieven 
op het verwilderde terrein van het 
voormalige proefstation te onder-
zoeken. Van der Zwaag tijdens de 
vergadering: “Wij zien daar graag op 
korte termijn minimaal 400 kleine star-
terswoningen/tiny houses verschijnen. 
De VVD vindt dat we nu eens moeten 
kijken naar mogelijkheden die er zijn, 
omdat veel meer gemeenten met 
dergelijke initiatieven bezig zijn (onder 
andere Almere en Eindhoven) en ons 
niet langer moeten laten leiden door 
onmogelijkheden.” De motie werd 
gesteund door VVD, CDA, D66 en Rene 
Martijn. Tegen stemden Absoluut Aals-
meer, GroenLinks en de PvdA.

Moties VVD: Belastingkorting en 
(tijdelijke) starterswoningen

Aalsmeer - Sinds het kabinet Rutte 2 
(VVD en PvdA) in 2011 besloten 
heeft alle verzorgingstehuizen voor 
ouderen te sluiten, zijn er op de 
woningmarkt grote problemen 
ontstaan. Het doorstromen van seni-
oren naar deze tehuizen en hun 
aanleunvoorzieningen is gestopt en 
voor velen was er geen ander alter-
natief dan te blijven wonen in hun 

(vaak veel te grote) doorzonwoning. 
Woningen waarin ze gezien hun 
leeftijd niet langer veilig konden 
blijven wonen. Maar ook woningen 
waar jonge gezinnen met smart op 
zitten te wachten. In Aalsmeer is 
sinds die tijd veel werk verzet om 
hier oplossingen voor te vinden. 
Onder aanvoering van CDA wethou-
ders zijn er per wijk duurzame oplos-

CDA: Duurzame huisvesting voor 
senioren in de eigen wijk

singen gevonden. De ontwikkeling 
van Mijnsheerlykheid in Kudelstaart 
en Poldermeesterplein in Nieuw 
Oosteinde zijn geslaagde voor-
beelden van het levensloopbe-
stendig zelfstandig wonen met de 
mogelijkheid van aanvullende zorg. 
Maar in Aalsmeer gaat nog meer 
gebouwd worden voor senioren om 
in de eigen (sociale) omgeving de 
volgende stap in wonen te kunnen 
zetten. Samen met woningcorpo-
ratie Eigen Haard worden 44 senio-
renappartementen in het apparte-
mentencomplex Laurierhof aan de 
Spoorlaan gebouwd. Verder is het 
CDA heel blij dat de Aalsmeerse 
ontwikkelaar Tupla gestart is met de 
bouw van 55 seniorenapparte-
menten met behoud van de 
markante Zuiderkerk. Er wordt hard 
gewerkt om Zuydveste medio 2022 
opgeleverd te krijgen. Tot slot komt 
er een nieuw seniorencomplex aan 
de Roerdomplaan in de Hornmeer. 
Dit zal nog iets meer tijd vergen, 
maar het CDA hoopt dat er in 2023 
ook voor de huidige oudere inwo-
ners van de Hornmeer 61 apparte-
menten beschikbaar zullen komen. 
Zo wil het CDA blijven werken aan 
duurzame woningen voor senioren 
in de eigen wijk. 

Aalsmeer - Tijdens de begrotingsver-
gadering heeft Absoluut Aalsmeer 
twee moties mede ingediend, de 
motie verkeersveiligheid en ‘voordat 
het kalf verdronken is de put dempen’ 
(met Groen Links). Beide moties gaan 
over de verkeerssituatie in Aalsmeer, 
gesitueerd op en rondom het tracé 
van de Burgemeester Kasteleinweg. 
Veel inwoners hebben de afgelopen 
weken hun zorgen hierover geuit. Er 
ontstond een discussie over ‘empi-
risch’ onderzoek en de kosten van een 
rotonde. “Helaas”, aldus Absoluut Aals-
meer, “verdween daardoor de kern, de 
veiligheid op de rotondes, naar de 
achtergrond.” De fracties CDA en VVD 
wezen de moties af. Absoluut Aals-
meer liet verder weten verkeersveilig-
heid een zeer belangrijk item te 
vinden. De fractie heeft er bij het 
college op aangedrongen om actie te 
ondermen wat betreft de verkeersvei-
ligheid op de rotondes, de verkeersaf-
wikkeling rond de ‘knip’ en het vracht-
verkeer dat nog steeds op de Kaste-
leinweg en door dorpsstraten rijdt. 

Verviervoudigd
De bewoners in met name de Opheli-
alaan en Hortensialaan voelen zich in 
deze vast gehoord en hopen ook 
vurig op aanpassing op de Kaste-
leinweg en dan met name het 
gedeelte tussen de Mensinglaan en 
de Zwarteweg. Van de Kasteleinweg 

wordt redelijk gebruik gemaakt, maar 
drukker is het op de binnenwegen. 
Naast veel verkeer op de Stom-
meerweg, is het aantal auto’s in de 
Ophelialaan en Hortensialaan mini-
maal verviervoudigd. Door de ‘knip’ 
gaan andere wegen gezocht worden 
om toch de weg te vervolgen en dit 
betekent dat massaal bij de Ophelia-
laan of iets verder bij de Mensinglaan 
wordt afgeslagen richting 
Hortensialaan. 

‘Knip’ weg!
Nu het nog kan zou toch echt 
bekeken moeten worden of de herin-
richting aangepast kan worden. De 
Kasteleinweg weg is nu geen aanvul-
ling op de dorpswegen, maar juist 
een last. Er liggen nog twee rijbanen 
asfalt te ‘niksen’ naast de busbaan 
tussen de Mensinglaan en de Zwar-
teweg (langs de brandweerkazerne): 
Eén wordt �etspad, de ander zou 
ingericht kunnen worden voor door-
gaand verkeer. Geen zoekende auto-
mobilisten in dorpsstraten meer en 
�etsveiliger op de Witteweg, waar 
overigens momenteel vier drempels 
op aangelegd worden. De bedrijven 
hier zijn een handtekeningenactie 
gestart en deze is al door meer dan 
1.000 mensen ondertekend. Dit moet 
genoeg zijn om te kiezen voor 
genoemde ‘logische’ oplossing: Weg 
met de ‘knip’!

Aandacht Absoluut Aalsmeer 
voor verkeersveiligheid

Drempels op de Witteweg, drukte op dorpswegen en twee rijbanen die ‘niks’ te doen 
hebben op de Burgemeester Kasteleinweg: Weg met de ‘knip’!

Aalsmeer - Tijdens de begrotingsver-
gadering heeft Groen Links een viertal 
moties ingediend: 

Sluipmoordenaar
De klimaatcrisis is echt, is hier en nu. 
Niets doen is geen optie. Daar waar-
schuwen de verschillende rapporten 
de wereld, Europa, Nederland en ook 
Aalsmeer voor: het roer moet om.  
Uiteindelijk zal de klimaatcrisis net zo 
ingrijpend of wellicht ingrijpender zijn 
dan de coronacrisis. Alleen die was 
direct urgent. De klimaatcrisis is een 
relatief langzame sluipmoordenaar. 
Politiek van verduurzaming en 
vergroening is allang geen modegril 
meer. Groen werkt en de doorbraak 
ervan is onvermijdelijk. Naast de motie 
over de klimaatcrisis werd de motie 
‘geen fossiele reclame’ ingediend.

Schiphol: welzijn of welvaart?
Voor GroenLinks Aalsmeer geen 

vraag: de argumenten vóór ongebrei-
delde groei van Schiphol zijn allang 
op. De argumenten voor een beter 
evenwicht tussen welzijn en welvaart 
worden iedere dag sterker. De 
geluidsoverlast rond Schiphol is vele 
malen hoger dan wat de WHO 
aanvaardbaar vindt. Dit is niet alleen 
maar vervelend, al is dat uiteraard ook 
een argument. Maar erger, het 
schaadt de volksgezondheid. Dat 
doet ook de �jnstof die vrijkomt. Om 
nog maar te zwijgen over de CO2 
uitstoot als gevolg van de verbran-
ding van enorme sloten belastingvrije 
kerosine. Tot slot wordt vaak beweerd 
dat Schiphol een banenmotor is. Daar 
valt wel wat op af te dingen. Daar-
naast is alle capaciteit nodig voor de 
nieuwe economie veroorzaakt door 
de klimaatcrisis. Dat is pas een 
gezonde banenmotor. 
De gemeente praat veel over 
Schiphol, en dat is goed, maar er is 

Moties van Groen Links over 
klimaat, Schiphol en wooncrisis

ook actie nodig. Daarom komt Groen 
Links met de motie: Schiphol in even-
wicht met de omgeving.

Voldoende ruimte
Het gaat er veel over: de wooncrisis. 
Het huidige beleid maakt echter het 
vinden van een woning voor velen 
simpelweg onmogelijk. Dat terwijl er 
in Aalsmeer als je creatief kijkt, 
voldoende ruimte te vinden is waar 
gewoond kan worden. De gemeente 
is van die ruimte alleen vaak geen 
eigenaar. Waar de gemeente wel over 
beslist is het bestemmingsplan. Dus 
als er ruimte is om woningen te 
bouwen of bestaande bouw geschikt 
te maken is om te bewonen, als de 
nood zo hoog is, dan betekent dit dat 
een goede lokale overheid het lef 
moet hebben om in te grijpen. Ze 
moet ervoor zorgen dat waar 
woningen gebouwd kunnen en 
moeten worden en waar bijvoorbeeld 
leegstaande bedrijfsruimtes geschikt 
te maken zijn dan moet dit ook echt 
gebeuren. Daarom komt Groen Links 
met de motie ‘volkshuisvesting’.

Aalsmeer - Het college van burge-
meester en wethouders in Aalsmeer 
wil dat ieder kind in de gemeente 
veilig, gezond én kansrijk kan 
opgroeien. Professionals uit 
verschillende organisaties hebben 
zich verenigd in de coalitie ‘Kans-
rijke Start’, die inzet op de eerste 
1000 levensdagen. Zaterdag 20 
november is de Internationale Dag 
van de Rechten van het Kind. De 
gezondheid voor, tijdens en na de 
geboorte blijkt een belangrijke 
voorspeller van fysieke en mentale 
problemen op latere leeftijd. In 
Nederland heeft ongeveer 16% van 
alle kinderen een valse start bij de 
geboorte. Daardoor krijgen zij later 
vaker psychische en fysieke 
problemen, zoals gedragspro-
blemen bij complexe thuissituaties, 
overgewicht en hart- en vaat-
ziekten. Ook komen ze veel vaker in 
aanraking met jeugdhulp.

Extra steun
“Aalsmeer is een gemeente waarin 
kinderen zich kunnen ontwikkelen in 
het onderwijs en de ruimte krijgen om 
te sporten en culturele activiteiten te 
ontplooien, zodat zij zich, passend bij 
hun mogelijkheden en ambities, 
kunnen ontwikkelen en actief kunnen 
deelnemen aan de samenleving”, aldus 
wethouder jeugd en onderwijs Bart 
Kabout. In Aalsmeer bestaat sinds juni 
2020 de lokale coalitie ‘Kansrijke Start’. 
Die coalitie zet in op een gezonde 
zwangerschap voor elke vrouw en de 
best mogelijke start voor elk kind. 
Daarbij is er extra aandacht voor 
kinderen in (potentieel) kwetsbare 
situaties en voor (aanstaande) ouders 
die extra steun kunnen gebruiken. 

Samenwerking 
De coalitie Kansrijke Start bestaat uit 
professionals uit verschillende organi-
saties, waaronder huisartsen, verlos-

‘Kansrijke Start’ goed op weg kundigen en de gemeenten Aalsmeer 
en Amstelveen. De partners werken 
samen aan vier urgente thema’s: 
con�ictscheidingen, vroegsignalering, 
schaarste (armoede/minima) en 
ontmoeten. 

Thema’s en de acties
“Voor elk thema worden speci�eke 
acties ondernomen”, zegt Bart Kabout. 
“Zo maken bijna alle leden van de 
coalitie inmiddels gebruik van Multi 
signaal. Een systeem waarbij profes-
sionals sneller met elkaar in contact 
komen en hulp en ondersteuning 
beter op elkaar kan worden afge-
stemd.” Op het thema (con�ict)-schei-
dingen verwijzen de leden van de 
coalitie bijvoorbeeld naar groeps-
interventies voor kinderen in een echt-
scheidingssituatie. Bij het thema 
ontmoeten staat ‘leren van elkaar’ 
centraal. Het medisch en sociaal 
domein wisselen daarbij informatie 
met elkaar uit en weet elkaar mede 
daardoor makkelijker te vinden. 
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Aalsmeer - Na het grote succes van 
de kerstpakkettenactie van vorig jaar 
die Participe samen met verschil-
lende organisaties en bedrijven heeft 
georganiseerd, wil team Aalsmeer 
het succes ook dit jaar herhalen. 
Participe gaat in december 100 
pakketten samenstellen en uitdelen 
aan de inwoners van Aalsmeer en 
Kudelstaart, die dit steuntje in de rug 
goed kunnen gebruiken.  Net als 
vorig jaar wordt aan bewoners 
gevraagd om iemand te nomineren 
voor het pakket! Zo weet Participe 
zeker dat het pakket goed terecht 
komt en gewaardeerd wordt. Om 
een mooi pakket te kunnen maken 
vraagt Participe hulp van inwoners. 
In deze ingewikkelde coronatijd is 

het extra belangrijk om naar elkaar 
om te kijken, elkaar te zien en te 
steunen. Bent u of uw bedrijf, onder-
neming of organisatie in staat om 
een klein steentje bij te dragen en te 
helpen om de pakketten extra mooi 
en goed gevuld te maken? Alle 
producten in natura die passend zijn 
voor in het kerstpakket zijn van harte 
welkom! Samen deze Kerst speciaal 
maken voor de inwoners die het echt 
nodig hebben! Bel voor meer infor-
matie, nominatie en aanmelding van 
sponsoring naar Participe team Aals-
meer via 0297-326670 en vraag naar 
Ania Bugala, activiteitencoach, of 
mail naar: team.aalsmeer@participe.
nu. Aanmelden van sponsoring kan 
tot en met 12 december.

Participe zoekt sponsors voor 
kerstpakketenactie 2021

Aalsmeer - Na het succes van de 
cadeaubonnen voor kleine energiebe-
sparende maatregelen voor huiseige-
naren begin dit jaar, organiseert de 
gemeente Aalsmeer nu een actie voor 
huurders. De gemeente stelt in totaal 
1275 cadeaubonnen van 80 euro 
beschikbaar. Wethouder Wilma Alink 
van Duurzaamheid: “We hebben van 
het rijk subsidie ontvangen om deze 
actie mogelijk te maken. Met de 
cadeaubonnen kunnen huurders in 
Aalsmeer en Kudelstaart energiebe-
sparende producten kopen en op die 
manier hun energierekening verlagen. 
En zo leveren ze ook nog eens een 
bijdrage aan een beter milieu. Omdat 
de energieprijzen �ink stijgen, reser-
veren we 320 cadeaubonnen voor de 
mensen die het �nancieel het moei-
lijkst hebben.” Mensen die recht 
hebben op een cadeaubon, krijgen 
hierover deze week bericht. Per huis-

houden kan één cadeaubon aange-
vraagd worden bij het Regionaal Ener-
gieloket. Hiermee kunnen bijvoor-
beeld ledlampen, tochtstrips of 
radiatorfolie besteld worden. De 
cadeaubon kan worden ingewisseld 
bij diverse webshops. Voor Aalsmeer-
pashouders wordt een cadeaubon 
gereserveerd. De overige cadeau-
bonnen worden zolang de voorraad 
strekt uitgegeven aan huurders.

Aalsmeerpas
In Aalsmeer moeten zo’n 320 huishou-
dens rondkomen van een dusdanig 
laag inkomen dat zij recht hebben op 
een Aalsmeerpas. Dit is een 
kortingspas voor allerlei culturele en 
sociale activiteiten in Aalsmeer, 
Amstelveen en omstreken. Heeft u 
geen Aalsmeerpas, maar denkt u hier 
wel recht op te hebben? Meld u dan 
aan via www.aalsmeerpas.nl. 

Cadeaubon energiebesparende 
maatregelen voor huurders

Aalsmeer - De tuin van fotografe 
Stefanie de Boer is omgetoverd tot 
een prachtige sfeervolle winter- 
kersttuin. Deze dient als decor voor 
de opdrachten familieportretten. 
Ook de kas achter het huis is uiter-
mate geschikt voor inspirerende 
spontane foto’s. “Ik houd er van om 
een �jne sfeer te scheppen waar 
iedereen zich prettig bij voelt. Voor 
ieder seizoen bedenk ik weer wat 
anders.”

Behoefte aan beeld
“Het fotograferen begon al tijdens 
mijn jeugd, toen waren de rolletjes er 
nog, snel naar de Hema om te laten 
ontwikkelen en zien wat er op stond. 
Vijf jaar geleden heb ik een spiegelre-
�excamera gekocht. Ik werd gestimu-
leerd door mijn vrienden om meer 
serieus werk te maken van de foto-
gra�e. Inmiddels heb ik een eigen 

stijl ontwikkeld die aanslaat. Een mix 
tussen spontane en geposeerde 
beelden. En ik fotografeer altijd met 
natuurlijk licht.”  Stefanie ging 
rechten studeren aan de HVA kreeg 
een baan als adviseur openbare orde 
en veiligheid bij de gemeente Aals-
meer. “Een hele leuke baan die goed 
te combineren valt met fotogra�e.” 
Stefanie kreeg opnieuw een zetje van 
haar vrienden: “Deze tijd heeft 
vanwege social media veel behoefte 
aan beeld. Maak er jouw beroep van 
en geef je op bij Zaai, dat coach-
traject is echt iets voor jou, zeiden ze.”

Zelfstandig ondernemen
Stefanie vervolgt: “Ik ben altijd in 
loondienst geweest en zelfstandig 
ondernemen is een apart vak, dat wil 
ik leren. Ik vind heel veel dingen leuk 
en ik hoop dat Zaai mij leert 
focussen, mij leert hoe ik mijn admi-

Fotografe Stefanie de Boer over 
Zaai: “Wij leren van elkaar”

Aalsmeer - De �etstunnel onder de 
Legmeerdijk bij de kruising met de 
Burgemeester Kasteleinweg is sinds 
gisteren, woensdag 17 november, 
geopend voor �etsers. De aanleg van 
de �etstunnel zorgt er voor dat 
(brom)�etsers in één keer veilig 
kunnen doorrijden onder de 
Legmeerdijk, zonder te hoeven 
stoppen voor verkeerslichten. Met de 
afronding van de �etstunnel zijn de 

werkzaamheden voor de aanleg van 
de busbaan en herinrichting van de 
naastgelegen weg vrijwel gereed.  

Overzichtelijk
De circa 110 meter lange �etstunnel 
onder de Legmeerdijk is alleen 
bedoeld voor brom- en �etsverkeer. 
Het ontwerp is zo gemaakt dat het 
ruim oogt, onder andere door de 
schuine wanden van de onderdoor-

Fietstunnel onder Legmeerdijk 
open voor brom etsers

Foto: Aerovista Luchtfotogra�e

gang. De extra verlichting zorgt er 
voor dat de tunnel overzichtelijk 
blijft. Op 12 april is de aannemer Dura 
Vermeer met de bouw gestart met 
het aanbrengen van de damwanden. 
Door de werkzaamheden in twee 
fases uit te voeren, kon het verkeer 
op de Legmeerdijk altijd langs de 
werkzaamheden rijden. Voor �etsers 
gold lange tijd een omleidingsroute 
via het terrein van Royal Flora 
Holland. Met de opening van de �ets-
tunnel kunnen �etsers het nieuwe 
�etspad langs de Burgemeester 
Kasteleinweg volgen.

Opening busbaan
Met de openstelling van de �ets-
tunnel zijn vrijwel alle werkzaam-
heden rondom de aanleg van de 
busbaan en herinrichting van de 
ernaast gelegen weg tussen Uithoorn 
en de Fokkerweg in Haarlemmermeer 
afgerond. Het wegverkeer kan inmid-
dels rijden over de nieuwe weg en 
rotondes. De bussen van R-net gaan 
na ingang van de nieuwe dienstrege-
ling (12 december) gebruik maken 
van de nieuwe busbaan en het 
nieuwe busstation bij de Zwarteweg. 
Een groot deel van de beplanting 
langs het hele nieuwe traject vindt in 
de komende maanden nog plaats.

nistratie kan doen, waar de belang-
rijke punten liggen en hoe ik een 
netwerk opbouw. Ik heb daar met 
wat ik tot nu al heb geleerd het 
volste vertrouwen in dat dit gaat 
lukken. Wij leren van elkaar.” Voor 
meer informatie over Zaai kan 
contact opgenomen worden met 
Kirsten Verhoef (projectorganisator) 
via 0297 366182 of stuur een mail 
naar: kirsten@syltsupport.nl 

Aalsmeer - Afgelopen maandag 
ontvingen Marion Geisler en Elbert 
Huijts de 324e gast in ‘Door de 
Mangel’. De rustige, overzichtelijke en 
relaxte Pim van Zwieten van Lunchlo-
kaal De Drukker nam plaats achter de 
microfoon. Een mooiere timing was 
er niet, want de vrijdag daarvoor 
werd hij verkozen tot ‘Starter van het 
jaar’ bij de Onderneming van het jaar-
verkiezing.Komende maandag 22 
november komt een oude bekende 
van Radio Aalsmeer naar de studio. 
Nieuwsfotograaf en cameraman 
Laurens Niezen zal komen vertellen 
over zijn interessante werk. ‘Door de 
Mangel‘ wordt uitgezonden van 
19.00 tot 20.00 uur.

‘November Nineties’ 
Donderdag 18 november is er weer 
een extra lange ‘Aalsmeer by Night’ 
op Radio Aalsmeer! Ook deze avond 

duikt presentator Meindert van der 
Zwaard van 20.00 tot 00.00 uur in de 
muziek uit de jaren negentig. Hij 
draait de leukste en opmerkelijkste 
muziek uit het tijdperk 1990 tot 1999 
onder de noemer ‘November 
Nineties’. 

Mooie pianostukken 
In de vorige uitzending van ‘Inter-
mezzo’ met Sem van Hest stond de 
piano centraal. En er zijn zo veel 
mooie pianostukken waardoor de 
programmamaker ook komende 
maandagavond 22 november tussen 
21.00 en 23.00 uur de piano weer 
centraal stelt.

Sinterklaasverhaal 
Het team van ‘Verhalenderwijs’ heeft 
een mail van de Sint gekregen met 
het verzoek of zij in de aanloop naar 
pakjesavond een mooi Sinterklaas-

Laurens Niezen in ‘Door de 
Mangel’ op Radio Aalsmeer

Laurens Niezen is aanstaande 
maandag de gast in ‘Door de Mangel’.

verhaal zouden kunnen lezen. Dat 
hebben programmamakers Marion 
Geisler en Rinus van Itterzon maar 
wat graag toegezegd. Luister mee op 
woensdag tussen 17.00 en 18.00 uur. 

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

Aalsmeer - Samantha Schaak en Bart 
Overwater hebben eind oktober 
groen licht gekregen van hun trainer 
en coach Ron van Raaphorst om 
examen te doen voor hun ‘meester’ 
titel judo, de zwarte band. Zo’n tien 
jaar geleden kwamen zij binnen als 
verlegen judoka’s en wisten ze gelijk 
de harten van velen te veroveren met 
hun inzet en enthousiasme voor het 
judospel. Nu zijn ze vele tranen, stress 
en moeilijke trainings- en wedstrijd-
momenten verder en hebben zij laten 
zien dat doorzetten, geduld en vooral 
nooit opgeven de enige opties zijn 
om je doel te bereiken. Dat doel was 
en is nog steeds ‘meester’ worden in 

de judosport en het behalen van de 
zwarte band. Samen met hun ‘ukes’ 
(Japans voor degene die de judotech-
niek ondergaat) verschijnen ze voor 
een commissie van drie examina-
toren van de Judobond Nederland. In 
Beverwijk mochten zij hun ingestu-
deerde demonstraties tonen, waar-
onder enkele series Kata (voorge-
schreven vorm), hun grondtech-
nieken en staande (vrije) technieken.
Daarna brak een stressvolle periode 
aan van wachten en duimen. Nu 
heeft de examencommissie van zich 
laten horen. Samantha en Bart zijn 
beiden geslaagd voor de zwarte 
band! 

Aalsmeer is twee ‘meester’ 
judoka’s rijker



Commercieel medewerker (inter)national 
Sales & Rental
Wij zijn een snelgroeiend bedrijf dat op zoek is naar echte toppers! Van Vliet verzorgt 
ladingdragers en logistieke totaaloplossingen voor de Horti sector, Retail, Fulfi lment en City 
Logistics . 

Ruim twintig jaar kent Van Vliet Containers aan expertise op het gebied van ladingdragers en 
logistieke vraagstukken in de sierteelt. Maar we doen zoveel meer; we hebben kennis van en 
een visie op supply chain management, innovatie, transparante dienstverlening en een compleet 
pakket aan (service)diensten in logistiek en ladingdragers voor horti, retail, city logistics en 
e-commerce. We doen het goed en hebben jou nodig om bij te dragen aan de (internationale) 
groei.

Jouw rol:
Als commercieel medewerker ben jij samen met de rest van het team commercieel 
verantwoordelijk voor alle nieuwe, maar ook bestaande klanten/partners. Je bent vaak het 
eerste aanspreekpunt voor onze klanten. Je neemt onze (potentiële) klant of partner mee in 
de wereld van Van Vliet Containers. Door jouw enthousiasme en service gerichte instelling 
weet je te overtuigen. Je werkt voornamelijk vanuit ons moderne hoofdkantoor in Aalsmeer. 
Jaarlijks bezoek je samen met jouw collega’s nationale- en internationale beurzen. Dit is een echt 
commerciële coördinerende functie waarin je direct bijdraagt aan de (internationale) groei van 
Van Vliet Containers.

Jouw taken:
Je beoordeelt en behandelt alle binnenkomende leads, telefonisch en via e-mail. Ook benader 
je bestaande- en nieuwe potentiele klanten in binnen- en buitenland. Je bent verantwoordelijk 
voor het hele traject vanaf het eerste klantcontact (zowel op initiatief van de klant als vanuit 
jou) tot aan het begeleiden van de (potentiële) klant en het opstellen en afhandelen van offertes. 
Hierbij betrek je ook de interne collega’s.
Je legt onze product- en servicemogelijkheden helder uit, je onderhoudt proactief contact met 
potentiële klanten en partners en je zorgt voor de administratieve afhandeling van het hele 
salesproces. Van offerte tot wagenplanning en afl everen.
Als Commercieel medewerker ben je onderdeel van ons commerciële kernteam en ben je een 
echte duizendpoot. Doorgroeien naar een commerciële management functie behoort tot de 
mogelijkheden.

Wat vragen we van jou?
• HBO werk- en denkniveau.
• Je hebt enkele jaren ervaring in een (ondersteunende) salesrol.
• Je bent communicatief zeer vaardig.
• Je hebt kennis van de Nederlandse, Engelse en bij voorkeur Duitse taal.
• Je bent gedreven, service gericht en werkt gestructureerd.
• Ervaring met het werven van potentiële nieuwe klanten en het uitbreiden van het bestaande 
 netwerk is een pré.
• Ervaring in de sierteelt- en/of retail- en fulfi lmentsector is tevens een pré.
• Fulltime beschikbaarheid.

Wat bieden we jou?
• Een bovengemiddeld salaris, met bonusregeling.
• Afwisselende werkzaamheden binnen een jong team.
• Veel vrijheid in de wijze waarop je invulling geeft aan jouw functie.
• Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder 29 vakantiedagen op fulltime basis.
• Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.
• Je komt te werken in een prachtig ruim opgezet pand in Aalsmeer.
• Bij gebleken geschiktheid, krijg je de beschikking over een auto van de zaak.

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

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

Werken op een leuke Binnendienst functie in Hoofddorp waarbij je veel meekrijgt van technieken die 
gebruikt worden om metalen componenten te maken voor o.a; schepen, vrachtwagens, trailers, gronver-
zetmachines, steigers, betonbekisting, straatmeubilair, aandrijfcomponenten en nog veel meer! Door onze 
hoge kwaliteit en persoonlijke benadering, blijven wij maar groeien en zijn wij op zoek naar een gezellige, 
maar serieuze collega die eager is om te groeien in de functie van:

BINNENDIENST MEDEWERKER
Wat jij gaat doen?
Met jouw allerbeste Nederlands, Engels, Frans of Duits zorg jij ervoor dat onze klanten worden geholpen. 
Je hebt hiervoor veelvuldig contact met je collega’s in China. Wanneer er een order of een aanvraag 
binnenkomt, helpt onze leuke kleine club bij de goede verwerking hiervan. 

Bij de ontwikkeling van nieuwe onderdelen, worden er door onze leveranciers samples gemaakt en 
wanneer deze goedgekeurd zijn,  zorg jij voor de aansturing van serieproductie en vervolgens het 
transport vanuit China in containers naar de klant.

Voor deze leuke baan moet jij natuurlijk ook beloond worden. Wij hebben een mooi aanbod voor je 
klaarliggen met leuke groeimogelijkheden!

Kan jij alle onderstaande vragen met ja beantwoorden? Dan zit je bij ons helemaal goed!
•  Vind ik het leuk om apparaten uit elkaar te halen en te kijken hoe ze werken?
•  Of ben ik iemand die graag ziet hoe er steeds iets nieuws wordt gecreëerd?
•  Werk ik het liefst bij een kleine, succesvolle, mensgerichte en internationaal bedrijf?
•  Ga ik elke dag het liefst naar een gemoderniseerd pand met een groene werkomgeving?
• Vind ik het leuk om internationale contacten op te doen?
•  Wil ik bijdragen aan het succes van inmiddels meer dan tien jaar heel Europa bedienen?

Graag helpen wij onze klanten in hun eigen taal. Spreek jij naast Nederlands ook Engels, Frans en/of Duits? 
Super � jn!

Wil jij kennismaken?
Wij zijn benieuwd naar wie je bent en willen heel graag dat jij met ons bedrijf meegroeit! Stuur jouw CV 
en motivatie naar jobs@chinforce.com. Kan je niet wachten? Bel mij, Marco Leliveld, Algemeen Directeur, 
dan via 023-7009750.

Verhoef Containertransport zoekt een
ALLROUNDER!

We zijn een familiebedrijf en transporteren en recycling van afvalsto� en is ons vak! 

Wanneer je enthousiast bent en het plannen van ritten voor vrachtauto’s, klantcontacten en een 
stukje administratie leuk vindt, is dit echt een leuke baan voor jou!

Heb je een gezonde werkhouding en wil je afwisselend werk, leuke collega’s, 
een prettige werksfeer en een goed salaris, dan moet je ons zeker contacten!

Je mag dan bellen of mailen naar Jan van der Meijden: 0346-241676 / info@verhoef-bv.nl

www.verhoef-bv.nl

Nijverheidsweg 6 • 3628 GD KockengenNijverheidsweg 6 • 3628 GD Kockengen

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

Te koop:
Liebherr koel/vriescomb. 1.81m hg 3 
vrieslades, werkend te zien €50,-. Tel. 
0297-287715
Te koop:
4 Winterbanden Michelin Alpin 
195/65/15, profiel 7 mm, i.z.g.st. 
€125,-. Tel. 06-12098181
Te koop:
Weber zwarte houtsk. barbecue 
op wieltjes met deksel, grillop-
pervl. 54cm met vork en tang €60,-. 
Hardplastic opbergkoffer ideaal 
voor gebruik in tuin of op klus 
75x60x40cm €40,-. 2 Verchroomde 
emmers €10,-. Bankschroef bekbr. 10 
cm, bekop. 13cm €25,-. Bankschroef 
met tafelklem, bekbr. 4 cm, bekop. 
5cm €15,-. Disselbak voor vouw-
wagen, caravan of aanhanger, lg 
90-107 cm (taps) x br 49 cm x hg 55 
cm €40,-. Ronde metalen kippen-
voerton, hg. 73 cm, ø 43 cm €20,-. 10 
Bruine grespijpen ø 10 cm x lg 100 
cm €20,-. 6 soepkommen, 6 mokken, 
5 koffiekommen, 6 schoteltjes, 
kunststof, appeltjesmotief €10,-. Tel. 
06-30022620
Te koop:
Playmobil o.a. paardenwasstraat, 
ridders, politie op brommers, 
wegwerkers, bomen v.a.€2,-. Barbie-
poppen met kleertjes aan v.a.€3,-. 
Phillips koptelefoon nw in de doos 
€4,-. IJzeren speelgoed auto’s v.a. 
€0,50. Tel. 06-25198434
Te koop:
Wasgij puzzels 150 st, p.st. €1,50. 
Wasgij puzzels 54 st, p.st. €1,-. Wasgij 
puzzel 500st. €4,-. Tel. 06-10270581
Te koop:
Ravensburger puzzels 500 st, p.st. 
€2,50. J.v. Haasteren puzzels 500 st 
€4,-. Tel. 06-10270581
Te koop:
Vhs videorecorder, zonder 
afstandbed. €40,-. Tel. 0297-283428
Te koop:
Blad/boomschors riek merk van Driel 
nw €50,-. Tel. 0297-268068

Te koop:
2 Witte open boekenkasten 
zelf gemaakt, mooi 175x69x20 
en175x60x30 p.st. €10,-. Tel. 
020-6454665

Te koop:
Stalen bureau lg 165 cm x br 75 cm 
te gebruiken als (werkbank-hobby 
tafel) met laden €50,-. Tel. 0297-
321942

Te koop:
Sneeuwkettingn mt 126 €40,-. Tel. 
06-52076337
Te koop:
Veel legpuzzels, ook van J.v. Haas-
teren v.a. €2,-. Tel. 0297-322694

Te koop:
Garmin nuvi57lm navigatie €10,-. Tel. 
0297-326075
Te koop:
Div. z.g.a.n. J.v. Haasteren puzzels. Tel. 
0297-321996

Te koop:
Klassieke gitaar, merk Valencia, incl. 
hoes z.g.a.n. €75,-. Tel. 06-28082959
Te koop:
Auping matras 120x200 €40,-. Tel. 
0297-328963
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Aalsmeer - Een kraker in de topklasse 
was de handbalwedstrijd Greenpark 
DA1 tegen koploper Vroone DA1 
afgelopen zondag 14 november. 
Vanwege de aangescherpte regels 
omtrent corona bleef het akelig stil in 
Hal 2 van de Bloemhof, geen publiek 
de komende drie weken bij de 
wedstrijden. Het is Vroone wat het 
spel dicteert in de eerste helft. Vanaf 
het begin weten de dames uit Sint 
Pancras een gaatje te slaan en Aals-
meer loopt achter de feiten aan. Het 
draait niet en er wordt slordig omge-
gaan met de kansen. Vroone breidt 
de score stapje voor stapje verder uit 
en na 25 minuten is de stand 6-12 en 
daar is niets op af te dingen. Er zal 
duidelijk uit een ander vaatje getapt 
moeten worden willen de Greenpark 

meiden er nog wat maken. Aalsmeer 
kan voor rust de schade nog tot 8-12 
beperken. De tweede helft gaf een 
totaal ander beeld. Zowel Vroone al 
Aalsmeer weten al snel te scoren, 
maar in de volgende 15 minuten is 
het Aalsmeer wat de klok slaat. De 
Meiden A lopen eerst de opgelopen 
achterstand in en vliegen er vervol-
gens dik overheen. Met nog 15 
minuten te spelen is de score opeens 
21-14 in het voordeel van Aalsmeer. 
Toch is de wedstrijd nog niet 
gespeeld. Vroone recht de rug en 
verkleint de achterstand naar maar 
liefst 22-21. Dan wordt het toch 
opeens weer heel spannend. Aals-
meer herpakt zich gelukkig, speelt de 
wedstrijd professioneel uit en wint 
van koploper Vroone met 24-21.

Handbal: Greenpark DA1 wint 
van koploper Vroone

KORT
TALENT JAN DAALMAN WINT 
BIJ HORNMEER

Aalsmeer - Het was weer ‘volle 
bak’ tijdens de kaartavond van 
BV Hornmeer. En met de stem-
ming was niets mis mee, dat 
bleek wel aan de hoge scores 
van de spelers. En eindelijk was 
er de doorbraak van één van de 
meest getalenteerde spelers: Jan 
Daalman. Met een score van 
5644 liet hij iedereen achter zich. 
Corrie Feenstra eindigde op 
twee met 5548 punten en de 
derde plaats was voor Ben 
Johannessen met 5452 punten. 
De poedelprijs is uitgereikt aan 
Krijna Verhoef met 3342 punten. 
Komende vrijdag is er geen 
kaarten. Wel wordt aanstaande 
zaterdag 20 november weer een 
kwart marathon georganiseerd. 
Deze begint in buurthuis Horn-
meer aan de Dreef 1 om 10.00 
uur, zaal open vanaf 09.30 uur. 
De toegangsprijs is 10.00 euro, 
dit bedrag is inclusief een lunch.

WEDSTRIJDEN VELDVOETBAL
Zaterdag 20 november:
F.C. AALSMEER
F.C.A. 1 - Jong Holland 1 14.30 u
F.C.A. 2 - Monnickendam 2 11.45 u
F.C.A. 4 - AMVJ 3 14.30 u
Kon. HFC 4 - F.C.A. 5 12.20 u
F.C.A. 7 - VEW 4 12.05 u
Asv.Arsenal 13 - F.C.A. 8 15.55 u
Fc. VVC 8 - F.C.A. 9 15.00 u
F.C.A.35+1 - Real S. 35+1 14.30 u
Olympia JO19-1 - FCA JO19-112.00 u
Vrouwen
Real Sranang V2 - F.C.A. V1 12.00 u
F.C.A. V2 – Roda’23 V1 12.00 u
DEVO’58 V1 - F.C.A. V3 14.30 u
RKDES V1 - Foresters V1 13.00 u
S.C.W.
S.C.W. 1 - Amstelveen 1 14.30 u
Legm.vogels 2 - S.C.W. 2 15.00 u
S.C.W. 3 - F.C.Abcoude 3 14.30 u
S.C.W. 4 - Argon 6 12.00 u
S.C.W. 5 - vv.UNO 6 14.30 u
Van Nispen 45+1 - SCW 45+1 14.30 u

Zondag 21 november:
F.C. AALSMEER
F.C.A. 1 - Purmerend 1 14.00 u
F.C.A. 2 - Eendracht’82 6 11.30 u
F.C.A. 3 - HSV’69 3 11.30 u
R.K.D.E.S.
Alliance’22 1 - RKDES 1 14.15 u
Alliance’22 2 - RKDES 2 11.45 u 
RKDES 3 - vv.UNO 2 12.00 u
HBC 5 - RKDES 4 11.00 u
Martinus J19-2 - RKDES J19-1 14.30 u
Pancratius 023 - RKDES 023 15.00 u

KAARTEN BIJ ALLEN WEERBAAR
Aalsmeer - Maandagavond 8 
november is er weer gekaart bij 
Allen Weerbaar in het Middel-
punt. Matty van Tol kaartte liefst 
5078 punten bijeen en eindigde 
met stip op één. De tweede prijs 
was voor Jan de Nooij met 4862 
punten en de derde en vierde 
prijs was met maar één punt 
verschil, 4806 en 4805, voor de 
broers Paul en Ton Könst. Laatste 
werd Adri Bleeker met 4019 
punten. Het was weer een gezel-
lige avond. De volgende kaart-
avond is op maandag 22 
november in het Middelpunt 
aan de Wilhelminastraat 55. 
Aanvang is 20.00 uur. De deuren 
gaan vanaf 19.30 uur open voor 
inschrijving. De inleg is 1,50 euro 
per persoon.

Foto: Robert de Rooij

Aalsmeer - Covid-19. Geen publiek 
zaterdag 13 november bij de hand-
balwedstrijd Greenpark Dames 1 
tegen Veneco Velo. De Aalsmeer 
meiden hebben het lastig dit 
seizoen. Maar ook deze wedstrijd 
werd weer positief benaderd. Gelijk 
vanaf de aanvang is het Veneco Velo 
dat het betere van het spel heeft. 
Aalsmeer mist een aantal open 
kansen, ballen op de paal en lat, daar 
waar de dames uit Wateringen wel 
het doel weten te vinden. De stand 
loopt dus ook uit in het nadeel van 
Aalsmeer. Er wordt gerust met 10-14 
achterstand. In de tweede helft 
scoort Greenpark al snel en komt een 
puntje dichterbij. En dan stagneert 
de boel opeens helemaal. Onaange-
kondigd, onverwacht en vooral 
onverhoopt. Veneco Velo scoort er 
lustig op los en bij Aalsmeer lukt er 
helemaal niets, maar dan ook echt 
helemaal niets. De Greenpark hand-
balsters worden overrompeld en de 
koppies gaan hangen. Veneco Velo 
weet een groot ‘gat’ te slaan en wint 
uiteindelijk met 21-35. Helaas, maar 
kop op Greenpark dames. Het 
ontbreekt jullie absoluut niet aan 
talent. Doelpunten: Britney Fanger 
(6), Fleur Houtzager (4), Nanda 
Jansma (4), Lisa Hölsher (3), Robin 
Sahalessi (2), Mandy Seuren (1), 
Amber van der Lans (1).

Stunt Heren 1
In de BeNe League handbalcompe-

titie had Greenpark Heren 1 zaterdag 
13 november de nummer twee, 
Achilles Bocholt, op bezoek. Het 
werd een wedstrijd waar over en 
weer gescoord werd, de ploegen 
waren duidelijk aan elkaar gewaagd. 
Even leek het er op dat de wedstrijd 
in een gelijk 30-30 zou eindigen, 
maar even voor het eindsignaal vond 
Vaidas Trainavicius nog een gaatje en 
maakte het winnende doelpunt. 
Eindstand: 31-30 voor Greenpark 
Aalsmeer. Door deze winst is Aals-
meer een plaatsje gestegen in de 
BeNe League en staat nu op drie met 
14 punten. Kembit Lions blijft het 
rijtje aanvoeren na 32-23 winst op 
Quintus met 19 punten. Achilles 
Bocholt blijft wel op plaats twee 
staan met 16 punten. Sporting Pelt 
werd nipt door Volendam verslagen 
(32-31) en staat nu op de vierde 
plaats. De volgende wedstrijd in de 
BeNe League is voor Greenpark Aals-
meer aanstaande zondag 21 
november, vanaf 16.00 uur uit tegen 
Atomix Haacht in België.

Winst Heren 2
Ook Heren 2 van Greenpark Aalsmeer 
moest zaterdagavond handballen. Er 
wachtte een uitwedstrijd in Den 
Haag tegen EHC. Ook dit was een 
aantrekkelijke wedstrijd met veel 
doelpunten. Greenpark Heren 2 was 
een ‘tandje’ beter en nam de punten 
mee naar huis. Eindstand: 27-32 voor 
Aalsmeer.

Handbal: Verlies en twee keer 
winst Greenpark Aalsmeer

Aalsmeer - FC Aalsmeer (zat) heeft 
afgelopen zaterdag 13 november 
met liefst 0-12 gewonnen van Forza 
in Almere! Onder een heerlijk 
najaarszonnetje leefde Aalsmeer zich 
uit tegen deze vierde klasser. Al in de 
derde minuut was het raak. Uit een 
voorzet van Christo� Dias maakt 
Thierry van der Kooye het knap af: 
0-1. Weer was het Christo� Dias die 
met zijn voorzet Mike Dam koppend 
de 0-2 zag scoren. Uit een corner van 
Christo� Dias schoot Arie de Vreugd 
goed in: 0-3. Christo� Dias zag in de 
17e minuut na een scherp aange-
sneden corner via het hoofd van Arie 
de Vreugd de 0-4 maken. Uit een 
pass door het midden van Thierry 
van der Kooye was het Rachid 
Yaghmouri die twee man uitspeelde 
en doelman Quincy Ceder kansloos 
liet: 0-5. Wissels in de tweede helft: 
Calvin Valies voor Christo� Dias, Stijn 
Bol voor Axel Wendt en keeper 
Simon Cam�erman voor Caril 
Heeren. Aalsmeer ging de tweede 
helft op dezelfde voet verder. Uit een 
voorzet van Thierry van der Kooye 

schiet Rachid Yaghmouri in de 50e 
minuut de 0-6 binnen. Uit een 
voorzet van Calvin Valies in de 62e 
minuut knalde Rachid Yaghmouri zijn 
derde doepunt achter Quincy Ceder: 
0-7. Wissel 65ste minuut: Brandon 
Stevens voor Thierry van der Kooye. 
De laatste 25 minuten voor Mike 
Dam braken aan. In de 66e en in de 
70e minuut twee aanvallen opgezet 
door Daan Vaneman voor gebracht 
door Calvin Valies en tweemaal afge-
maakt door Mike Dam: 0-8 en 0-9. Op 
een voorzet van Calvin Valies in de 
79e minuut bracht Mike Dam de 0-10 
op het scorebord. Mike Dam ging 
verder. Op aangeven van Daan 
Vaneman scoorde hij de 0-11 en een 
penalty in de 87e minuut was zijn 
zesde tre�er deze middag: 0-12! FC 
Aalsmeer (zaterdag) is over naar de 
derde ronde van de districtsbeker. 
Komende zaterdag 20 november 
speelt FCA thuis tegen Jong-Holland 
aan de Beethovenlaan. Aanvang 
wedstrijd 14.30 uur. De wedstrijd 
wordt gespeeld zonder supporters.
Jack van Muijden

Voetbal: Grootse overwinning 
FCA (zat) in Almere: 0-12

Dames 1 Greenpark Aalsmeer in actie. Foto: Robert de Rooij

Kudelstaart - Woensdagavond 10 
november speelde VZOD thuis tegen 
Reehorst’45 uit Ede. VZOD was 
duidelijk uit op een revanche na de 
nederlaag tegen Reehorst’45 eerder 
dit seizoen. In Ede verloor VZOD de 
eerste competitiewedstrijd ogen-
schijnlijk kansloos met 19-11 van 
deze makkelijk scorende tegen-
stander. Het team van Gert Krook 
was dus gewaarschuwd. De Kudel-
staarters gingen voortvarend van 
start. Josine Verburg opende het 
doelpuntenfestijn in de derde 
minuut met haar openingstre�er. 
Nog in dezelfde minuut maakten de 
bezoekers weliswaar gelijk, maar 
daarna nam de thuisploeg afstand 
door tre�ers van Jessica Verheul (2), 
Ruben Maat en Josine Verbrug (5-1). 
De geduchte tegenstanders 
reageerden hierop met twee tegen-
tre�ers, maar moesten even later met 
lede ogen toezien hoe Ruben Maat 
met twee tre�ers de marge weer op 
vier punten bracht (7-3). Daarna 

kende VZOD een wat mindere 
periode. Reehorst ’45 liet van zich 
spreken en toonde hun klasse. De 
thuisploeg moest een aaneenge-
sloten reeks van vijf tegentre�ers 
incasseren en keek voor het eerst 
deze wedstrijd tegen een achter-
stand aan (7-8). Thomas van der 
Zwaard herpakte zich en met een 
mooie schijnbeweging onder de korf 
maakte hij de gelijkmaker (8-8). De 
strijd ging weer gelijk op. Het was 
daarna de trefzekere Jessica Verheul 
die van afstand schuin achter de korf 
voor de 10-9 ruststand zorgde.
Ook na rust zou het redelijk opge-
komen publiek getrakteerd worden 
op een aantrekkelijke wedstrijd met 
wederom veel doelpunten van twee 
aan elkaar gewaagde tegenstanders. 
VZOD wist uit te lopen en gaf deze 
overwinning niet meer uit handen. 
Eindstand: 23-19. De Kudelstaartse 
korfballers gaan zo met een tweede 
plek op de veldranglijst overwinteren 
en gaan nu de zaal in.

Korfbal: Doelpuntrijke zege van 
VZOD op Reehorst’45: 23-19
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KORT
GERARD WINT BIJ DE 
GELUKSVOGELS

Kudelstaart - Zin in een gezel-
lige avond klaverjassen? 
Iedereen is van harte welkom bij 
klaverjasclub De Geluksvogels. 
Er wordt iedere woensdagavond 
vanaf 20.00 uur gekaart in het 
Dorpshuis van Kudelstaart. Op 
10 november is het klaverjassen 
gewonnen door Gerard Presser 
eerste met 5380 punten, op 
twee Guda Kluinhaar met 5221 
punten op drie is Gerda Raad-
schelders geëindigd met 5082 
punten. De poedelprijs was deze 
week voor Marry Akse met 3836 
punten.

OUDERENSOOS 55+ IN HET 
DORPSHUIS

Kudelstaart - Iedere donder-
dagmiddag is er van 13.30 tot 
16.30 uur voor 55+ers een gezel-
lige kaartmiddag in het Dorps-
huis Kudelstaart. Nieuwe spelers, 
zowel klaverjassers als jokeraars, 
zijn van harte welkom. Op 
donderdag 11 november is het 
klaverjassen gewonnen door 
Annie Buskermolen met 5401 
punten en 1 mars, op twee Coby 
Weerdenburg met 5160 punten 
en 3 marsen en op drie was 
Guda Kluinhaar met 5091 
punten en 2 marsen. Bij het 
jokeren was de hoogste eer voor 
Jopie de Grauw met 32 punten, 
gevolgd door Guusje Kok met 
365 punten. De volgende kaart-
middag is 18 november. Voor 
inlichtingen: Hans van Schuilen-
burg, (penningmeester), tele-
foon: 06-12699009.

KLAVERJASAVOND BIJ 
BV OOSTEND

Aalsmeer - Donderdagavond 
was er weer klaverjassen bij BV 
Oostend in het Middelpunt. Het 
was een klein koppeltje, maar 
wel gezellig. Loop een keer 
spontaan binnen en doe mee. 
De winnaar van deze avond was 
Hein van Bemmelen met 5358 
punten, op twee Lida de Nooij 
met 5006 punten en de derde en 
vierde plaats waren voor Emmy 
Schuit en Piet Villerius met 4951 
en 4891 punten. De marsenprijs 
was voor Jan Treur en helemaal 
onderaan eindigde Maarten van 
de Vaart met 3687 punten. De 
volgende klaverjasavond is 
donderdag 18 november in het 
Middelpunt aan de Wilhelmina-
straat. Aanvang 20.00 uur, zaal 
open vanaf 19.30 uur voor 
inschrijving à 1,50 euro p.p.

Aalsmeer - Het schermseizoen loopt 
van september tot juli en na een jaar 
zonder toernooien door de corona 
pandemie was er goede hoop dat 
alles weer terug naar normaal zou 
gaan. Er worden echter nog weinig 
internationale toernooien georgani-
seerd en alle wereldbeker 
wedstrijden voor 2021 zijn afgelast. 
Om zich toch internationaal te 
kunnen meten is �oretschermer 
Daniël Giacon afgelopen week op 
trainingsstage geweest in Bonn. 
Aansluitend vond er een Duits kwali-
�catie toernooi plaats. Op zaterdag 
13 november was het individuele 
toernooi. Giacon verloor nipt 1 partij 
in de poule (4-5) en plaatste zich als 
12e op het tableau van 103 scher-
mers. De eliminatiepartijen die 
volgden werden gewonnen en de 
Aalsmeerder stelde met een indruk-
wekkende 15-4 overwinning een 
plaats op het podium veilig. In de 
halve �nale verloor Giacon van de 
uiteindelijke toernooiwinnaar Files 
uit Kroatië en moest hij genoegen 
nemen met brons. 
Op zondag 14 november was er een 
equipewedstrijd. Om beurten spelen 
drie teamleden van beide equipes 
tegen elkaar met één wisselmogelijk-
heid. Het Nederlandse equipe 
bestaande uit Giacon, Yuno, Jans-
Köhneke en Van Egmond stond door 

de individuele resultaten van 
zaterdag op de eerste plaats op het 
Tableau. Na overwinningen op het 
team uit Weinheim en het tweede 
Duitse team werd de �nale gespeeld 
tegen Duitsland 1. Het was een span-
nende ontmoeting, waar de aanvan-
kelijke voorsprong werd wegge-
geven, maar in de afsluitende partij 
door Giacon weer werd teruggepakt. 
Met een 45-43 overwinning werd het 
goud behaald. Giacon is blij met de 
resultaten: “Het voelt goed om weer 
een week intensief te kunnen trainen 
en op een internationaal podium te 
staan.”  Het ultieme doel van de 
20-jarige student is namelijk deel-
name aan de Olympische Spelen in 
Parijs in 2024. Om mee te kunnen 
doen moet hij punten verzamelen op 
de wereldranglijst door deel te 
nemen aan wereldbeker en Grand 
Prix wedstrijden die verspreid over 
de wereld plaatsvinden. De reis- en 
verblijfkosten voor deze kwali�catie-
toernooien moet hij zelf betalen en 
daarom is hij een crowdfundings-
actie gestart. “Omdat ik studeer en 
veel train heb ik geen inkomsten, 
maar ik moet wel alle kosten voor 
toernooien zelf betalen, daarom zoek 
ik sponsors. Op mijn website www.
danielgiacon.nl staat meer informatie 
over sponsoring en een link naar 
Talentboek.”

Brons en goud in Bonn voor 
floretschermer Daniël Giacon

Aalsmeer - Met een even onverwachte 
als overtuigende 10-0 zege op naaste 
concurrent Holendracht 1 hebben de 
tafeltennissers van Bloemenlust 1 een 
forse kloof weten te slaan op weg naar 
het kampioenschap in de 3de klasse 
en promotie naar de 2de klasse. Het 
hele seizoen al onverslaanbaar bleef 
David Klassen ook deze avond onge-
slagen. Maar ook Johan Berk en Bart 
Spaargaren versloegen de tegenstan-
ders die in Amsterdam Zuid-Oost nog 
te sterk waren. Met een overwinning in 
het dubbelspel door Bart en David 
kwam de perfecte score op het bord 

en is Bloemenlust 1 bijna niet meer te 
achterhalen. Tegen de sterke koploper 
Amsterdam 78 8 kwam Bloemenlust 2 
helaas niet verder dan een 8-2 neder-
laag. Danny Knol en Dirk Biesheuvel 
wonnen allebei één enkelspel. Ed 
Couwenberg kwam tegen een tegen-
stander dicht bij winst, maar greep er 
in de vijfde game met 11-8 net naast. 
Ook Danny verloor nog een partij in 
vijf games. Het Amsterdamse dubbel 
bleek te sterk voor Danny en Ed. De 
volgende wedstrijden worden erg 
belangrijk om niet in de gevarenzone 
te belanden.

Koploper Bloemenlust 1 neemt 
voorschot op kampioenschap

Aalsmeer - Met de kater van het afge-
laste eigen 40e Koppeltoernooi op 6 
november nog vers in het geheugen 
kon de competitieavond van Sjoelclub 
Aalsmeer op 11 november gelukkig 
doorgang vinden. Na het scannen van 
de QR-code en een nieuwe opstelling 
van de sjoelbakken door de huidige 
coronamaatregelen, gooiden maar 
liefst vier sjoelers deze avond een 148, 
te weten Albert Geleijn (2x), Hans van 
Leeuwen, Iko van Elburg en de jarige 
Elisa de Jong. Tiny Amsing (1x) en Tim 
van Tiem (2x) kwamen met een 146 
ook in de buurt van dit puntenaantal. 
Anouschka Ploeger behaalde met 26 
punten de meeste punten van de 
avond in de B-Klasse. Tevens gooide 
Anouschka een persoonlijk record over 
10 bakken: 1149. Pia Mulder (1253) en 
Mahjan Yari (1061) deden dit even-
eens. In de Hoofdklasse was Hans van 
Leeuwen de beste en in de A-klasse 
eindigde Pim van der Meer op één. De 
bekerwedstrijd werd 13 november 

afgelast. Hierdoor konden Leo en Tim 
van Tiem wel meedoen aan het 
koppeltoernooi in Hillegom en 
boekten zij een overwinning in de 
A-klasse. Met 107,63 werden zij ruim 
eerste. Theo van Leijden en Wijnand 
Springin’tVeld belandden met 87,13 
net naast het podium met een vierde 
plaats.

NK Koppel en competitie
Zaterdag 20 november vindt in Barne-
veld het NK Koppel (twee personen) 
plaats en ook daar doen enkele 
koppels van Sjoelclub Aalsmeer een 
gooi naar de Nederlandse titel, 
verdeeld over vijf klassen.
De volgende competitieavond is op de 
donderdag 25 november en begint om 
19.30 uur in het Dorpshuis in Kudel-
staart. Nieuwe leden zijn ook welkom 
na aanmelding via de website. Kijk 
voor alle uitslagen en informatie ook 
op de website van Sjoelclub Aalsmeer 
www.sjoelclub-aalsmeer.nl. 

148 Voor Albert, Hans, Iko en 
Elise bij Sjoelclub Aalsmeer

Mirjam van den Berg heeft de cheque van 153,20 euro van de Rabo Club Support in 
ontvangst genomen voor Sjoelclub Aalsmeer.

Aalsmeer - De vrolijke Jacco Piet 
kwam op de dinsdagavond langs 
voor een potje darten in ‘t Middel-
punt. Hij doet denken aan Raymond 
van der Weiden, hij staat behoed-
zaam te mikken en met een sierlijke 
boog vliegt de pijl naar het bord en 
het geeft resultaat ! Hij behaalde dan 
ook het hoogste puntenaantal en 
eindigde aan top. Ben van Dam 
speelt vaak wat wisselvallig, hij wist 
zijn partij tegen Jacco te winnen, 
maar hij verloor weer van Kees de 
Lange en van Peter Bakker zodat hij 
genoegen moest nemen met de 
vierde plek. Iwan van Egdom slaagde 
er in een leg binnen te slepen tegen 
Kees en dat bracht zijn optimisme 

terug. Kees wist het iedereen moeilijk 
te maken, behalve dan Jacco, en zo 
pakte hij een verdiende tweede 
plaats. Er was nog tijd over om een 
spel te spelen waarbij de getallen 
boven de tien vol gegooid moesten 
worden ( elk vak driemaal raken) en 
ook hier bleek Jacco de bekwaamste. 
Ben bleek hier ook goed mee 
overweg te kunnen. Het is allemaal 
afwachten hoe de corona-maatre-
gelen verder uit gaan pakken, maar 
hopelijk kan er op de vaste dinsdag-
avond gedart worden in buurthuis ‘t 
Middelpunt in Aalsmeer-Oost. Entree 
2,50 euro per avond. Kom eens kijken 
en speel mee. Aanvang is 20.00 uur 
en iedereen vanaf 16 jaar is welkom.

Jacco Piet wint weer dartavond

Door Ben de Leur

Aalsmeer - Afgelopen vrijdag werd 
Philidor A ontvangen te AAS. De 
corona-controle verliep soepel en na 
een kort welkomstwoord door 
wedstrijdleider Willem Hensbergen 
kon de strijd beginnen. Joran Donkers 
opende de score voor AAS door de 
sterke Van der Steen van het bord te 
vagen. Helaas speelde Jeroen Crom-
sigt een dubieuze opening tegen de 
ervaren Herman van Halderen en ging 

er dan ook hard af. Henk Noordhoek 
had dame en paard tegen twee torens 
en een loper en deze stukken werkten 
beter samen, zodat Henk steeds meer 
in de problemen kwam en moest 
opgeven. AAS kwam weer gelijk 
doordat Bryan Habig het dubbelto-
reneindspel veel actiever speelde dan 
zijn tegenstander en deze fraai mat 
zette. Op bord 1 had Je�rey van Vliet 
het moeilijk tegen zijn veel lager 
gerate tegenstander, maar hield hard-
nekkig stand. Roorda had vrijwel geen 

Schaken: AAS wint na harde strijd van Philidor tijd meer en speelde alleen nog op 
increment, uiteindelijk moest hij in 
remise berusten. Ron Klein stond een 
pion voor in een lastig eindspel, maar 
speelde dit zeer kundig uit en bracht 
de verlossende 4.5 op het bord.
Rik Könst was na bijna 20 jaar weer 
terug in de AAS gelederen en maakte 
er weer een spectaculaire partij van. 
Voor het initiatief werd een pion geof-
ferd en een zeer scherpe partij was 
het gevolg. Met de wedstrijd al 
gestreden en beiden geen tijd meer 
werd er tot remise besloten, 5-2 over-
winning voor AAS dus.

Aalsmeer – Afgelopen weekend was 
zwembad De Waterlelie het decor van 
de clubkampioenschappen van 
Oceanus. De nagenoeg complete 
selectie wedstrijdzwemmers streed 
om de felbegeerde titel clubkampioen 
en om de De Geus bokaal.
Vrijdagavond werden de eerste twee 
afstanden gezwommen nog met 
aanwezigheid van publiek en zondag, 
helaas zonder publiek, werden de 
overige vier afstanden gezwommen. 
Daniël Wegman liet de grootste verbe-
tering zien op de 100 meter school-
slag. Hij verbeterde zijn persoonlijke 
record met 160 procent. Bij de dames 
was het Kiara Koster die haar persoon-
lijke record verbeterde met 144 
procent op de 100 meter vrije slag. 
Uiteindelijk waren het Naomi Visser en 

Sohrab Shirzad die met het hoogste 
aantal punten de De Geus Bokaal in 
ontvangst mochten nemen en zich 
een jaar lang de clubkampioen van 
Oceanus Aalsmeer mogen noemen. 
Het was een geslaagd, gezellig en 
sportief weekend.

Naomi Visser en Sohrab Shirzad 
clubkampioenen Oceanus








