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Herstelbesluit Fort Kudelstaart
Het bestemmingsplan Fort Kudel-
staart is op 3 december 2020 door de 
gemeenteraad vastgesteld. Tegen dit 
besluit is beroep ingediend bij de 
Raad van State. Volgens de Voorzie-
ningenrechter blijkt uit het bestem-
mingsplan nog onvoldoende dat de 
kernkwaliteiten van de Stelling van 
Amsterdam behouden blijven of 
worden versterkt met de voorge-
stelde herontwikkeling. 

Met het nu geagendeerde herstelbe-
sluit worden gebreken gerepareerd 
en verbeteringen in het bestem-
mingsplan voorgesteld. Bij de 
commissievergadering gaven de 
meeste fracties aan de voorgestelde 
aanpassingen van het bestemmings-
plan te steunen, omdat daarmee het 
eerdere raadsbesluit beter onder-
bouwd wordt.

Aalsmeer vergroenen
Bomen zorgen voor een prettig leefkli-
maat en zijn voor alle fracties van groot 
belang voor Aalsmeer. Wel bleek in de 
commissie dat soms onduidelijk is 
wanneer iets een boom is en wanneer 
een struik. Jaarlijks wordt een derde 
van alle bomen in Aalsmeer onder-
houden, zodat ze gezond blijven. Ook 
moeten helaas soms bomen gekapt 
worden. Voor het eerst krijgt Aalsmeer 
nu ook een echt Bomenplan, waarover 
besluitvorming plaatsvindt in de raads-
vergadering. In het plan wordt voorge-
steld om zoveel mogelijk bomen te 
behouden en te kiezen voor een 
scenario waarbij samen met bewoners 
verder vergroend wordt. Hiervoor is 
jaarlijks wel wat extra geld nodig.

Startnotitie Hoofdweg Zuid
In de commissie is gesproken over de 
Startnotitie Hoofdweg Zuid in Kudel-

staart. Enkele omwonenden en 
winkeliers kwamen bij de commis-
sievergadering inspreken en gaven 
aan zich onvoldoende bij de plannen 
betrokken te voelen. Op grond 
daarvan hebben diverse partijen de 
wethouder gevraagd om opnieuw 
met bewoners en belanghebbenden 
in gesprek te gaan, voordat de raad 
een besluit neemt. De startnotitie 
staat daarom niet op de agenda van 
deze raadsvergadering. Naar alle 
waarschijnlijkheid wordt dit onder-
werp in januari opnieuw in de 
commissie besproken.

Ook online
De vergadering begint om 20.00 uur 
in de burgerzaal van het Raadhuis en 
is, onder voorbehoud van eventuele 
nieuwe coronamaatregelen, toegan-
kelijk voor publiek. De vergadering is 
ook online te volgen of achteraf 
terug te kijken via de website 
www.aalsmeer.nl. Op donderdag 9 
december is ook een raadsvergade-
ring gepland. Inwoners die de 
gemeenteraad nog overwegingen 
willen meegeven of een vraag 
hebben, kunnen contact opnemen 
via gri�e@aalsmeer.nl

Bomenplan in vergadering Raad
Begin deze week is een aanvang gemaakt met het knotten van de treurwilgen langs de Zwarteweg. 

Aalsmeer - Donderdagavond 2 december vergadert de gemeenteraad 
van Aalsmeer in het Raadhuis. Op de agenda staan voornamelijk onder-
werpen die in de commissie Ruimte en Economie van dinsdag 16 
november besproken zijn, zoals het Bomenplan en het bestemmingsplan 
Uiterweg-Plasoevers. Daarnaast zijn ook enkele nieuwe onderwerpen 
toegevoegd waarover geen debat verwacht wordt, de zogenaamde 
hamerpunten. 

Aalsmeer - De politie wordt nog wel 
eens verweten dat moedwillig 
bekeuringen uitgeschreven worden 
om een vastgesteld quotum te halen. 
“Dit is natuurlijk onzin”, aldus de 
politie via een bericht op facebook. 
“Het bonnenquotum is al enkele 
jaren geleden gestopt.” Uiteraard 
schrijft de politie nog wel bekeu-

ringen, soms vooraf gegaan door een 
waarschuwing. In 2022 gaan de 
tarieven van bekeuringen omhoog. 
Wie zonder of niet deugdelijke �ets-
verlichting rijdt kan een boete 
krijgen van 60 euro, auto besturen 
met de mobiele telefoon in de hand 
kost 350 euro en vergeet de gordel 
niet te dragen. Kan 150 euro schelen. 

Wie een rood stoplicht noteert kan 
een bon verwachten van 250 euro en 
te hard rijden kan �ink in de papieren 
lopen. Overschrijden van de maxi-
mumsnelheid binnen de bebouwde 
kom met 10 kilometer levert een 
bekeuring op van 75 euro, in een 
30km-zone is dit zelfs 112 euro. 
Voorkom (hoge) boetes en rij mono 
en neem wat gas terug, zeker in 
woonwijken en schoolzones! 

Bekijk onze openingsaanbiedingen in deze krant.

ZONDAG 28 DECEMBER OM 10.00 UUR

FEESTELIJKE
OPENING
VOMAR AALSMEER

Tarieven boetes in 2022 omhoog!
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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 28 NOVEMBER

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Dienst in Oosterkerk, Oostein-

derweg 269. Zondag: Netkerk, 
kerk in kleine groepen.

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. P.A. van 
Veelen uit Bennebroek. Om 
16.30u. gez. dienst in CGK met 
ds. J. Manni uit Rotterdam.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst 

met ds. Paul F. Thimm, 1e advent 
en avondmaal. Collecte: 
Adventsproject.

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

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

Zondag 10u. 1e advent en fami-
liedienst met ds. Teus Prins. Voor 
thuiskijkers: http://pgAalsmeer.
nl/kerkdienstgemist/ 

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag 

10u. dienst met ds. G.H. de 
Ruiter, Aalsmeer, 1e advent. 
Organist: Johan v/d Zwaard. Om 
10u. dienst in zorgcentrum met 
dhr. E.R.H. Kramer, Aalsmeer. Zie: 
hervormdaalsmeer.nl. 

- Oosterkerk, Oosteinderweg 269. 
Zondag 10u. dienst met ds. M.J. 
Zandbergen, 1e advent. Orga-
nist: Rogier Postma. Zie: www.
hervormdaalsmeer.nl. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. Samenkomst. 
Spreker: Freek van Balen. Info: 
www.leg.nl 

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 

Zaterdag 17u. Woordcommunie-
viering in Kloosterhof. Voor-
ganger B. Dullens. Zondag in 
Karmelkerk 9.30u. Diaconale 
viering met m.m.v. Karmelkoor. 
Voorganger: Jeroen Hoekstra. 
Om 14u. Poolse dienst met 
pastoor Krzysztof Kicka. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag 

16u. dienst. Voorganger: pastoor 
Martina Liebler. Organist: Toon 
Renssen. Cantor: Gertjan 
Arentsen.

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

Heilige Liturgie. Voorganger: 
Father Ion.

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. FF zingen, 
1e advent. 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. dienst o.l.v. 
parochianen m.m.v. dames- 
en herenkoor. Info: 
sjangeboortesecretariaat@live.nl 
of bel 0297-324735. 

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maandag 

in gebouw Irene, Kanaalstraat. 
Eerstvolgende op 10 januari. 
Info: www.begraaalsmeer.nl.

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag 

vanaf 20u. in om de twee weken 
in Ontmoetingskerk, Werf 2, 
Rijsenhout. Op 7 december met 
Peter Slagter over ‘Het Bijbelboek 
Openbaring’. Info: 0297-323736.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten 

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

Inloopochtend in de 
Spil gaat niet door!
Kudelstaart - Na slechts één keer 
in de Spil te zijn samengekomen is 
het helaas op woensdag 1 
december niet mogelijk om de 
maandelijkse inloopochtend te 
houden. “Een inloopochtend moet 

Aalsmeer - In de week van 29 
november tot en met 4 december 
gaan de collectanten van het Leger 
des Heils de straat weer op voor de 
landelijke collecte. In het hele land 
wordt geld opgehaald voor hulp aan 
kwetsbare mensen. De opbrengst 
van de collecte is bestemd voor het 
buurtwerk van de organisatie. 
Verspreid over Nederland heeft het 
Leger ruim honderd buurthuiska-
mers, bedoeld voor de directe omge-
ving en toegankelijk voor iedereen. 
Het doel van de buurthuiskamers is 
om mensen uit een sociaal isolement 
te halen of dit isolement te voor-
komen. Het overgrote deel van de 
buurthuiskamers is niet gesubsidi-
eerd, waardoor het bestaan volledig 
afhankelijk is van giften en donaties.

In de buurthuiskamers kunnen 
mensen terecht voor een kopje 
ko�e, een spelletje, een maaltijd, een 
(pastoraal) gesprek, zingevings-
vragen of bijvoorbeeld tweedehands 
kleding. Op steeds meer locaties 
wordt ook schuldhulp en huiswerk-
begeleiding geboden, aangevuld 
met lokale activiteiten. Zeker voor 
mensen met minder bestedings-
ruimte is zo’n locatie vaak echt een 
vangnet.

Ook online
Voor wie niet aan de deur kan geven, 
heeft het Leger des Heils een moge-
lijkheid gecreëerd om online aan de 
collecte te geven. Op doneren.leger-
desheils.nl is daarover meer infor-
matie te vinden.

Leger des Heils collecteert voor 
kwetsbaren in Aalsmeer

Kudelstaart - Onlangs is in de Korf-
straat 24-64 een AED geplaatst. De 
AED kon worden aangeschaft dankzij 
een crowdfunding actie die was 
opgezet door Rob en Wies van Loos-
broek. De AED wordt onderhouden 
door vrijwilligers van de Stichting 
Reanimatie Aalsmeer Kudelstaart, 
zodat in het geval iemand in de 

omgeving wordt getro�en door een 
hartaanval, er in ieder geval een goed 
werkende AED in de buurt is. De inzet 
van de AED in combinatie met het 
toepassen van borstcompressies en 
beademing (op dit moment even niet 
vanwege de corona pandemie) maakt 
de overlevingskans vele malen groter 
voor de getro�en patiënt. 

AED dankzij crowdfunding actie

Peter van den Nouland van de Stichting Reanimatie Aalsmeer Kudelstaart en Rob 
van Loosbroek bij de AED in de Korfstraat.

gastvrij zijn en met alle extra coro-
namaatregelen die in acht 
genomen moeten worden, lijkt het 
ons beter het maar weer even op te 
schorten”, aldus de organisatie. 
“Hopelijk kan het in het nieuwe jaar 
weer gestart worden. Het is erg 
jammer, maar helaas is het niet 
anders.” 

Aalsmeer - Zaterdag 20 november 
was de Bazar Experience van de 
Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer. 
Traditiegetrouw houdt deze 
gemeente ieder jaar een grote inza-
meling voor goede doelen. Dit jaar 
wederom online, toch is de bazaar-
commissie heel tevreden. 

Dankbaar
“De veiling verliep goed en we 
hebben veel donateurs blij gemaakt, 
maar het aller-, allerbelangrijkste is 
toch dat we een bedrag van €8.325,11 
opgehaald hebben voor de goede 
doelen”, zegt Jaap van Leeuwen. Hij is 
lid van de bazaarcommissie net als 
Elise Moolhuysen. Zij zegt: “We willen 
iedereen ontzettend bedanken. Dit 
geweldige resultaat hadden we 
zonder de steun van alle bazaarlief-
hebbers niet gehad. Ik vind het fantas-
tisch hoe wij als Gemeente dit weer 
voor elkaar hebben gekregen.”

Experience
Het spektakel begon om half elf en na 
een warm welkomstwoord ging de 
Experience van start. Bij de bloemen-
kraam liep het voor de opening al 
lekker; de boeketten, planten en 
Stiense bonen gingen helemaal op. 
Tijdens de onlineveiling werd lustig 
geboden. Geen enkel item bleef 
onverkocht, mede dankzij Nelleke de 
Graaf en Jerry Schuurman, zij toonden 
zich ware veilingmeesters en spraken 
meer dan drie uur aan een stuk. Naast 
de veiling was er ook de verloting van 
mooie prijzen onder de donateurs en 
werd de grote quilt verloot, die een 
mooi en welverdiend plekje krijgt bij 

ouderenpastor Ellen van Houten. “Ik 
ga me er heerlijk aan en in warmen!”

Goede doelen
De opbrengst is, gezien de omstan-
digheden, erg goed en alles komt ten 
gunste van de goede doelen; Doops-
gezind wereldwerk; het adoptiefonds, 
Tanzania; waterwerk, Hart4onder-
wijsNepal, Stichting Vrienden van 
Mikondo en het lokale doel: Stichting 
SAM. Vrijwilligers van SAM gaan weke-
lijks wandelen of �etsen met gasten. 
De stichting snakt naar een extra �ets 
plus stalling in Aalsmeer Oost. Daar 
draagt de bazaar graag haar steentje 
aan bij. 

Verdubbeling OSA
De opbrengsten voor de internatio-
nale doelen worden verdubbeld door 
OSA. “Elke euro worden er dan twee, 
dat maakt het nog �jner”, zegt Jaap 
van Leeuwen. “Ook dit jaar gaat alles 
in zijn geheel naar de goede doelen, 
zij kunnen echt alle steun gebruiken. 
Juist nu. Doneren kan daarom ook 
nog steeds op het bankrekening-
nummer IBAN: NL47 RABO 0300 1219 
62 van de Doopsgezinde Gemeente.”

Opbrengst Bazar Experience: 
8.325,11 voor goede doelen

Aalsmeer - Het bestuur van het Wijk-
overleg Hornmeer had het voor-
nemen om aan het einde van dit 
kalenderjaar toch nog een overleg-
avond te houden op maandag 29 
november. Voor deze avond was 
wethouder Robert van Rijn uitgeno-
digd om een toelichting te geven op 
de toekomstige bouwplannen in de 
wijk en om andere vragen over het 
gemeentebeleid te beantwoorden. 
Op verzoek van het bestuur hadden 
enkele wijkbewoners vragen gefor-
muleerd die inmiddels aan de 
wethouder zijn voorgelegd. Helaas 
gooien het coronavirus en de nood-
zakelijke maatregelen van de over-
heid roet in het eten en kan het 
geplande Wijkoverleg niet doorgaan. 

Geen wijkoverleg 
in Hornmeer
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WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn 
ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de 
balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren 
op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@
aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een la-
ter stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of 
een beroepschrift worden ingediend.
- Apollostraat 66, 1431 WT, (Z21-084660), brandveilig gebruik 

KDC De Lotusbloem 
- Pontweg 24 en 24a, 1432 BX, (Z21-084491), het wijzigen van 

de indeling van het dubbele woonhuis (legalisatie) 
- Moerbeistraat 5, 1432 KR, (Z21-084458), het plaatsen van een 

dakkapel aan de voorzijde van de woning 
- Oosteinderweg 563, 1432 BL, (Z21-084091), het maken van 

een aanbouw aan de achterzijde en het plaatsen van 2 dak-
kapellen en een nieuwe entreedeur aan de voorzijde van de 
woning 

- Dreef 7A, 1431 WC, (Z21-083299), het maken van een tijde-
lijke uitbreiding van BSO KindKoers 

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning is/zijn 
ingetrokken:
- G. den Hertoglaan 5, 1432 PV, (Z21-079277), het vervangen 

van houten voordeur en kozijn door een duurzaam exem-
plaar van kunststof. Verzonden: 17 november 2021

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:
- Kudelstaartseweg (kad.perc. D7682), (Z21-071111), het bou-

wen van een woning met bijbehorende voorzieningen (Pro-
ject Womens Eye). Verzonden: 19 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:
- Zandoogjestraat 3, 1432 NK, (Z21-048202), het vergroten van 

de bestaande schuur en het plaatsen van een puntdak. Ver-
zonden: 22 november 2021

- Hekelstraat 12, 1431 DM, (Z21-064379), het plaatsen van een 
dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 22 no-
vember 2021

- Mijnsherenweg 20 kwek, 1433 AS, (Z21-062210), het her-
bouwen van een deel van de tuinbouwkas. Verzonden: 17 
november 2021

- Molenpad t.h.v. nr. 19, (Z21-071512), het inrichten van een 
bouwplaats op het parkeerterrein t/m 26 november 2021 
t.b.v. de verbouwing van de supermarkt. Verzonden: 16 no-
vember 2021

- Linnaeuslaan 2, 1431 JV, (Z21-069689), het plaatsen van een 
stretchtent zonder zijwanden t.b.v. buitenlessen voor een 
periode van maximaal 10 jaar. Verzonden: 15 november 2021

KENNISGEVING ONTWERP BESCHIKKING, 
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT, 
OMGEVINGSVERGUNNING ***
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevings-
recht voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen/
weigeren. Tegen het ontwerp van deze besluiten kunt u een 
zienswijze indienen. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene 
kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Hortensialaan 55a en Gloxiniastraat 29, 1431 VA, (Z21-

061544), brandveilig gebruik voor woonvoorziening met 

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
25 november 2021

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

AANGEPASTE DIENSTVERLENING 
I.V.M. HET CORONAVIRUS 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.

BEKENDMAKINGEN

Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aange-
vraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren 
over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt op 
meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevings-
vergunningen 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 mobiele 
telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw te-
lefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor 
iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smart-
phones 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 Bou-
wen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omgevings-
vergunningen 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 ver-
huizing heeft de bewoner(s) de wettelijke plicht binnen een vas-
te termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet 
iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting. Indien 
een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet 
doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten 
tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent 
dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de 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: zorg-
toeslag, 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, schuldhulpverle-
ning en jeugdhulp. Heeft u hulp of ondersteuning nodig? Dan 
voeren wij met u een gesprek en kijken we samen welke hulp u 
nodig heeft. We werken hierin samen met verschillende welzijn- 
en vrijwilligersorganisaties in Aalsmeer. De afgelopen maanden 
kon u wegens de coronamaatregelen alleen telefonisch bij het 
loket terecht. Nu kunt u ook weer een afspraak maken voor een 
één op één gesprek. Neemt u telefonisch contact met ons op 
voor het maken van een afspraak, via 0297-387575. Het is moge-
lijk om een afspraak te maken binnen de volgende tijden:

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

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST 
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN

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

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum 
datum beschikking

Pilarczyk E.K. 26-05-1976 16-11-2021

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

In het bezwaarschrift zet u:
- uw naam en adres;
- de datum van uw bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen u 

bezwaar maakt;
- waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- uw handtekening;
- zo mogelijk uw e-mailadres; 
- het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.
Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.aals-
meer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een elektroni-
sche handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor meer informatie 
op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift indienen?”. De fol-
der is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het gemeentehuis.

VERGADERING DONDERDAG 2 DECEMBER

Agenda voor de raadsvergadering op donderdag 2 december 
2021, in de Burgerzaal van het raadhuis van Aalsmeer. Aanvang: 
20.00 uur.

Tijd Agenda- Onderwerp
punt

20.00 R-1. 1. Opening door de voorzitter, 
   de heer G.E. Oude Kotte
  2. Vaststelling van de agenda 

dagopvang Ons Tweede Thuis. 
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stuk-
ken liggen met ingang van 26 november 2021 gedurende zes 
weken ter inzage bij de balie bouwen van het gemeentehuis.

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 op kenteken - Julianalaan, 

noordwestelijk deel

EVENEMENTEN

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

COLLECTES

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

EXPLOITATIEVERGUNNING MET TERRAS(VERLEEND)*

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning is verleend. 
Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. 
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onder-
kant van deze advertentie.
- Dreef 7 (Z21-047806) Sportcentrum De Waterlelie, verzon-

den 23 november 2021

ALCOHOLWET VERGUNNING (VERLEEND)*

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van 
de Alcoholwet de volgende vergunning is verleend. Tegen de 
afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u dat 
moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van 
deze advertentie.
- Dreef 7 (Z21-047811) Sportcentrum De Waterlelie, verzon-

den 23 november 2021

LOTERIJVERGUNNING (VERLEEND)

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van 
de Wet op de Kansspelen de volgende vergunning is verleend. 
Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. 
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onder-
kant van deze advertentie.
- Oosteinderweg 223 (Z21-080919) Decemberkalender 

2021, verzonden 22 november 2021

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN*

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag buiten behandeling is gesteld. Te-
gen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. 
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de on-
derkant van deze advertentie.



Aalsmeer - Er zijn veel manieren om 
energie te besparen. Maar wat kan 
en mag een huurder wel en niet 
doen? En hoe kan hij of zij het 
makkelijkst energie en dus geld 
besparen? Om antwoord te geven op 
die vragen organiseren de gemeente 
Aalsmeer en het Regionaal Energie-
loket op dinsdag 30 november een 
informatieavond voor huurders. 
Wethouder Duurzaamheid Wilma 
Alink: “Nu de energieprijzen stijgen, 
wordt het ook voor huurders steeds 
belangrijker om goed te letten op 
hun energieverbruik. Het mes snijdt 
aan twee kanten. Niet alleen help je 
het milieu door energie te besparen, 
het kan ook aanzienlijk schelen in de 
energierekening. Het Regionaal Ener-
gieloket is er voor al onze inwoners 

en helpt ook de huurders graag op 
weg. Daarom organiseren we 
speciaal voor hen deze 
informatieavond.”

Thema’s
Op 30 november om 19.30 uur 
begint de online informatieavond. 
Tijdens een live presentatie via 
internet leggen medewerkers van 
het Regionaal Energieloket uit hoe 
huurders energie kunnen besparen. 
Natuurlijk wordt daarbij de mogelijk-
heid gegeven om vragen te stellen. 
Op het programma staan de thema’s:
Nederland Aardgasvrij: wat betekent 
dat voor huurders?; Besparen op gas; 
Besparen op elektriciteit en Ventilatie 
en gezondheid. Aanmelden voor de 
informatieavond kan via de website 

Online informatieavond energie 
besparen voor huurders

Aalsmeer - Tussen de Wissel en de 
Stommeerkade is het Spoorlijnpad nu 
opgebroken. Dat is nodig voor de 
aanleg van de Burgemeester Ho�-
scholteweg. Bij het vaststellen van het 
ontwerp van de Burgemeester Ho�-
scholteweg in 2014 hebben college en 
raad besloten deze �ets-verbinding na 
de aanleg van de Burgemeester Ho�-

scholteweg niet terug te laten komen. 
In het voorjaar van 2021 is het �etspad 
weggehaald. Omwonenden en gebrui-
kers van het �etspad hebben daarna 
een petitie ingediend met daarin de 
vraag het �etspad te behouden. Het 
college van burgemeester en wethou-
ders begrijpt de wens het �etspad te 
behouden en zegt toe daarvoor te 

Fietsrotonde bij Spoorlijnpad 
heeft voorkeur van college

Aalsmeer - Het aantal positief op 
corona getesten blijft groeien en de 
opnames in ziekenhuizen neemt 
dagelijks toe. Nederland kleurt diep-
rood en in Aalsmeer en omliggende 
gemeenten is dat niet anders. In 
Aalsmeer zijn van 10 tot 23 
november 625 inwoners positief 
getest en dat zijn er 197 meer dan de 
vorige periode. Het komt in percen-
tage neer op 1.953,7 per 100.000 
inwoners. Voor het eerst sinds een 
maand zijn inwoners opgenomen in 
het ziekenhuis, van nul na liefst 6 die 
behandeld moeten worden tegen 
het virus. Er zijn gelukkig geen inwo-
ners aan corona overleden. Ook in 
Uithoorn een stijging in de besmet-
tingslijn: 566 (+190) inwoners positief 
getest (1.873,8), 5 ziekenhuis 
opnames en 1 inwoner overleden. 
Het zal niemand verbazen dat de 
aantallen positief getesten in Haar-
lemmermeer en Amstelveen mini-
maal dubbel tot driedubbel zo hoog 

liggen, het zijn tot slot veel grotere 
gemeenten. Toch scoren beiden qua 
besmettingen per 100.000 lager dan 
Aalsmeer en Uithoorn. In Haarlem-
mermeer: 2.075 (+437) inwoners 
positief (1.315,0), 20 ziekenhuisop-
names en 5 inwoners overleden aan 
het virus. In Amstelveen: 1.269 (+362) 
inwoners besmet (1.397,1), 16 
ziekenhuisopnames en 1 inwoner 
overleden. De basisregels moeten 
strenger nageleefd worden, zo 
sommeerden premier Rutte en 
minister de Jonge op televisie, 
anders moeten de maatregelen 
aangescherpt worden. Dus: Regel-
matig handen wassen, hou 1,5 meter 
afstand, draag een mondkapje in 
openbare gebouwen en winkels, 
werk vaker thuis, blijf binnen bij een 
verkoudheid en ga testen bij 
klachten. Het wordt anders een lange 
winter... Samen tegen corona, het 
moet toch lukken om het virus onder 
controle te krijgen?

Corona: Regelmatig handen 
wassen en afstand houden!

Regio - Het televisieprogramma  
‘Stand van Nederland’ besteedt op 2 
december aandacht aan de lokale 
huis-aan-huisbladen in Nederland. 
Vorige week was een cameraploeg 
van het programma op bezoek in het 
kantoor van de Regio Media Groep 
(waaronder de Meerbode ook valt) in 
IJmuiden. Hier heeft presentatrice Jill 
Bleiksloot gesproken met directeur 
Frits Raadsheer over zijn toekomst-
visie op de krantenmarkt. 
Media-adviseur Jeroen van Duijn 
nam Jill mee naar Santpoort-Noord 
en introduceerde haar bij enkele 
lokale ondernemers die al jaren 
adverteren in de kranten van de 
Regio Media Groep. De huis-aan-
huisbladen bewijzen, zeker in deze 
coronatijd, keer op keer hun 

bestaansrecht. Lezers waarderen de 
kranten in hoge mate, maar in 
hoeverre vertaalt zich dit ook in 
goede advertentieomzetten? En 
welke invloed hebben de fors 
gestegen grondstofprijzen op het 
exploiteren van een lokale krant? Het 
programma is op donderdag 2 
december te zien bij NPO2 om 22.10 
uur, direct na Nieuwsuur.

Bezoek ‘Stand van Nederland’ 
bij Regio Media Groep

zorgen. Het college denkt daarbij aan 
een �etsrotonde. Een �etsrotonde is 
veiliger en prettiger voor �etsers dan 
een gewone kruising en geniet 
daarom de voorkeur van het college. 
Het college onderzoekt nu de haal-
baarheid, de kosten en de subsidiemo-
gelijkheden van de �etsrotonde. Blijkt 
een rotonde niet haalbaar, dan wordt 
alsnog een gewone kruising aange-
legd. De kosten van een �etspad met 
een gewone kruising bedragen circa 
150.000 euro. Voor de planning van 
het de�nitieve herstel van de �etsver-
binding maakt het haalbaar-heidson-
derzoek van een �etsrotonde niet uit. 
Het de�nitief herstellen van de �ets-
verbinding is alleen zinvol in combi-
natie met de aanleg van de Burge-
meester Ho�scholteweg. Naar 
verwachting start de aanleg van dit 
deel van de Burgemeester Ho�schol-
teweg in het voorjaar van 2022. Dat 
geeft voldoende tijd om de haalbaar-
heid van een �etsrotonde te onder-
zoeken. “Een rotonde of een kruising, 
allebei goed. Als het Spoorlijnpad 
maar weer doorgetrokken wordt”, 
aldus de gebruikers. 

van het Regionaal Energieloket: 
https://regionaalenergieloket.nl/aals-
meer/indebuurt/projecten/informa-
tieavond-voor-huurders-aals-
meer-2021. Kunt u niet op 30 
november? Meld u dan ook aan. U 
ontvangt dan na a�oop een e-mail 
om de presentatie terug te kijken.

Cadeaubon
Om huurders extra te helpen om 
energie te besparen, stelt de 
gemeente 1275 gratis cadeaubonnen 
van 80 euro beschikbaar. Deze 
bonnen kunnen worden besteed aan 
kleine energiebesparende maatre-
gelen. Huurders hebben bericht 
ontvangen dat zij deze bon kunnen 
aanvragen zolang de voorraad strekt. 
Voor mensen met een Aalsmeerpas is 
een bon gereserveerd. Aanvragen 
kan via de website van het Regionaal 
Energieloket: https://regionaalener-
gieloket.nl/aalsmeer. 

O�ciële Mededelingen
25 november 2021

- Chrysantenstraat 43 (Z21-080663) het plaatsen van twee 
tappunten t.b.v. laatste werkdag op 30 december 2021, 
verzonden 18 november 2021

ONTHEFFING (NACHT)VERBLIJF IN OPENBARE RUIMTE

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:47a van Algemene Plaatselijke Ver-
ordening (APV) de volgende onthe�ng is aangevraagd.
- Westeinderplassen / Akkes van Ravenstein (Z21-083947) 

Zomerkamp Wildevaert, de Abeltasmanwacht en de 
Dorusrijkerswacht van 9 juli t/m 20 augustus 2022, ontvan-
gen op 16 november 2021

ONTHEFFING (NACHT)VERBLIJF IN OPENBARE RUIMTE

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

Groepskamperen op scoutingeiland van 1 juli 2022 t/m 31 
december 2026, verzonden 18 november 2021

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

GELUIDHINDER ONTHEFFING***

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening de volgende onthe�ng is aangevraagd:
- in het kader van het plaatsen van verkeersmaatregelen; - 

frezen asfaltverharding; - aanbrengen van een nieuw laag 
asfalt op 8 t/m 10 december 2021, op het perceel Kudel-
staartseweg.

Dit verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
gedurende 6 weken, tijdens de openingstijden, ter inzage op 
het gemeentehuis bij de afdeling Veiligheid en Handhaving. 
Als u tevens een mondelinge toelichting wenst, dient u eerst 
een afspraak te maken met een medewerker van de afdeling. 
Afspraken kunnen worden gemaakt op dinsdagen en donderda-
gen tussen 8.30-12.00 uur. Een afspraak maken kan via tel. 0297-
387575. Een ieder kan met betrekking tot deze verzoeken, bin-
nen zes weken, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen 
bij het betre�ende bestuursorgaan. Hoe u dat moet doen leest 
u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

GELUIDHINDER ONTHEFFING***

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening de volgende onthe�ng is aangevraagd:
- in het kader van het plaatsen van verkeersmaatregelen; - 

frezen asfaltverharding; - aanbrengen van een nieuw laag 
asfalt op 8 t/m 10 december 2021, op het perceel Ophelia-
laan.

Dit verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
gedurende 6 weken, tijdens de openingstijden, ter inzage op 
het gemeentehuis bij de afdeling Veiligheid en Handhaving. 
Als u tevens een mondelinge toelichting wenst, dient u eerst 
een afspraak te maken met een medewerker van de afdeling. 
Afspraken kunnen worden gemaakt op dinsdagen en donderda-
gen tussen 8.30-12.00 uur. Een afspraak maken kan via tel. 0297-

387575. Een ieder kan met betrekking tot deze verzoeken, bin-
nen zes weken, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen 
bij het betre�ende bestuursorgaan. Hoe u dat moet doen leest 
u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

GELUIDHINDER ONTHEFFING***

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening de volgende onthe�ng is aangevraagd:
- in het kader van het plaatsen van verkeersmaatregelen; - fre-

zen asfaltverharding; - aanbrengen van een nieuw laag asfalt 
op 8 t/m 10 december 2021, op het perceel Stommeerweg.

Dit verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
gedurende 6 weken, tijdens de openingstijden, ter inzage op 
het gemeentehuis bij de afdeling Veiligheid en Handhaving. 
Als u tevens een mondelinge toelichting wenst, dient u eerst 
een afspraak te maken met een medewerker van de afdeling. 
Afspraken kunnen worden gemaakt op dinsdagen en donderda-
gen tussen 8.30-12.00 uur. Een afspraak maken kan via tel. 0297-
387575. Een ieder kan met betrekking tot deze verzoeken, bin-
nen zes weken, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen 
bij het betre�ende bestuursorgaan. Hoe u dat moet doen leest 
u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

ONTHEFFING STOKEN VUUR IN OPEN LUCHT 
(AANVRAGEN)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 5:34 van Algemene Plaatselijke Veror-
dening (APV) de volgende onthe�ng is aangevraagd.

- Percelen kadastraal bekend gemeente Aalsmeer, sectie E 
nrs 1751B,1758C, 1781D en 1783E (Z21-083373).

Verbranden van het rietafval van januari t/m maart 2022, ont-
vangen 15 november 2021

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 
daarbij behorende stukken 

t/m 06-01-22 Verzoek tot onthe�ng, met de daarop be-
trekking hebbende stukken, in het kader 
van het plaatsen van verkeersmaatregelen; 
- frezen asfaltverharding; - aanbrengen van 
een nieuw laag asfalt op 8 t/m 10 december 
2021, op het perceel Kudelstaartseweg.

t/m 06-01-22 Verzoek tot onthe�ng, met de daarop be-
trekking hebbende stukken, in het kader 
van het plaatsen van verkeersmaatregelen; 
- frezen asfaltverharding; - aanbrengen van 
een nieuw laag asfalt op 8 t/m 10 december 
2021, op het perceel Ophelialaan.

t/m 06-01-22 Verzoek tot onthe�ng, met de daarop be-
trekking hebbende stukken, in het kader 
van het plaatsen van verkeersmaatregelen; 
- frezen asfaltverharding; - aanbrengen van 
een nieuw laag asfalt op 8 t/m 10 december 
2021, op het perceel Stommeerweg.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL
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STAGE
MUSIC SHOP

Dé vioolspecialist

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

HEEL VEEL LEUKE

Ook voor  in de schoen

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

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

AGENDA

DONDERDAG 25 NOVEMBER:
* Ko�eclub Speciaal in buurthuis 

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

Marktstraat, 9.30 tot 12u.
* Ouderensoos in Dorpshuis 

Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.
* Expositie Floribunda, 40 jaar 

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

* Sjoelcompetitie in Dorpshuis 
Kudelstaart vanaf 19.30u.

VRIJDAG 26 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 27 NOVEMBER:
* Crash Museum in fort bij Aals-

meer, Aalsmeerderdijk open 10 
tot 16u. Ook iedere eerste 
zondag v/d maand.

* Koppelkaarten BV Hornmeer in 
buurthuis Dreef vanaf 14u.

ZONDAG 28 NOVEMBER:
* Pieten Spelen voor kinderen 

vanaf 2 jr. in sporthal Waterlelie, 
Dreef van 10 tot 11.30u.

* Watertoren open van 13 tot 17u. 

MAANDAG 29 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 30 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 1 DECEMBER:
* 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 2 DECEMBER:
* Ouderensoos in ‘t Middelpunt, 

Wilhelminastraat v/a 13.30u.
* Kaartavond in ‘t Middelpunt, 

Wilhelminastraat vanaf 20u.
* Raadsvergadering in burgerzaal 

Raadhuis vanaf 20u.

ZATERDAG 4 DECEMBER:
* Lezing ‘Spookachtige verschij-

ningen op en rond vliegvelden 
in Verenigd Koningrijk’ in Crash 
Museum om 11u. en om 13u.

ZATERDAG 11 DECEMBER:
* KCA jazz met pianist en liedjes-

schrijver Mike Boddé en friends 
in Bacchus, Gerberastraat.

ZONDAG 12 DECEMBER:
* Concert Sierra Hull met Rachel 

Baiman in De Oude Veiling, 
Marktstraat  vanaf 15u.

Aalsmeer - Teddy Kleijberg is 15 jaar 
en deze jonge dichter uit Aalsmeer 
presenteert haar eerste gedichten-
bundel ‘Sta op en vlieg, echte 
gedichten over autisme, pesten en 
opgroeien’, op zaterdag 27 november. 
Om 14.00 uur is het o�ciële moment 
in het Boekhuis in de Zijdstraat. 
Daarna is Teddy aanwezig tot 16.00 
uur om haar bundel persoonlijk te 
signeren. Naar aanleiding van het 
grote enthousiasme over haar 
gedicht in de gedichtentuin deze 
zomer werd Teddy door velen aange-
moedigd om haar gedichten uit te 
geven in een boek, en nu is het zover: 
Haar eigen gedichtenbundel. Teddy 

heeft altijd al het gevoel gehad dat 
anderen haar niet begrijpen. 
Schrijven is haar reddingsboei. In 
deze gedichtenbundel legt ze alles 
bloot: leven met autisme, traumati-
sche jeugdervaringen, pesten, 
opgroeien in onbegrip. Maar ook de 
vreugdevolle momenten komen aan 
bod: haar vriendschappen, haar 
familie en liefde. Echte gedichten 
over opkrabbelen uit het diepe en 
iedere dag weer proberen te vliegen. 
Voor iedereen die ook weleens moet 
vechten, voor jongeren met autisme, 
voor iedereen die benieuwd is en het 
wil begrijpen. De 15-jarige Teddy 
woont samen met haar vader, 

Teddy Kleijberg (15) presenteert 
haar eerste gedichtenbundel

moeder en drie zussen in Aalsmeer. 
Sinds ze kan lezen en schrijven, 
schrijft ze al gedichten. In deze 
gedichtenbundel zoekt ze haar eigen 
stem en probeert ze te verwerken 
wat ze allemaal heeft meegemaakt. 
Een zoektocht naar innerlijk geluk en 
acceptatie op papier.

Aalsmeer - Nu de Werkgroep Podi-
umkunsten & Literatuur (KCA) kan 
terugzien op een zeer geslaagde 
Gedichtentuin, in september van dit 
jaar op het Boomkwekerskerkhof, is 
het tijd om vooruit te kijken. Het 
eerstvolgende poëtische evenement 
dat de Werkgroep organiseert is de 
Gedichtendag. Deze ‘dag’ vindt jaar-
lijks plaats op de avond van de 
laatste donderdag in januari. Dat is 
nu op 27 januari en liefhebbers van 
de dichtkunst worden van harte 

uitgenodigd hieraan mee te doen. 
‘Poetry International’ stelt jaarlijks het 
thema vast en deze keer is dat 
‘Natuur’. Vooruitblikken is een opti-
mistische bezigheid maar vandaag 
de dag een risicovolle: het is nog niet 
te voorzien of, en in welke hoedanig-
heid de avond van 27 januari zal 
plaatsvinden. Dit heeft natuurlijk 
alles te maken met de coronamaatre-
gelen die er dan eventueel zijn. De 
bedoeling is de Gedichtendag te 
houden in de grote zaal van Bacchus 

Uitnodiging voor deelname aan 
Gedichtendag, thema: Natuur

Prachtig licht en weerspiegeling van wolkenvelden op een rimpelloze kleine Poel 
vlakbij Topsvort. Foto: Dorpsdichter Jan Daalman

aan de Gerberastraat. Dichters 
kunnen vanaf nu hun poëtische 
pennenvruchten rondom het thema 
‘Natuur’ insturen naar Haremaker@
hetnet.nl. Er zijn geen voorwaarden 
voor deelname, behalve dat je je 
gedicht komt voordragen op 27 
januari. Let op: de uiterste inzend-
datum voor je gedicht is 31 
december 2021. De Gedichtendag is 
onderdeel van jaarlijkse Poëzieweek. 
Wordt voor de Gedichtentuin een 
maximaal aantal regels opgegeven; 
voor de Gedichtendag gelden geen 
restricties. Dichters kunnen hun crea-
tieve fantasieën lekker loslaten op de 
groene natuur vol weiden, bomen, 

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer - Het prachtige theater dat 
Aalsmeer rijk is, wordt nieuw leven 
ingeblazen. Het voormalige Crown 
theater is weer in volle glorie 
hersteld, onder de nieuwe naam: LED 
box theater. Zondag 28 november 
gaat ‘One the Musical’ in première en 
daarmee wordt een lang gekoes-
terde droom van theaterproducent 
Roel Pieters verwezenlijkt. Tien jaar 
lang heeft Roel Pieters alles in het 
werk gesteld om deze productie op 
de planken te krijgen. Het script van 
dit liefdesverhaal uit de oudheid 
heeft hij in al die jaren verder ontwik-
keld en een life registratie gemaakt 
die gepresenteerd is in het Oudheid-
kundig museum in Leiden en daar 
met groot enthousiasme is 
ontvangen. Pieters is op zoek gegaan 
naar �nanciers, heeft die ook 
gevonden, met als uiteindelijk resul-
taat dat speciaal voor deze productie 
een theater in Amsterdam zou 
worden gebouwd. En toen kwam 
corona. Het belemmerde Pieters niet 
om een jaar later opnieuw een zoek-
tocht naar investeerders te starten en 
naast een investeerder uit de vorige 
transitie vond hij de eigenaar van 
Studio’s Aalsmeer bereid om zijn 
plannen tot uitvoer te brengen. Maar 
dan wel in het bestaande theater aan 
de Van Clee�kade. Een creatief team 
werd samengesteld, met een interna-
tionale bezetting waaronder een 
regisseur uit de Verenigde Staten en 
een decorontwerper uit Rusland. In 
januari dit jaar zijn de audities 
begonnen en begin deze zomer was 
de cast rond met prachtige hoofd-
rollen van Soy Kroon en Nienke 
Latten. 

Oude Egypte
Het verhaal speelt zich af in het oude 
Egypte. In de tijd dat koning Cheops 
zijn Grote Piramide bouwt, het meest 
tot de verbeelding sprekende monu-
ment op aarde. Zijn beeldschone 
dochter Mira is voorbestemd om de 
vrouw te worden van een grootvizier 
waardoor koning Cheops zijn macht 
kan uitbreiden. Maar Mira wordt 
verliefd op Amon, een van de arbeiders 
die aan de piramide werkt. Een onmo-
gelijk liefde, die gedoemd is te 
mislukken. Uiteindelijk vinden ze elkaar 
in de eeuwigheid, kenmerkend voor 
het gedachtengoed in het Egypte van 
die tijd.  

‘One Family’
Peter van Eijk is er als theatermanager 
zeer trots op deel uit te maken van de 
‘One Family’ en geeft een rondleiding 
door Studio’s Aalsmeer waar de laatste 
voorbereidingen getro�en worden 
voor de première. In de gewelven zijn 
technici aan het werk om al het geluid 
juist af te stemmen en in de theaterzaal 
is zes man sterk bezig met het 
programmeren van de decors en de led 
schermen. Het publiek bevindt zich 
tijdens de show letterlijk midden in het 
verhaal, een belevenis als nooit 
tevoren. Deze techniek betekent een 
wereldprimeur voor Aalsmeer. “We zijn 
een samenwerking aangegaan met 
andere bedrijven”, vertelt Peter van Eijk. 
“Onder andere met de Parfum Flower 
Company van Wouter de Vries die er 
voor zorgt dat na a�oop van de 
première de bezoekers een geurende 
roos krijgen uitgereikt, een bloem die 
bij uitstek het symbool is van de liefde. 
Verder zijn wij heel blij met Maison de 
Boer die voor de catering zorgt. Onder 
hun leiding zijn de pianobar en het 

Première ‘One the Musical’ in 
vernieuwd LED box theater

restaurant helemaal gerestyled en 
hebben een luxe en chique uitstraling 
gekregen.” Ook in ‘De Club’, het sfeer-
volle en intieme kleine theater, worden 
weer optredens gegeven, met op 19 
december al eerste artiest Barrie 
Stevens. Van Eijk heeft als HR- en thea-
termanager ook te maken met het 
huidige coronabeleid, dat voor de 
nodige beperkingen zorgt voor de 
bezoekers. Maar daar is de juiste oplos-
sing voor gevonden. De theaterzaal 
kan maximaal 800 bezoekers 
herbergen en in het restaurant en de 
pianobar kunnen de premièregasten 
na a�oop van de show op veilige 
afstand van elkaar zitten en worden de 
consumpties aangereikt. 

Korting voor inwoners
Na de première wordt ‘One the Musical’ 
vijf dagen per week opgevoerd. Van 
woensdag tot en met zondag, waarvan 
op zaterdag en zondag in een matinee. 
Kijk voor de juiste openingstijden op 
de website. Met de huidige coronare-
gels is het nog steeds mogelijk om 
voor aanvang van de voorstelling een 
hapje te eten in het restaurant dat tot 
acht uur open is en een veilige indeling 
heeft voor zijn gasten. Tickets voor de 
show zijn online te boeken. En voor de 
inwoners van Aalsmeer is er een 
extraatje. Iedereen die 1430+ in de 
postcode heeft krijgt 14,30 procent 
korting op een toegangsbewijs.  

meren en bloemen of juist de mense-
lijke natuur beschrijven met al zijn 
grillen. Onnatuurlijke zaken of 
natuurlijke feitelijkheden: alles is 

geoorloofd. Meer weten? Houd de 
Facebookpagina van KCA in de gaten 
of mail naar: haremaker@hetnet.nl of 
info@vanderzeetekst.nl 
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GROUPCARD
Bij Groupcard geloven wij in de kracht van de lokale gemeenschap, het zit in ons DNA. Daar wat jij thuis noemt, 
het pleintje waar je vroeger zelf speelde of de sportclub waar je al zo vaak ”nou, nog eentje dan” tegen je vrien-
den zei. Wij als Groupcard B.V. zijn dan ook al meer dan tien jaar de verbindende factor die overheidsinstanties, 
ondernemers en de lokale samenleving bij elkaar brengt. Een voorbeeld van een loyaliteitsprogramma, waar 
middels een pas van ons met een sportclub en een winkelier afspraken zijn gemaakt; door bij deze winkelier te 
kopen, wordt automatisch gespaard voor de club. De winkelier draagt een percentage af aan de club. Voor meer 
informatie: www.groupcard.nl, info@groupcard.nl of bel met: 088 – 5387088

DE MEERSE ACCOUNTANTS & ADVISEURS 
De Meerse is een regionaal georiënteerd Accountant en adviesbureau met veel vaste klanten in Aalsmeer en de 
Haarlemmermeer. De Meerse heeft als bedrijfspolicy dat zij goed wil snappen wat de ondernemer beweegt bij 
haar keuzes en ontzorgt de ondernemer o.a. door een voor de ondernemer op maat ingericht dashboard. Omdat 
de Meerse jaren geleden al heeft ingezien dat IT voor ondernemingen van cruciaal belang is, is dit onderdeel 
doorontwikkeld en geïntegreerd binnen de processen. Daarnaast heeft de Meerse eigen IT-specialisten in dienst.  
Voor nadere informatie over de Meerse Accountants & Adviseurs, kijk op onze website: www.meerse.nl , mail 
naar: info@meerse.nl, of bel met Tel: 0297 – 386868

AUTO MAAS
Auto Maas, de regionale dealer van Seat en Skoda die inmiddels al ruim 100 jaar bestaat, is op 1 september 2020 
Vak Garage geworden en heeft hierdoor een nog completer mobiliteitspakket voor haar klanten. Een logische keu-
ze volgens de eigenaren, omdat zij al veel onderhoud deden voor andere merken en door de duidelijke behoefte 
bij zowel de particuliere als de zakelijke klanten. Auto Maas is een echt familiebedrijf, maar wel een die met zijn 
tijd is meegegaan, onderscheidt zich door bij alles wat zij doen te streven naar een hoge klanttevredenheid en te 
handelen vanuit klant perspectief. Voor meer informatie over Auto Maas kijk op onze website: www.Automaas.nl, 
mail naar: info@automaas.nl of bel: 0297 324320

VAN DER DRIFT BOUW
Van Der Drift BOUW werkt in en om Aalsmeer en voert veelal aannemersprojec-
ten voor wisselende opdrachtgevers. Hierbij te denken aan nieuwbouw van woon-
huizen & villa’s, verbouwingen zoals een uitbouw of renovatie. Van Der Drift BOUW onderscheidt zich in de 
toegevoegde waarden: maatwerk, de hoge kwaliteit van werken en het optimaal meedenken met haar op-
drachtgevers. Daarnaast vinden de meeste werkzaamheden bij van der Drift in eigen beheer plaats, zoals het 
maken van tekeningen en vergunningaanvragen. Voor nadere informatie over Van der Drift Bouw BV: www.
vanderdriftbouw.nl, info@driftbouw.nl, of bel met: 0297- 363735

TRAVELLEY - PERSONAL TOUCH TRAVEL
Wat zijn jouw reiswensen? Nieuwe landen en culturen ontdekken, genieten van de 
natuur, luieren op het strand of een sportieve vakantie; sinds juli 2020 is Aalsmeer-
se Kimberley van der Linden zelfstandig reisadviseur, aangesloten bij Personal Touch 
Travel en eigenaar van het bedrijf Travelley. “Ik stel graag jouw favoriete reis samen, help je bij het maken van 
de juiste keuzes, geef adviezen en boek natuurlijk jouw ideale reis.” Travelley, handelend onder de merknaam 
Personal Touch Travel, staat voor maatwerk, betrouwbaarheid, fl exibiliteit en aandacht.  

De enkele ‘die hards’ achter de omrastering van de FC Aalsmeer hebben een levendige en vooral 
in de tweede helft een ontketenend Aalsmeer gezien. Hoewel Aalsmeer het meeste balbezit had 
liet Jong Holland zien dat het voetballend ook wel wat te bieden had. De kansen waren echter 
voor Aalsmeer. Aalsmeer speelde ver vooruit maar de juiste pass ontbrak nog tot de 27ste minuut 
toen doelman Jippe ten Broeke met een droge knal werd gepasseerd door Calvin Valies, 1-0. 
Jong Holland was in de 46ste minuut dicht bij de gelijkmaker maar vrij voor Caril Heeren ging 
het schot over. Vanaf dat moment begon het 
beste spel van FC Aalsmeer in deze competitie. 
De ene na de andere mooie combinatie werd op 
het kunstgras gelegd. Na de mooiste aanval deze 
middag werd in vrijstaande positie door Thierry 
van der Kooye tegen ten Broeke geschoten. 
Het was Calvin Valies die vanaf links drie man 
uitspeelde en beheerst ten Broeke kansloos liet, 
2-0. Op een pass van Calvin Valies schoot Axel 
Wendt vanaf twintig meter de bal onhoudbaar 
achter de verbouwereerde keeper, 3-0. Uit weer 
een voorzet van Mark Ruessink liep Mike Dam 
de bal in het doel, 4-0. Rachid Yaghmouri pikte 
ook zijn doelpuntje mee. Op aangeven van 
Mike Dam scoorde hij de 5-0. In blessuretijd 
maakte Jong Holland via Gijs Raven nog 5-1. 
Trainer Ted Verdonkschot van Aalsmeer ziet 
zijn team meer en meer in zijn gedachtegang 
voetballen en behoort met zijn elftal na vier 
gewonnen wedstrijden op rij al tot de top drie 
in de tweede klasse A

Jack van Muijden

Foto’s: Ton van Eenennaam - LikeAproShots

WEDSTRIJDVERSLAG

FC Aalsmeer (zat.) - Jong Holland 5 - 1

VANDAAG UITGELICHT

BusinessClub leden van deze week:

MAN
of the match
Axel Wendt

Een boodschap voor Rijsenhout
Welkom in de Ontmoetingskerk!
Ik ben nog maar een paar maanden werkzaam 
in de Ontmoetingskerk van de Protestantse 
gemeente van Rijsenhout, maar wat heb ik al 
veel bedrijvigheid meegemaakt! Wat vind ik het 
� jn dat ik in zo’n actieve kerk mag werken. Een 
kerk die niet alleen op zondag open is, maar 
waarbij het de hele week een komen en gaan 
van mensen is. En dat zijn niet alleen gemeente-
leden, maar ook mensen van daarbuiten. Laatst 
was ik bij bakker Van Leeuwen aan de Werf, en 
daar werd er aan mij gevraagd: wat is er toch 
allemaal te doen in de kerk? Ik zie er de hele 
middag al mensen in- en uitlopen. Ik kon toen 
enthousiast vertellen over de Open Maaltijd, die 
maandelijks door onze kerk verzorgd wordt, en 
de andere bijeenkomsten die er die dag waren. 
Binnenkort breekt de kerstperiode weer aan. We 
gedenken dan de geboorte van Christus, één 
van de belangrijkste feesten binnen het chris-
tendom. Gods liefde manifesteert zich in een 
kind, om zo te laten zien dat zachtaardigheid 
en nederigheid het winnen van geweld en de 
hoogmoed. God toont zich in Christus aan de 
mens om ons een nieuwe manier van leven aan 
te leren, een leven van liefhebben en vrede. 
Je zou denken dat het kerstfeest ook het oudste 
christelijke feest is, maar toch is dat niet zo. Het 
oudste feest is niet Kerst maar Pasen, wanneer 
we de opstanding van Christus vieren. Pasen 
is het fundament van het christelijk geloof, zij 
ligt aan de basis van de verkondiging van het 
Evangelie en van het ontstaan van de kerk. 
Het Kerstfeest heeft zijn de� nitieve vorm pas 
aangenomen in de vierde eeuw, toen het de 
plaats innam van het Romeinse zonnefeest. Op 
deze wijze werd benadrukt dat de geboorte van 
Christus de overwinning is van het ware Licht 
op alle duisternis. Het is kortom, een feest van 
het Licht. Dat Licht zullen wij als kerk in de ko-
mende periode op allerlei manieren vorm gaan 
geven. Zo zal onze kerk feestelijk versierd zijn 
met een mooie, grote kerstboom vol lichtjes, 
ook op het dorpsplein.  Al op 26 november om 
19:30 zullen we de kerstperiode feestelijk inlui-
den met ons maandelijkse Filmcafé. Deze keer 
zal de bekende � lm A Christmas Carol vertoond 
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elkaar fysiek te ontmoeten dit jaar niet mogelijk, ik gun 
het u en jou van harte dat Kerst 2020 voor jullie ook een 
feest van geloof en hoop zal zijn, omdat er in de 
duisternis van deze wereld licht doorbreekt: het licht van 
Jezus. Geloof en hoop… In de bijbel kom je die twee 
woorden samen met een derde woord tegen. Dat derde 
woord is liefde: ‘Ons resten geloof, hoop en liefde. Maar 
de meeste van deze is de liefde.’ Zelf beluister ik die 
woorden als een oproep. Een uitnodiging om in deze 
donkere dagen niet alleen te geloven in en te hopen op 
de doorbraak van het licht, maar ook dat licht te zijn 
door elkaar lief te hebben. Juist nu veel sociale 
activiteiten wegvallen en we op onszelf zijn aangewezen 
zijn aandacht en liefde voor elkaar zo belangrijk. Een 
Kerstkaart, een praatje bij de Coop of op de markt, al is 
het op anderhalve meter afstand. Een boodschap voor je 
buurtbewoner die door kou of gladheid de deur niet uit 
kan.  En vul maar aan… Als we elkaar als inwoners van 
Rijsenhout en omgeving op die manier liefhebben, dan 
geloven en hopen we niet alleen in en op het licht, maar 
dan worden wij een stukje van dat licht dat in deze 
wereld doorbreekt. Ik wens u en jou allemaal toe dat 
jullie iets van dat licht zullen ervaren èn doorgeven 
tijdens deze Kerst. 
Ik wens u en jou goede en gezegende Kerstdagen toe! 

Jaco Weij, predikant van het Lichtbaken in Rijsenhout.

live-uitzendingen via www.kerkdienstgemist.nl, selecteer 
vervolgens: Noord Holland,  Rijsenhout.

- alle aktiviteiten onder voorbehoud -

ZO 29 1ste Adventszondag - Ontmoetingskerk  
10.00  Ds. JG. van de Meeberg

NGK Lichtbaken 
10.00 Ds. Jaco Weij 

DO 3 Open kerk Advent
14.00-15.00 Open Ontmoetingskerk

ZO 6 2de Adventszondag - Ontmoetingskerk 
10.00 Ds. De Ruiter

NGK Lichtbaken 
10.00 Ds. Jaco Weij 

DO 10 Open kerk Advent 
14.00-15.00 Open Ontmoetingskerk

ZO 13 3de Adventszondag - Ontmoetingskerk 
10.00 Ds. Gonja van ’t Kruis

FF Zingen - Ontmoetingskerk
19.30 uur,  voor jong en oud in Rijsenhout. Om 
samen in Kerststemming te komen.  

NGK Lichtbaken
10.00 Ds. W.J. van der Linde uit Barneveld 
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ivm corona alle aktiviteiten 
onder voorbehoud. Raadpleeg de 
website van NGK (agenda) of PKN 

voor de actuele info

Vr 26  Filmcafé “A Christmas Carol”   
 Ontmoetingskerk

19.30 De magische ver� lming van het 
geliefde Charles Dickens verhaal: “A 
Christmas Carol”, het hartverwarmende 
avontuur voor het hele gezin. 

Zo 28  1ste Adventszondag - 
 Ontmoetingskerk  

10.00  FF Zingen “Wachten in stilte..”
De tijd van Advent breekt weer aan, de 
tijd waarin we hopen en verwachten, 
de tijd die ons voorbereidt op de 
naderende geboorte, het Kerstfeest!  

Wo 1  Open Maaltijd - Ontmoetingskerk
17.30 – 19.30 Kosten 4.50 p.p. en 
aanmelden via de inschrij� ormulieren 
in de Ontmoetingskerk, en Lichtbaken. 
Informatie: Jan van der Wal, tel. +31 
6 27430540, of email: janvanderwal@
outlook.com

Handwerken - Ontmoetingskerk
10:00-11:30. Fijn om te doen, maar het 
wordt nog gezelliger als je dat samen 
met anderen doet. Iedereen is welkom 
met eigen brei-/haakwerk, patchwork 
of andere hobby etc. Informatie Elsa 
Sluijs: 0297 – 320323

Zo 5  2de Adventszondag - 
 Ontmoetingskerk 

10.00 Mevr. C. de Peuter

NGK Lichtbaken 
10.00  ds. D.A. Lagewaard uit Renkum
16.30 ds. M.W. van der Veen uit 
Zaandam

Zo 12  3de Adventszondag - 
 Ontmoetingskerk 

10.00 Dhr.E.Kramer   

NGK Lichtbaken
10.00 Stud. B. Wessels-Schuurman uit 
Veenendaal
16.30 ds. B.J. Eikelboom uit Rotterdam 

Do 16  Orgelconcert Lichtbaken, 
 Gert van Hoef 

20.00 kaartverkoop zwaardvdjohan@
hotmail.com reserveren verplicht

Vr 17  Kerst� lm in � lmcafé “The Christmas 
 Candle” Ontmoetingskerk

19.30 Het verhaal speelt zich af in de 
19e eeuw in het � ctieve magische 
plaatsje Gladbury. Om de 25 jaar 
bezoekt een engel de kaarsenmaker en 
veroorzaakt een mirakel voor diegene 
die de Kerstkaars aansteekt. 

Kerstconcert in het Lichtbaken 20.00
Muzikale medewerking:  Gert van Hoef  
orgel/piano, Hugo van der Meij  orgel/
piano, Corrianne van Wijnen  dwars� uit
Kaartverkoop: zwaardvdjohan@
hotmail.com 
Reserveren verplicht 

Zo 19  4de Adventszondag - 
 Ontmoetingskerk

10.00 ds. J.v.Popering  

NGK Lichtbaken
10.00 uur ds. W. van Dijk uit Bunschoten
16.30 uur ds. P. van Veelen uit 
Bennebroek

Kerstconcert  HAARLEMMERMEERS 
MANNENKOOR  15:00 uur 
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 
Toegangsprijs: € 17,50, kinderen 
tot 12 jaar € 8,75. Prijzen incl. 
pauzeconsumptie.  Kaarten zijn 
verkrijgbaar bij: Henk van Leeuwen, 
tel 06 40511125 of Herman Beunder, 
tel 06 44452796 of via de website 
www.hmzv.net

Vr 24  Lichtjestocht Rijsenhout 
De Nederlands Gereformeerde Kerk 
(NGK) en de Protestantse gemeente 
Rijsenhout organiseren op Kerstavond 

K E R S T  I N  R I J S E N H O U T  2 0 2 1

Gelukkig dat het licht bestaat
Gelukkig dat

het licht bestaat
en dat het met

me doet en praat
en dat ik weet

dat ik er vandaan
kom, van het licht

of hoe dat heet

Hans Andreüs

worden en op zondagmiddag 19 december 
komt het Haarlemmermeers mannenkoor voor 
een kerstconcert naar Rijsenhout. Het concert 
is toegankelijk voor iedereen en begint om 
15:00. Kerstavond, 24 december, organiseren we 
samen met de NGK om 18:00 een Lichtjestocht, 
die loopt vanaf het Lichtbaken naar onze kerk. 
Op deze route zal het kerstverhaal worden 
uitgebeeld. Op vijf verschillende plekken 
zullen er zich scènes afspelen, waarmee het 
kerstverhaal tot leven wordt gebracht. De route 
wordt verlicht door meer dan 200 lichtjes, en 
bij aankomst in onze kerk is er voor iedereen 
chocomel en glühwein. De schoolkinderen 
lopen mee! De dag daarvoor, op 23 december, 
zullen zij trouwens hun eigen kerstfeest in onze 
kerk vieren. Op Eerste kerstdag is er natuurlijk 
een feestelijke dienst, waar iedereen ook weer 
welkom is. Op de een na laatste dag van het 
jaar, 30 december zal om 19:00 de jaarlijkse Top 
2000-kerkdienst plaatsvinden. Je bent van harte 
welkom in de kerk, maar kan de dienst ook van 
huis uit meebeleven. Er zijn alweer veel mensen 
die hun stem met hun favoriete (kerst)song al 
hebben uitgebracht. Misschien maak je nog 
kans, dus stem mee! 
Al deze, naast nog vele andere, activiteiten 
zouden niet plaats kunnen vinden zonder het 
werk dat vele vrijwilligers in de Ontmoeting-
skerk verrichten. Om al deze vrijwilligers in het 
zonnetje te zetten en te bedanken, is er daarom 
op 10 december a.s. een vrijwilligersavond 
georganiseerd. Ook dat is de boodschap van 
ons geloof: dat het belangrijk is om niet alleen 
tijdens kerst, maar in alle perioden van het jaar 
naar elkaar om te zien. Te allen tijde, lid of geen 
lid ben je van harte welkom in onze kerk!
Met een warme groet, 
Gonja van ’t Kruis
Predikante PG Rijsenhout  

Kerstzang
Wat denk je: kunnen we straks zingen op het 
Kerstfeest? Dat hopen we toch wel, want je zou 
toch bijna zeggen: zonder zang geen Kerst.  
Wat zijn ze mooi, die kerstliederen. Sommige 
heel oud en gedragen en andere heel vrolijk 
en ook voor kinderen goed te begrijpen. Er is 
één kerstlied dat zelfs rechtstreeks uit de Bijbel 
komt, het “Ere zij God”. Natuurlijk weet iedereen 
dat dat de bekende Engelenzang is. Maar heb je 
er wel eens op gelet dat er bij dit lied helemaal 
geen sprake is van zingen? Lukas vertelt in zijn 
verhaal trouwens ook niets van ‘engeltjes’, maar 
van een hemels leger. En dan schrijft hij dat dat 
leger God prees. Je zou kunnen zeggen dat dat 
hemelse leger het luid, keihard scandeert: Eer 
aan God in de hoog-ste he-mel! Als het lied ge-
zongen wordt, gaat de muziek vaak wat zachter 
spelen bij “Vrede op aarde”. Velen denken daar-
bij aan een gebed: Dat er toch vrede op aarde 
mag komen. Maar de engelen riepen het juist 
uit: Nu is er vrede op weg naar de aarde! Nee, 
nog geen vrede tussen de mensen onderling, 
maar wel vrede tussen God en de mensen; want 
God heeft behagen in de mensen. God houdt 

van de mensen. En nu, zo roepen de engelen 
het uit, nu komt Gods Zoon om de vrede tussen 
God en mens te bewerkstelligen.
Kijk, of we nu mogen zingen of niet, laat dat nou 
toch de blijdschap van het Kerstfeest mogen 
zijn: God maakt vrede. Met jou en mij. Met 
iedereen. Aan Hem ligt het niet. 
Ds. Piet van Veelen 
verbonden aan Het Lichtbaken

(vrijdag 24 december) een lichtjestocht 
door het dorp Rijsenhout. De tocht 
start in het Lichtbaken en eindigt in de 
Ontmoetingskerk. 
De start is om 18.00 uur vanuit 
het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751, (om de 10 minuten vertrekt 
er een groepje). Na een prachtige 
wandeling met diverse stops voor 
fragmenten uit het Kerstverhaal is 
er letterlijk een warm onthaal in de 
Ontmoetingskerk! Voor meer informatie 
www.lichtbakenrijsenhout.nl of www.
pknrijsenhout.nl. Graag deelname 
aanmelden: 06 10809725, 06 51535056, 
of email lichtjestocht@pknrijsenhout.nl

Za 25  Eerste Kerstdag - Ontmoetingskerk 
10.00 ds. Gonja van ’t Kruis

NGK Lichtbaken
10.00 ds. P. van Veelen uit Bennebroek

Zo 26  Tweede Kerstdag  Lichtbaken
10.00 Kinderkerstfeest

Do 30 Top 2000 kerkdienst vanuit de 
 Ontmoetingskerk 

Deze dienst is live te volgen (of terug 
te kijken) via Kerkdienst gemist! Vind 
je het toch leuk de Top2000 dienst bij 
te wonen in de kerk en samen met ons 
als organisatie van de onlinedienst te 
genieten onder het genot van ko�  e/
thee en een oliebol, dan is dat mogelijk. 
Meld je dan uiterlijk 24 december a.s. 
aan op het e-mailadres top2000@
pknrijsenhout.nl!

Vr 31 Oudjaar 2021 Ontmoetingskerk 
19.30 Vesper Marian van der Veen - 
Niemeijer

NGK Lichtbaken 
19.00 ds. P. van Veelen uit Bennebroek

Namens de gezamenlijke kerken wensen 
wij u een gezegend Kerstfeest en een goed 

en vooral gezond 2022 toe!



Ga nu alvast naar je lokale winkelier bij jou om 
de hoek en laat je adviseren. Zij denken met je 
mee en daar is persoonlijke service nog iets 
vanzelfsprekends. Doe nu alvast je 
decemberinkopen in Aalsmeer 
Centrum en ruil eventueel in januari.

Jij wilt toch ook een gezellig dorp 
met winkels, dienstverleners 
en horeca? Want zonder 
ondernemers geen leuke 
activiteiten in jouw dorp. 
Zij staan voor jou klaar. 
Ben jij er ook voor hen?

ÎÚ www.aalsmeercentrum.nl

AALSMEER - RAADHUISPLEIN 10 - TEL 0297-327253

ALPHEN RIJN - HOOFTSTRAAT 146 - TEL 0172-473014

WWW.SCHILDEN-LINGERIE.NL

a/d

WIJ STAAN KLAAR OM

JOUW CADEAUTJES IN TE

PAKKEN!

KOOP NU ALVAST

HET PERFECTE

CADEAU

RUILEN TOT NA DE

FEESTDAGEN GEEN

PROBLEEM

CADEAUBONNEN

T.W.V. IEDER BEDRAG

SLOGGI-ACTIE T/M 12

DECEMBER

www.fairtradewebshop.nlwww.fairtradewebshop.nl
www.wereldwinkelaalsmeer.nlwww.wereldwinkelaalsmeer.nl

Wereldwinkel AalsmeerWereldwinkel Aalsmeer
Zijdstraat 15Zijdstraat 15

KOOP 
FAIRTRADE
Juist nu!

Voor de mooiste 
cadeaus ga je naar

ZIJDSTRAAT 14 |  AALSMEER
w ww. e y e c a r e . n l

A a l s m e e r ,  S t a t i o n s w e g  2 ;  K u d e l s t a a r t ,  E i n s t e i n s t r a a t  1 2 7 .

AANTREKKELIJK VOORDEEL
OP ZONNEBRILLEN

SALE BIJ EYECARE

Vraag naar de voorwaarden

ww w.e y e c a r e . n l
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ED KRIEK OPTIEK

WENST U EEN GEZELLIGE 
DECEMBERMAAND

Koop bewust, koop lokaal en koop op tijd! 

Zijdstraat 90 | Aalsmeer | Tel. 0297-324213
Polderplein 260 | Hoofddorp | Tel. 023-5616794
www.sparnaaij-juweliers.nl

Voor de allermooisteVoor de allermooiste
   cadeau’s

Winkel in jouw buurt
Eet in jouw buurt
Doe zaken in jouw buurt 

GENIET van 
jouw buurt!

December is DE tijd om anderen te verrassen met een 
leuk cadeau en jezelf te verwennen met een nieuwe outfit.

Koop
lokaal
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Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 20 
november heeft Sinterklaas voet aan 
wal gezet in Kudelstaart. ‘’Het was een 
stralende dag om naar Kudelstaart toe 
te varen’’, zei Sinterklaas bij de 
ontvangst op de loswal. Onderweg 
vanuit Spanje waren er wat 
problemen met de boot en was het 
nog even de vraag of Sinterklaas en de 
Pieten op tijd aan zouden komen op 
de Loswal. Gelukkig was Post Piet van 
de week al vooruit gevaren om burge-
meester Oude Kotte te informeren dat 
Sinterklaas en de Pieten pech hadden, 
maar ook inmiddels weer onderweg 
waren naar Kudelstaart. 

Aankomst
Voordat de boot aankwam waren alle 
kinderen op de loswal al lekker opge-
warmd door te dansen en te springen. 
Uiteraard werd er ook aan de inner-
lijke mens gedacht, want Café op de 
Hoek verzorgde heerlijke warme 
chocolademelk met slagroom. Opeens 
kwam Post Piet aanvaren met zijn wel 
bekende oranje roeiboot om te 
vertellen dat Sinterklaas onderweg 
was. Via de telefoon werd er contact 
gezocht met Sinterklaas, want het leek 
wel of de boot helemaal stil lag. 
Sinterklaas gaf aan dat het kompas 
kapot was en vroeg of alle kinderen 

Sinterklaas en Pieten zetten 
voet aan wal in Kudelstaart

Foto’s: Cynthia Frankvoort

heel hard konden roepen zodat Stuur-
piet op gehoor naar de kade kon 
sturen. Echter toen de boot inzicht 
kwam was er wel iets vreemds aan de 
hand; want waar was iedereen? 
Gelukkig kwam iedereen al snel 
tevoorschijn uit het ruim en kon het 
feest beginnen. Aangekomen op de 
Loswal werd Sinterklaas en de Pieten 
welkom geheten door loco-burge-
meester Kabout, die de helaas zieke 
burgemeester kwam vervangen. 

Rondrit
Na het warme onthaal ging Sinterklaas 
met de Pieten onder leiding van een 
DJ bus door het dorp heen. In verband 
met corona waren de festiviteiten in 
het dorpshuis afgelast en was er 
besloten om een rondrit door het 
dorp te maken. Sinterklaas werd in 
een prachtige cabriolet, samen met de 
loco-burgemeester en een Hoofdpiet 
door Kudelstaart heen gereden. Net 
als Opa en Oma Piet, die samen ook 
een eigen cabrio hadden. Tijdens de 
rondrit kreeg iedereen de gelegen-
heid om naar Sinterklaas te zwaaien 
en op de foto te gaan met de Pieten. 
Ook werden er kleurplaten uitgedeeld 
en waren er pepernoten voor alle 
kinderen. Er werden zelfs aparte 
pepernoten uitgedeeld voor kinderen 
met een glutenallergie. Natuurlijk 
werd er tijdens de rit heerlijk gedanst 
met iedereen die van de partij was. 
Loco-burgemeester Kabout gaf aan 
dat het een prachtig feest was met 
heel veel kinderen en ouders langs de 
kant. “De rondrit is een zeer mooie 
oplossing voor alle huidige 
beperkingen.”  

Kleurplatenwedstrijd 
Het is dit jaar weer mogelijk om aan 
de kleurplatenwedstrijd mee te doen. 
Haal jouw kleurplaat op bij een van de 
winkels op het winkelcentrum en lever 
hem in voor donderdag 2 december in 
de grote ton in de Albert Heijn. De 
winnaars worden bekend gemaakt via 
de Facebookpagina Sinterklaas in 
Kudelstaart. Sinterklaas zit niet stil 
deze periode en ook alle huisbe-
zoeken worden nog ingedeeld. Houd 
de Facebookpagina Sinterklaas in 
Kudelstaart in de gaten voor het 
laatste nieuws en activiteiten. 
De organisatie kan terugkijken op een 
geslaagde aankomst en rondrit door 
het dorp en bedankt alle vrijwilligers 
voor de dit mooie feest!

Aalsmeer - Op het terrein van 
kinderboerderij Boerenvreugd is 
geen kip te bekennen. Waar normaal 
kalkoenen, pauwen en kippen lekker 
rondscharrelen in de speeltuin en de 
wei en de eenden lekker badderen in 
de vijver, zijn de vogels nu nergens te 
zien. Door de heersende vogelgriep 
in Nederland is er een landelijke 
ophokplicht. Ook Boerenvreugd 
moet alle boerderijvogels 
afschermen van wilde vogels en het 
publiek. 

Geen eieren
Door de uitbraak van vogelgriep bij 
een pluimveebedrijf in Vinkeveen zijn 
de regels voor Boerenvreugd nog 
wat strenger geworden. De overheid 
heeft een vervoersverbod ingesteld 
in een straal van 10 kilometer om het 
besmette bedrijf. De kinderboerderij 
in de Hornmeer valt net binnen die 
10 kilometergrens. Verse eitjes mag 
de boerderij voorlopig niet meer 
verkopen. Eieren vallen ook onder 
het vervoersverbod. 
“We zien de vogels het liefst lekker 
buiten scharrelen maar we moeten 
ons aan de maatregelen houden”, 
aldus een van de bestuursleden. 
“Hopelijk duurt de ophokplicht deze 
winter minder lang dan vorige 
winter.” 

Speeltuin en geitjes
Voor nu is het bestuur blij dat de 
boerderij open kan blijven. Spelen in 

de speeltuin kan gewoon net als een 
kijkje nemen bij de ezels, schapen en 
geiten in de wei. De kleine geitjes 
zijn enig om te zien en voor kinderen 
erg leuk om even te aaien. Veel inwo-
ners hebben al een kijkje genomen 
bij het jonge grut.
De stolp van de boerderij is wel 
gesloten voor publiek. In de krappe 
binnenruimte is het moeilijk om 
voldoende afstand te bewaren. Door 
de stolp te sluiten voor bezoekers 
kunnen de medewerkers van Ons 
Tweede Thuis en de vrijwilligers hun 
werkzaamheden doen terwijl de 1,5 
meter afstand gewaarborgd blijft. 
Het toilet aan de buitenzijde van de 
stolp is open voor bezoekers. Voor 
mindervaliden en ouders die kleine 
kinderen willen verschonen is het 
binnentoilet wel toegankelijk.
De kinderboerderij aan de Beetho-
venlaan is te bezoeken van dinsdag 
tot en met vrijdag van 9.30 tot 16.30 
uur en op zaterdag en zondag van 
10.00 tot 16.30 uur. 

Ophokplicht voor vogels, maar 
kinderboerderij wel open!

Aalsmeer - Radio Aalsmeer is een 
nieuw jeugdprogramma rijker! 
‘EchtWel’ wordt de maandelijkse talk-
show voor kinderen, waarbij 
programmamaker Esther Sparnaaij 
iedere eerste donderdag van de 
maand om 19.00 uur een uurtje in 
gesprek gaat met echte praatjesma-
kers over van alles en nog wat. Het 
programma is voor alle kinderen van 
vier tot achttien jaar die een leuk 
verhaal hebben. De eerste uitzending 
van ‘EchtWel’ is donderdag 2 
december om 19.00 uur. Het radio-
programma wordt feestelijk geopend 
door niemand minder dan Sinter-
klaas. Het allerleukste is dat je ook 
een vraag mag insturen voor Sinter-
klaas. De leukste vragen komen in de 
uitzending en misschien belt Sint jou 
wel even op! Een vraag voor de Sint 
of op bezoek komen? Stuur dan een 
nail naar esther@radioaalsmeer.nl.

Bob bij ‘Echt Esther’
Soms is het leven gewoon een 
feestje! Hoe leuk is het als je een 
‘Bekende Aalsmeerder’ mag 
ontvangen aan tafel. Bob van den 
Heuvel, geboren en getogen in Aals-
meer, en vooral bekend als bloem-
binder, schilder en schrijver. Hij wordt 
donderdag 25 november geïnter-
viewd door Esther Sparnaaij bij ‘Echt 
Esther’. 

‘Door de Mangel’ met Stefanie
Maandagavond 22 november 
ontvingen Marion Geisler en Elbert 
Huijts de 325e gast in ‘Door de 
Mangel’. De enthousiaste, behulp-
zame en nieuwsgierige fotograaf 
Laurens Niezen nam plaats in de voor 
hem bekende studio. In ‘Door de 

Mangel’ zoekt de gast zelf zijn 
opvolger en dat heeft ook Laurens 
gedaan. Hij houdt het bij fotogra�e 
en heeft fotograaf Stefanie de Boer 
gevraagd op maandag 29 november 
achter de microfoon plaats te nemen. 
Laurens wil graag weten hoe zij haar 
werk in deze coronatijd ervaart. Dit 
en meer maandag vanaf 19.00 uur.

Gemeenteraadsleden bij ‘RAP’
Woensdag 1 december ontvangen 
Erik Kreike en/of Joop Kok en Sem 
van Hest vertegenwoordigers van de 
Aalsmeerse gemeenteraad. Het 
belooft weer een interessante uitzen-
ding te worden. Vragen kunnen 
gesteld worden via mail: sem@radio-
aalsmeer.nl of bel tijdens de uitzen-
ding naar 0297-325858. Radio Aals-
meer is te beluisteren via 105.9 FM in 
de ether, 99.0 FM op de kabel, DAB+ 
kanaal 5A, digitaal radiokanaal 868 
(Caiway) en via de website www.
radioaalsmeer.nl. En te bekijken op 
televisie via kanaal 12 van Caiway, 
kanaal 1389 van KPN/XS4ALL/Telfort 
of radioaalsmeer.nl/tv. 

Nieuw jeugdprogramma Radio 
Aalsmeer: ‘EchtWel’

Bob van den Heuvel te gast bij ‘Echt 
Esther’ op Radio Aalsmeer.

Aalsmeer - Het zijn spannende dagen 
voor de 16-jarige Jay Roelfsema, tram-
polinespringer bij SV Omnia 2000. 
Afgelopen zondag 21 november is Jay 
vertrokken naar het Jeugd WK Tram-
polinespringen in Bakoe, Azebadjan. 
Aanstaande vrijdag 26 november zal 
Jay daar laten zien wat hij in huis 
heeft. Jay startte zijn carrière in het 
trampolinespringen in 2013 bij Free-
style Gymnastic in Nieuw-Vennep. 
Snel daarna maakte hij de overstap 
naar SV Omnia 2000 in Aalsmeer, waar 
hij zich in een rap tempo ontwikkelde. 
Na regionaal en nationaal succes gaat 

Jay zich nu klaarmaken om zijn talent 
op het hoogste niveau te laten zien. 
Jay is geselecteerd in de categorie 
jongens 15-16 jaar. Het toernooi, de 
WAGC, sluit aan op de wereldkampi-
oenschappen en vormt het moment 
voor jongere trampolinespringers om 
zich te meten aan de internationale 
top. Het succes komt Jay niet zomaar 
aanwaaien, laten zijn trainers weten. 
“Jay is een ontzettend harde werker. 
Door de hoogte die Jay met zijn 
sprongen behaalt kan hij complexe 
combinaties van salto’s en schroeven 
laten zien. Wij, trainers, springers én 

Omnia Trampolinespringer Jay 
Roelfsema naar Jeugd WK

supporters van SV Omnia 2000 Tram-
poline, zijn onwijs trots op Jay en 
wensen hem heel veel plezier en 
succes op de WAGC!” En als Jay weer 
terug is in Nederland? Dan wacht hem 
niet alleen een warm welkom, maar 
mag hij op 11 december als enige 
springer van SV Omnia 2000 ook nog 
meedoen aan het NK Trampoline-
springen voor Teams in Oss. 
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COLUMN TRUUS

Aalsmeer - Ze stond voor 
het stoplicht met haar veilig-
heidshesje aan, helm op, aan 
haar bagagedrager twee 
gebloemde �etstassen. Er 
kwam nog een vrouw aan 
�etsen en ik sloot als derde 
aan in het rijtje, wachtend 
tot het licht op groen ging. 
Dat meisje, zeg maar jonge vrouw, met haar gebloemde �etstassen had het 
syndroom van Down. Toen ze ineens een paar meter naar voren liep en het 
leek alsof ze wilde oversteken terwijl het licht nog op rood stond, schrok ik. 
Ook de vrouw voor mij reageerde meteen en stak een hand uit. Ik pakte 
haar bagagedrager en zei: “Even wachten hoor, je kunt nog niet over-
steken.” Toen ze haar hoofd naar mij omdraaide zag ik dat grote snotte-
bellen over haar bovenlip liepen, oorzaak de koude wind deze ochtend. 
“Weet ik toch”, zei ze, en wees op de haaientanden op de straat. “Daar moet 
ik wachten.” Verstandige meid, ik voelde me gelijk een vervelende 
bemoeial. Nou is het een rot oversteek vanaf de Vuurlijn naar de Bachlaan. 
De stoplichten voor de auto’s gaan twee keer op groen, voordat jij als 
�etser een keer aan de beurt bent. Het roept op tot ongehoorzaamheid. 
Het licht springt op groen, we steken over en ik �ets voor de gezelligheid 
met haar mee. Ik meen haar te herkennen, zie haar regelmatig over de 
Vuurlijn �etsen, op weg naar werk of dagbesteding. Als ik vraag hoe ze 
heet en ze haar naam noemt valt het kwartje. “Je zat in een leuk televisie 
programma, ik keek er altijd naar.” “Dat is vergane tijd”, zegt ze gedecideerd. 
“Het is ook alweer een tijdje geleden”, beaam ik. “Papa en mama zeggen dat 
ik mijzelf moet blijven, dat is belangrijk.” “Je vader en moeder hebben hele-
maal gelijk.” Ineens kan ik mij voorstellen dat haar rol als onverwachte BN’er 
ook negatieve kanten heeft gehad. “Woon je nog thuis?” “Nee, ik ben pas 
verhuisd, ik woonde eerst in De Kwakel en nu in Uithoorn.” “Leuk?” “Veel 
leuker.” We peddelen samen op onze Gazelles langs de Poel. “Je hebt een 
mooie �ets”, zegt ze. ”Ja, vind ik zelf ook, ik ben er erg blij mee. Jij werkt bij 
Ons Tweede Thuis hè”, vraag ik. “Ik heb al eens een appeltaart bij je 
gekocht.” “Bij Gewoon Doen”, corrigeert ze me. “Ik heb vandaag mijn 
agenda bij me, ik moet vrijdag vrij vragen.” “Ga je iets leuks doen?” “Booster 
prik halen.” “O, ook nuttig.” Ze vertelt verder dat ze ook bij De Waterlelie 
werkt, ko�e en thee verzorgt, de broodjes klaarmaakt. Dat papa en mama 
hoor geholpen hebben bij de verhuizing en haar zusje ook. “Kook je thuis 
ook zelf?” “Nog niet, dat nieuwe huis, ik moet nog even wennen.” Ze roept 
luidkeels goedemorgen naar alle wegwerkers in hun gele hesjes. Even 
verder sla ik rechtsaf richting gezondheidscentrum. Zij �etst rechtdoor, 
naar haar werk. Ik zwaai even: “Dag, �jne dag.” Ik had graag een foto van 
haar gemaakt op haar stoere �ets met mooie tassen. Ze had ongetwijfeld ja 
gezegd, maar ik vraag het toch maar niet. Laat ik haar privacy maar respec-
teren, ze heeft vast genoeg last gehad van media aandacht. Ach, en 
niemand wil toch met een snottebel op de foto? Ook niet als je Down hebt. 
Reageren? Truus@bente.net

Leuk gesprek

Aalsmeer - U kent vast en zeker de 
Wereldwinkel in de Zijdstraat 15. In 
de Wereldwinkel worden eerlijk 
verhandelde producten van veelal 
kansarme producenten uit Afrika, 
Azië en Latijns Amerika verkocht. 
Vanwege de wereldwijde pandemie 
hebben zij het extra moeilijk. Zij 
maken zich grote zorgen over hun 
gezondheid én hun inkomen. Voor 
hen betekent: geen afzet, geen eten. 
Extra zorgelijk is dat in die landen 
het sociale vangnet en de medische 

zorg veel minder goed geregeld zijn 
of soms zelfs afwezig zijn. Daarom is 
het des te belangrijker deze landen 
te blijven steunen door de aankoop 
van fairtrade producten. Dus koop 
fairtrade, juist nu! In de Wereld-
winkel worden heerlijke levensmid-
delen als ko�e, thee, wijn en choco-
lade maar natuurlijk ook mooiste 
cadeautjes te koop aangeboden. En 
ook voor fairtrade kerstpakketten is 
de Wereldwinkel in Aalsmeer het 
juiste adres.

Wereldwinkel: Koop Fairtrade!

Aalsmeer – December is dé tijd om 
anderen te verrassen met een leuk 
cadeau en jezelf te verwennen met 
een nieuwe out�t. Ga nu alvast naar 
je lokale winkelier bij jou om de hoek 
en laat je adviseren. Zij denken met 
je mee en daar is persoonlijke service 
nog iets vanzelfsprekends.
Doe nu alvast je decemberinkopen in 
Aalsmeer Centrum om de drukte 
straks te vermijden. Moet het onver-

hoopt geruild worden? Geen 
probleem, want ruilen mag ook na 
de Kerst. Veel lokale winkels hebben 
ook een webshop waar je terecht 
kunt voor je aankopen. Zij zorgen 
ervoor dat je alles netjes op tijd in 
huis hebt. 
Jij wilt toch ook een gezellig dorp 
met winkels, dienstverleners en 
horeca? Want zonder ondernemers 
geen leuke activiteiten bij jou in de 

Koop lokaal en win shoptegoed 
in Aalsmeer Centrum

buurt. Zij staan voor jou klaar. Ben jij 
er ook voor hen? Dus winkel in je 
buurt, eet in je buurt, doe zaken in je 
buurt en geniet in je eigen buurt! 

Decemberspaaractie
De ondernemers uit Aalsmeer 
Centrum willen hun klanten extra 
verwennen in de decembermaand. 
Het is cadeautjestijd en daar doen zij 
graag aan mee. Doe je decemberaan-
kopen in Aalsmeer Centrum, want 
vanaf Black Friday 26 november tot en 
met vrijdag 24 december ontvang je 
bij ruim dertig ondernemers in het 
centrum een sticker bij iedere bestede 
10 euro. Bij 10 stickers heb je een volle 
spaarkaart en met iedere volle spaar-
kaart maak je kans op mooie prijzen. 
Volle kaarten kunnen tot en met 31 
december ingeleverd worden bij alle 
deelnemende ondernemers. Wie dat 
zijn is terug te vinden op www.aals-
meercentrum.nl en je herkent ze door 
een postertje bij de deur. Misschien 
wint jij wel een bon ter waarde van 
250 euro shoptegoed of van 100 of 50 
euro. Daarnaast stellen veel onderne-
mers nog een mooie prijs beschikbaar 
dus de kans om in de prijzen te vallen 
is groot. De trekking is begin januari 
2022. Prijswinnaars krijgen bericht. 
Kijk voor meer informatie op www.
aalsmeercentrum.nl en volg Aalsmeer 
Centrum op Facebook en Instagram 
voor het laatste nieuws. 

Webshop
Sinds het voorjaar van 2020 kunnen 
fairtrade boodschappen ook online 
geshopt worden via www.fairtrade-
webshop.nl. Op de website wordt het 
hele assortiment levensmiddelen van 
de Wereldwinkel Aalsmeer én een 
bescheiden deel van de cadeau arti-
kelen online aangeboden. Kies voor 
ophalen en betalen in de Wereld-
winkel zonder extra kosten of laat het 
thuisbezorgen via PostNL. Er staan 
inmiddels bijna 500 fairtrade 
producten online en er worden regel-
matig nieuwe producten toegevoegd. 

Aalsmeer - Al 22 jaar is hij de trouwe 
pianist van smartlappenkoor Denk aan 
de Buren. Ally Maarse is al vanaf het 
begin verbonden aan het koor en was, 
samen met zijn vriend Cor Trommel, 
de spil van deze hechte groep. Al in 
oktober heeft Ally te kennen gegeven 
dat hij aan het einde van dit jaar wil 
stoppen als pianist van het koor.  “Het 
is mooi geweest”, zo zei de geëmotio-
neerde 86-jarige Ally. Het feit dat zijn 
muziekmaatje Cor Trommel op 8 
november totaal onverwachts is over-
leden, heeft Ally zichtbaar aange-
grepen en vindt hij moeilijk te 
bevatten. Het doet hem twijfelen over 
zijn aangekondigde afscheid, maar Ally 
heeft toch gekozen om te stoppen. 
Smartlappenkoor Denk aan de Buren 
is Ally en natuurlijk ook Cor zeer dank-

baar voor de mooie jaren en hun 
onvolprezen spel.

Nieuwe muzikanten gezocht
En nu? De leden van Denk aan de 
Buren willen graag verder met hun 
gezellige koor, dus is de zoektocht 
gestart naar nieuwe muzikanten.
Het koor repeteert elke donderdag-
avond van 20.00 tot 22.00 uur onder 
leiding van Judith Glasbeek in het 
Parochiehuis aan de Gerberastraat, 
waar lekker zingen en gezelligheid 
hand in hand gaan. Een pianist en 
accordeonist heeft de voorkeur, maar 
ook andere muzikanten zijn welkom. 
Lijkt het je leuk om het smartlappen-
koor te begeleiden? Neem dan contact 
op per mail: denkaandeburen@
gmail.com  of bel 06-12835388.

Ally Maarse stopt na 22 jaar bij 
‘Denk aan de Buren’

Pianist Ally Maarse met ‘Denk aan de Buren’. Rechts muziekmaatje en accordeonist 
Cor Trommel (onverwachts op 8 november overleden). 

Aalsmeer - De �lm van de maand 
december is ‘Toen was alles anders’ 
en deze �lm mocht Oud Aalsmeer 
ontvangen van de heer Ab Carels. De 
�lm is te zien vanaf woensdag 1 
december en duurt circa 39 minuten. 
Er zijn winterbeelden uit de jaren 
dertig van de vorige eeuw te zien.
Ook wordt het varend bloemencorso 
van 1937 op de Westeinderplassen in 
beeld gebracht. Gevolgd door een 
reis naar Zandvoort uit 1937 en 
beelden uit 1947 en 1948 van Aals-
meer met daarin de Westeinder-
plassen, de Doopsgezinde gemeente, 

een wandeling naar Oude Wetering 
langs de Ringvaart en een wandeling 
naar Kudelstaart langs de fortbocht. 
Tevens toepasselijk voor deze tijd 
worden beelden getoond van het 
Sinterklaasfeest uit die jaren. In het 
tweede deel van de �lm staat de 
buurt centraal met vervoer van 
veilingkisten langs de Uiterweg. Het 
openbreken van het ijs van de buurt-
sloot, de laatste begrafenis op de 
oude buurt en schaatswedstrijden op 
de Ringvaart in 1947. Tenslotte 
beelden van de buurt in de oorlog en 
de bevrijding in 1945. Als laatste 

Historische film van december: 
‘Toen was alles anders’

wordt aandacht besteed aan de 
demping van de buurtsloot in 1949. 
De montage van alle beelden is 
gedaan door Ab Carels en ook heeft 
hij de �lm van muziek voorzien. De 
�lm is geconverteerd door Dick van 
der Zwaard. Stichting Oud Aalsmeer 
vertoont iedere maand een histori-
sche �lm op de website www.stich-
tingoudaalsmeer.nl en is te bekijken 
via de knop ‘Film van de Maand’. De 
�lms zijn afkomstig uit verschillende 
verzamelingen die zijn geschonken 
aan Oud Aalsmeer. Aan het bekijken 
zijn geen kosten verbonden.

Op TV Aalsmeer
Deze zelfde �lm wordt ook tweemaal 
op TV Aalsmeer uitgezonden in de 
maand december. Vrijdag 10 
december is de eerste vertoning 
vanaf 11.00 uur. Een dag later, 
zaterdag 11 december, is de �lm 
nogmaals te zien vanaf 13.00 uur. De 
uitzendingen worden vooraf gegaan 
door een inleidend interview met 
een medewerker van Oud Aalsmeer 
op zaterdag 4 december. Het inter-
view door presentator Jan van Veen 
is te beluisteren op zowel Radio als 
TV Aalsmeer tussen 12.00 en 13.00 
uur. TV Aalsmeer is bij abonnees van 
Caiway te vinden op kanaal 12 en bij 
gebruikers van KPN/XS4ALL/Telfort 
op kanaal 1389. Kijk voor meer infor-
matie op: www.radioaalsmeer.nl
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Door Janna van Zon

Aalsmeer - Voor de poppenkast van 
Gerard Zelen wordt een grote groep 
kinderen helemaal opgenomen in 
het poppenspel. “Hoe lukt u dat 
toch”, vraagt een moeder die mee 
kijkt. Waarschijnlijk heeft dit alles te 
maken met de minutieuze voorberei-
ding. Na het verzinnen van het 
verhaal wordt iedere scene uitgete-
kend en uitgeschreven, naar bijpas-
sende muziek gezocht en net zolang 
geschaafd tot alles klopt en er een 15 
tot 20 minuten durende spannende 
voorstelling overblijft. Vanaf de 
eerste tekening tot aan de uitvoering 
zijn zo’n drie maanden gemoeid. Aan 
zijn kleinkinderen en echtgenote 
heeft hij een grote steun, zij geven 
tips en leveren commentaar. 
“Ik laat niets aan het toeval over, 
vooraf wordt er stevig geoefend.” 
Inmiddels treedt de poppenkast-
speler bij alle basisscholen op, in de 
Kinderboerderij, bij Ons Tweede 

Thuis en onder andere in Bacchus. 
Maar de voorstelling gaat ook over 
de dorpsgrens: Van Haarlemmermeer 
tot aan Zandvoort. 

Verhalenschrijver
“Ik ben een verhalenschrijver in de 
komende Kerstkrant van de Nieuwe 
Meerbode staat mijn 23ste kerstver-
haal. Voor scholen schrijf ik over de 
thema’s die op dat moment in de klas 
behandeld worden en verder over 
een vrolijke beestenboel, vakantie, 
Pasen, Kerst en Sinterklaas. Ik zit voor 
de voorstelling begint voor de 
poppenkast en daarna nemen de 
poppen het van mij over.” Inmiddels 
heeft Gerard 160 speelpoppen, 90 
karaktervolle poppen en 70 beesten. 

Geluksroute 
Het is wel duidelijk waar Gerard 
gelukkig van wordt. Oh ja, zeker van 
zijn schilderkunst, hij zit graag achter 
zijn ezel. Het repertoire is veelzijdig. 
Maar ook van het poppenspel voor 

Gerard Zelen wordt gelukkig 
van zijn poppenspel

Aalsmeer - Van 25 november tot 10 
december staat de Watertoren, net 
zoals in 2019 en 2020, weer in een 
oranje licht in het kader van UN 
Orange The World. Deze actie vraagt 
aandacht voor geweld tegen 
vrouwen. Op 25 november, de Inter-
nationale Dag Tegen Geweld Tegen 
Vrouwen, zal de actie van de 
Verenigde Naties beginnen. 

Geweld tegen vrouwen
CDA-raadslid Thirsa van der Meer is, 
net zoals de vorige jaren, de initiatief-
neemster van deze actie. 
Volgens Van der Meer is geweld 
tegen vrouwen nog steeds een 
nijpend probleem. 
“Het is nu het derde jaar op rij dat we 
de Watertoren oranje maken en 
gelukkig maar, want geweld tegen 
vrouwen komt nog steeds veel te 
veel voor. Als het aan mij ligt is de 
Watertoren elk jaar oranje om dit 
probleem op de kaart te blijven 
zetten. Hier is nooit genoeg aandacht 
voor.” Thirsa, op plaats twee van de 
CDA-kieslijst, ziet ook dat er licht is 

aan het einde van de tunnel. “Door 
gebouwen wereldwijd oranje, de 
kleur van hoop en van een nieuwe 
dageraad, op te laten lichten, willen 
we vrouwen laten zien dat ze niet 
alleen staan. Een groot probleem bij 
huiselijk geweld is de schaamte die 
vrouwen voelen. Door deze actie 
willen we vrouwen laten zien dat ze 
niet alleen staan.”

Oranje kleding en foto’s
Iedereen kan meehelpen en 
aandacht vragen voor dit probleem. 
Donaties kunnen overgemaakt 
worden aan UN Women en solidari-
teit kan uitgestraald worden door de 
komende weken oranje kleding te 
dragen en foto’s op social media te 
plaatsen bij de Watertoren met de 
hashtag #orangetheworldaalsmeer. 
Van der Meer: “Als we met elkaar 
genoeg aandacht vragen voor dit 
probleem en het stigma omtrent 
geweld tegen vrouwen weghalen, 
kunnen we samen zorgen voor een 
betere toekomst voor de volgende 
generatie vrouwen.”

Watertoren kleurt weer oranje 
voor ‘Orange the World’

Regio - Maar liefst 89 procent van al 
het papier dat nieuw op de Neder-
landse markt komt, belandt uiteinde-
lijk in een circuit van inzameling en 
hergebruik. Dat blijkt uit cijfers van 
Papier Recycling Nederland (PRN) 
over het jaar 2020. Op Europees 
niveau lag het percentage in dat jaar 
aanmerkelijk lager: 72 procent. 
“Nederland is kampioen papierrecy-
cling’’, stelt oud-minister Ed Nijpels in 
een reactie. Hij is sinds tien jaar voor-
zitter van PRN. 
Nijpels wijst erop dat het recyclen 
van oud papier zowel de afvalberg 
als de vraag naar nieuwe  grond-
sto�en doet afnemen. Daarmee is 
papierrecycling volgens hem goed 
voor het klimaat. PRN houdt elk jaar 
bij hoeveel kranten, tijdschriften, 
boeken, folders, schriften, printpapier 
en dergelijke op de markt verschijnt. 
Dat was in 2020 bij elkaar 1.007.000 
ton papier en karton. Hierbij is het 
karton uit de verpakkingsindustrie 
niet meegeteld. 
Ongeveer 898.000 ton kwam via 
inzameling bij recyclebedrijven 
terecht. Uiteindelijk kan er zo weer 
nieuw papier van worden gemaakt. 

Bij de productie van papier wordt al 
vele jaren gebruik gemaakt van hout-
vezels. Momenteel is ongeveer 86 
procent van de gebruikte houtvezels 
afkomstig uit oud papier.

Schoon en droog
Belangrijk is dat het oud papier, dat 
men aanbiedt voor recycling, schoon 
en droog is. Een pizzadoos met 
vetvlekken en aangekoekte etens-
resten erin hoort dus niet bij het oud 
papier. Deze sto�en kunnen het recy-
cleproces verstoren. Helaas neemt de 
vervuiling van het oud papier toe. 
Ook blijkt uit de cijfers dat de grote 
steden minder goed scoren op het 
gebied van papierrecycling. 
Met 89 procent behaalt Nederland 
overigens ruimschoots de doelstel-
ling die is vastgelegd in het Papierve-
zelconvenant. Dit is een samenwer-
kingsovereenkomst, die PRN heeft 
afgesloten met het overgrote deel 
van de gemeenten in Nederland. 
Men streeft hierin samen naar het 
behouden van de gescheiden papie-
rinzameling, ook wanneer de vergoe-
dingen voor oud papier dat onvol-
doende rendabel maken.

Papierrecycling in Nederland op 
hoog niveau

Aalsmeer - Stichting Sinterklaas in Aals-
meer verzorgt elk jaar een sintbingo 
voor ouderen in het Kloosterhof en in 
zorgcentrum Aelsmeer. Zo’n 200 

ouderen komen, verdeeld over twee 
woensdagmiddagen, bijeen om met 
veel plezier bingo te spelen. Alle deel-
nemers gaan altijd met minimaal vier 

Advocaat en kerststukje voor 
ouderen van Sinterklaas

Advocaat van Sinterklaas en de Hoofdpiet voor ouderen. Foto: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - Zaterdag is het alweer elf 
weken geleden dat de 35ste Aals-
meerse Pramenrace werd gevaren. 
Eén van de weinige evenementen 
die wel kon doorgaan. Iedereen kijkt 
er nog met veel plezier op terug. 
Tijdens de prijsuitreiking zijn twee 
prijzen niet uitgereikt, de rode 

lantaarn (deze wordt nog later aan 
de winnaar overhandigd) en de 
Hagelnieuwe Penta. Deze prijs is voor 
het team dat het meeste heeft bijge-
dragen aan het behouden van de 
Aalsmeerse Pramenrace. Vorige week 
woensdag is eindelijk de prijs werd 
uitgereikt. Aan niemand minder dan 

Hagelnieuwe Penta van SPIE 
voor de gemeente Aalsmeer

Burgemeester Gido Oude Kotte, SPIE-voorzitter Erna van den Heuvel en vice-
voorzitter Arnaud Brouwer bij de Hagelnieuwe Penta. 

burgemeester Gido Oude Kotte. Hij 
heeft namens de gemeente Aals-
meer de prijs in ontvangen 
genomen. Dit jaar is de prijs dus niet 
naar een team gegaan, maar naar de 
gemeente Aalsmeer. 
Burgemeester Gido Oude Kotte en 
Bart Schmidt hebben echt vele uren 
besteed om alles in orde te maken.  
Door dit korte lijntje kon er snel 
geschakeld worden en snelle beslis-
singen worden genomen. Voorzitter 
Erna zat de maand voor de race 
onder de speeddial bij Bart. Kwam er 
weer een vraag bij de GGD vandaan 
dan was er binnen vijf minuten het 
antwoord daar. Bedacht Den Haag 
weer een nieuwe regel dan kwamen 
Bart en Erna wel weer met een oplos-
sing. Begon de veiligheidsregio 
speci�eke vragen te stellen dan 
werden deze zo snel mogelijk beant-
woord. Kortom, een super samen-
werking die zijn vruchten heeft afge-
worpen in een geweldige Covid 
Pramenrace. Het SPIE bestuur vond 
dit meer dan genoeg aan redenen 
om de Penta bij burgemeester Oude 
Kotte te bezorgen. De Penta heeft 
een mooi plekje gekregen in de 
kamer van de burgemeester. 

items naar huis. Ook de advocaat met 
slagroom in de pauze wordt geregeld 
door de Goedheiligman. Door corona 
kan de bingo ook dit jaar niet gehouden 
worden. Bijzonder jammer natuurlijk. 
Maar Sinterklaas en de Pieten hebben 
de ouderen wel verrast en getrakteerd 
op een heerlijk glaasje advocaat. En dat 
is nog niet alles, iedere bewoner krijgt 
ook nog een kerststukje. “Ik lijk Sinter-
klaas wel”, grapt Sinterklaas. En: “Ach, we 
zien nou eenmaal graag blije gezichten. 
Niet alleen bij kinderen, maar ook bij 
ouderen.”

Geen Sinterklaasbingo 
De grote Sinterklaasbingo voor de 
oudere jeugd gaat overigens dit jaar 
ook niet door.  Vorig jaar moest even-
eens geannuleerd worden. De hilarische 
avond met grappige acts trok in 2019 
nog zo’n 1.000 bezoekers. Maar, Sinter-
klaas heeft goed nieuws. “Er komt zeker 
een bingo-avond. Al is het in februari of 
maart of in juni bij dertig graden. De 
bingo gaat sowieso gehouden worden!”

Foto: Patrick Verkerk

kinderen en volwassenen. “Mijn 
kleindochter zei laatst tegen mij: Opa 
ik heb je nog nooit zo vrolijk gezien.”  
Gerard Zelen zal tijdens het weekend 
van de Geluksroute (28 en 29 mei 
2022) zijn poppenkast neerzetten in 
het Aalsmeer Art Centre aan de Aals-
meerderweg 230. Geluk delen, hij 
werkt daar graag aan mee. 
Kijk voor meer informatie over de 
Geluksroute www.kunstkas@org.nl 
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Aalsmeer - Muziekvereniging 
Sursum Corda was van plan om op 
26 november weer oliebollen te 
bakken en te verkopen. Helaas heeft 
de vereniging moeten besluiten het 
toch niet door te laten gaan vanwege 
de huidige situatie met de corona-
pandemie.  Voor de bakkers en 
venters zou het te lastig  worden om 
voldoende afstand te houden. Er 

waren al diverse bestellingen binnen 
gekomen, jammer genoeg moet een 
aantal afnemers nu teleurgesteld 
worden. Misschien dat op een later 
moment, op 28 en 29 januari, de olie-
bollenactie alsnog gehouden kan 
worden. Dat is weliswaar niet de 
ideale tijd om oliebollen te venten, 
maar hopelijk komt er genoeg steun 
voor de actie. 

Geen oliebollenactie Sursum Corda

Aalsmeer - De Vereniging van Aals-
meerse Bloemenzegelwinkeliers 
heeft weer een tas vol cadeautjes aan 
een trouwe spaarder uitgedeeld. Uit 
de vele ingeleverde spaarkaarten is 
mevrouw Naber uit de Hornmeer als 
de gelukkige tevoorschijn gekomen.
Zij kreeg een volle tas van de Bloe-
menzegelwinkeliers uitgereikt met 
daarin van ieder lid van de vereni-
ging een leuk cadeautje. 
Mevrouw Naber was blij verrast dat 
haar spaarkaart getrokken is uit de 
grote stapel ingeleverde kaarten. De 
ontvangst in huize Naber was aller-

hartelijkst. De heer Naber deelde ook 
mee in de feestvreugde met voor 
hem een paar ludieke sokken. Alles in 
de tas is zeker de moeite waard, van 
lekkere chocolade tot een puzzel en 
van alles daar tussenin. 
In de komende maand wordt er nog 
een keer een volle tas verloot, dus u 
ziet: het loont de moeite om bloe-
menzegels te sparen. Vraag erom, u 
heeft er recht op. 
Lever uw volle spaarkaarten in en wie 
weet bent u de volgende gelukkige 
en mag u ook zo’n volle tas in 
ontvangst nemen.

Bloemenzegelwinkeliers geven 
geven tas vol cadeautjes weg

Aalsmeer - Net als vorig jaar zal de 
decemberkalender de komende maand 
weer vaak te zien zijn in de straten van 
Aalsmeer en Kudelstaart. De december-
kalender gebruikt het principe van een 
adventkalender waar iedere dag in 
december mooie prijzen zijn te winnen 
én waarmee de Voedselbank Aalsmeer/
Kudelstaart gesteund wordt. De 
dagprijzen worden verzorgd door 
ondernemers uit Aalsmeer en Kudel-
staart. Voor slechts 5 euro per lot doe je 
mee en maak je op de dag naar jouw 
keuze kans op een mooie prijs. Van 
ieder verkocht lot gaat 4 euro naar de 
Voedselbank. Van de opbrengst wil de 
organisatie net als vorig jaar bij lokale 
ondernemers levensmiddelen inkopen 
die helaas niet iedere week in de voed-
selpakketten zitten. Denk hierbij aan 
vlees, zuivel en verse groente. “We 

hebben heel veel positieve reacties 
ontvangen vorig jaar en ook nu werden 
we al vroeg benaderd door winkeliers 
of ze dit jaar weer mee konden doen, 
dat we direct besloten hebben om er 
een traditie van te maken”, zeggen initi-
atiefnemers Kirsten Verhoef en Jeroen 
Mäkel. “De kalender zit weer helemaal 
vol met mooie prijzen van 31 lokale 
ondernemers, echt gaaf. We hopen het 
bedrag van vorig jaar  (3.300 euro) in 
ieder geval te evenaren, maar hopen 
stiekem op meer natuurlijk.” De website 
www.decemberkalenderaalsmeer.nl, 
gemaakt door Davey van Putten en 
Jesse Lafeber, is vanaf deze week live en 
iedereen kan een of meerdere lootjes 
kopen. “Laten we er met z’n allen weer 
een mooie decembermaand van 
maken”, besluiten Kirsten en Jeroen hun 
verhaal.

Decemberkalender is er weer: 
Opbrengst voor Voedselbank

Aalsmeer - Voor veel Aalsmeerders is 
de kalender van de Schoonheid inmid-
dels een goeie bekende geworden die 
ieder jaar weer graag aangeschaft 
wordt. De nieuwe, voor 2022, ligt weer 
te wachten in de winkels! Bianca Tas en 
Ria Scheewe hebben de mooiste 
plekjes in Aalsmeer en Kudelstaart 
gevonden en op een foto vastgelegd. 
Het is weer een prachtig exemplaar 
geworden! Mis ‘m niet en ga de 
kalender snel halen bij een van de 
bekende adressen: Het Boekhuis, Nico 

Optiek, de Marskramer, De Waterlelie, 
Hulleman of bij PACA in de Lakenble-
kerstraat en op het Driekolommen-
plein. En natuurlijk kan de kalender ook 
weer kalenders besteld worden via de 
site van de Schoonheid van Aalsmeer. 
De bestellingen worden dan netjes 
thuis bezorgd. Net als alle andere jaren 
is ook voor 2022 weer een doel uitge-
kozen waar de gehele opbrengst aan 
zal worden besteed: Jongeren die 
opgroeien in een gezin waar de �nan-
ciële situatie moeizaam is. 

Mooiste plekjes in Aalsmeer op 
kalender van ‘de Schoonheid’

DE SCHIJNWERPER OP...

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer - De naam Joustra doet Friese roots 
vermoeden en dat klopt ook. Zijn voorouders komen 
uit Appelscha, maar zelf is Richard Joustra een geboren 
en getogen Kudelstaarter. Sinds een paar jaar woont hij 
naar volle tevredenheid aan de Zwarteweg en heeft 
daar zijn stukadoorsbedrijf. “Aalsmeer is een dorp van 
ons kent ons, er is hier veel sociale controle en dat heeft 
voor- en nadelen.”

Waarom heb je voor dit beroep gekozen?
“Ik ben begonnen als timmerman, maar ben via via in 
het beroep van stukadoor terecht gekomen. Toen in 
2012 de crisis kwam had ik niveau 2 in de opleiding 
voor timmerman gehaald, maar kon ik die opleiding 
niet verder vervolgen vanwege de crisis. Ik ben op de 
veiling gaan werken, maar dat was niks voor mij en ik 
ben na een paar maanden opgestapt. Vervolgens heb ik 
een paar jaar in de sloop gewerkt. Maar ook dat is niet 
echt mijn ding, ik wil graag iets moois maken en niet 
iets afbreken. Daarom ben ik ook timmerman 
geworden. Omdat ik veel werk in Blaricum had, ben ik 
in Almere gaan wonen en daar kwam ik een stukadoor 
tegen. Ik heb gevraagd of ik een keer met hem mee 
mocht en of hij het mij ook wilde leren. Dat vond ik zo 
leuk, ik bleek er aanleg voor te hebben en het ging mij 
zo goed af dat ik na mijn werk in de avonduren bij 
mensen thuis ben gaan klussen. Zo heb ik het vak 
geleerd. Je moet er gevoel voor hebben en niet vies zijn 
van hard werken.” 

En toen ben je voor jezelf begonnen?
“Omdat ik steeds meer klussen kreeg, mensen waren 
blij met me en vonden dat ik mooi werk a�everde,  heb 
ik twee jaar geleden de stap gezet om voor mijzelf te 
beginnen. In eerste instantie heb ik mij als zzp’er 
verhuurd aan stukadoorsbedrijven, maar ik kreeg 
steeds meer eigen opdrachten, alleen al via mond tot 
mond reclame. Inmiddels ben ik volgeboekt tot februari 
volgend jaar.” 

Wil je je verder ontwikkelen in je werk?
“In december begin ik weer aan een cursus, ik wil mij 
focussen op Italiaans stucwerk. Ik ga eerst de Novacolor 
basistraining volgen via Individuals Design, daarna een 
gevorderde training en als je die afgerond hebt mag je 
jezelf uitgeven als muurdesigner. Elke muur die je 
maakt is een klein kunstwerk. Italiaans stucwerk is er in 
honderden verschillende motieven en kleuren. Het is 
de bedoeling dat je voor iedere klant een eigen 

ontwerp maakt. Eerst een voorbeeld naar de wensen 
van de klant en daarna zet je het op de muur. Je brengt 
het op in lagen en doordat je zoveel kleuren gebruikt 
creëer je extra diepte in de muur waardoor het één 
geheel wordt. Italiaans stucwerk is een eyecatcher in je 
huis.” 

Hoe oefen je dat nou? Ik kan me niet voorstellen dat 
je hier in huis iedere keer een andere muur maakt. 
“Nee, daar heb ik een mooie schuur voor. Ik heb op de 
deur en op de muur borden gemaakt waarop ik kan 
oefenen en voorbeelden maken. Ik ga eerst met een 
boek met ontwerpen naar de klant, zodat die een keuze 
kan maken voor een motief en een kleur. Aan de hand 
daarvan maak ik hier thuis een proefstuk en dat laat ik 
dan weer aan de klant zien. Daarna zet ik het op de 
muur. Ik focus mij met deze techniek hoofdzakelijk op 
particulieren, niet op aannemers en bouwbedrijven. 
Door particulieren wordt mijn werk erg gewaardeerd, 
omdat ik netjes werk, daar houd ik namelijk van. Ik plak 
alles van te voren af en ruim na a�oop ook alles weer 
keurig op. Dat vind ik belangrijk.” 

Hoe zie je de toekomst?
“Stukadoorswerk is hard werken en ook zwaar werk. Ik 
weet niet of ik dat tot mijn pensioenleeftijd vol kan 
houden. Mijn plan is om later thuis workshops te gaan 
geven in muurdesign.” 

Wie wil jij volgende week in de Schijnwerper zetten? 
“Bas van Leeuwen. Hij is aannemer en mijn maatje. Wijn 
werken veel samen.” 

Stukadoor Richard Joustra: “Met 
avondklussen het vak geleerd”

Amstelaquaduct een 
nachtje dicht
Uithoorn - De provincie Noord-
Holland voert in de avond en nacht 
van donderdag 25 op vrijdag 26 
november onderhoud uit aan het 
Amstelaquaduct (tussen de 
gemeenten Uithoorn en De Ronde 
Venen). Het verkeer op de N201 wordt 

Opgroeiende jongeren
Vaak zetten deze jongeren zonder 
overleg een stapje terug, om geen 
kostenpost voor de familie te willen zijn. 
En dat kost kansen. Kansen om te ontwik-
kelen en te groeien. Want hoe kom je alle 
dagen op tijd op school zonder een goed 
rijdende �ets en hoe doe je je schoolwerk 
zonder computer of laptop? Hoe willen 
deze jongeren hun kansen optimaliseren 
en hoe kan ondersteuning gegeven 
worden? De initiatiefnemers van de 
Schoonheid van Aalsmeer willen hier 
graag een steentje aan bijdragen en 
rekenen daarbij op u. Ga zo’n mooie 
kalender halen dus. Een heel leuk 
cadeautje om te geven én om te krijgen!

tijdens de werkzaamheden (van 19.00 
tot 06.00 uur) omgeleid en moet reke-
ning houden met enige vertraging. 
Het is noodzakelijk het Amstelaqua-
duct 3 keer per jaar volledig af te 
sluiten voor onderhoud. Dit om de 
veiligheid van het onderhoudsperso-
neel te waarborgen en de werkzaam-
heden sneller te kunnen uitvoeren. 
De wanden en markeringen worden 

gereinigd, zwerfvuil verwijderd en de 
riolering en veiligheidsmiddelen 
worden gecontroleerd. Om het 
verkeer zo min mogelijk te hinderen, 
zijn de werkzaamheden ’s nachts. Met 
vragen over de werkzaamheden kan 
contact opgenomen worden met het 
Servicepunt van de provincie via 
0800-0200 600 (gratis) of per mail: 
servicepunt@noord-holland.nl.
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KORT
WINST REGINA EN JOPIE BIJ 
OUDERENSOOS

Kudelstaart - Iedere donderdag 
is er voor 55+ers van 13.30 tot 
16.30 uur een gezellige kaart-
middag in Dorpshuis ’t Podium. 
Klaverjassen en jokeren staan op 
het programma en nieuwe 
spelers zijn van harte welkom. 
Op donderdag 18 november is 
het klaverjassen gewonnen door 
Regina Geleijn met 5389 pnt, op 
twee Mary Akse met 5293 pnt en 
3 marsen en op drie Coby Weer-
denburg met 5188 pnt en 2 
marsen. Bij het jokeren was de 
hoogste eer voor Jopie de 
Grauw met 49 pnt. De volgende 
kaartmiddag is 25 november. 
Voor inlichtingen kan contact 
opgenomen worden penning-
meester Hans van Schuilenburg 
via 06-12699009.

KLAVERJASMIDDAG VOOR 55+ 
IN HET MIDDELPUNT

Aalsmeer - Op donderdag 2 
december is er weer een gezel-
lige kaartmiddag voor iedereen 
vanaf 55 jaar in het Middelpunt 
aan de Wilhelminastraat. De 
ouderensoos begint om 13.30 
uur. Voor aanvang staan ko�e en 
thee klaar. Tijdens de kaart-
middag op 18 november is het 
rummikuppen gewonnen door 
Joke Harte met 24 pnt en op 
twee is Anthonia v/d Voort 
geëindigd met 35 pnt. De 
poedelprijs mocht Dora van Beek 
met 235 pnt in ontvangst 
nemen. Bij het klaverjassen was 
de hoogste eer voor Tinie 
Amsing met 4806 pnt, gevolgd 
door Annie Verkerk met 4761 pnt 
en de poedelprijs was deze keer 
voor Martha Bax met 3768 pnt.

UBEL V/D BLOM WINT 
KLAVERJASAVOND

Aalsmeer - Donderdagavond is 
de vaste klaverjasavond van 
Oostend in het Middelpunt. Een 
vaste groep kaarters heeft een 
gezellige avond beleefd. Uiter-
aard houden allen zich aan de 
coronaregels. De winnaars van 
deze avond waren Ubel v/d 
Blom pakte de hoofdprijs met 
5635 pnt. Piet Schuit werd 
tweede met 5159 pnt en Kees 
Kooyman derde met 5084 pnt. 
De hekkensluiter van de avond 
was Piet Villerius met 3819 pnt. 
De volgende kaartavond is op 
donderdag 2 december in het 
Middelpunt aan de Wilhelmina-
straat. Aanvang is 20.00 uur en 
de zaal gaat open vanaf 19.30 
uur voor inschrijving à 1,50 per 
persoon en ko�e of thee.

KLAVERJASSEN BIJ 
DE GELUKSVOGELS

Kudelstaart - Zin in een gezel-
lige avond klaverjassen? 
Iedereen is van harte welkom bij 
klaverjasclub De Geluksvogels. 
Er wordt iedere woensdag vanaf 
20.00 uur gekaart in het Dorps-
huis van Kudelstaart. Op 17 
november is het klaverjassen 
gewonnen door Martha Zethof 
met 5302 pnt. Jan Ramp werd 
tweede met 5121 pnt en Ubel 
v/d Blom derde met 5101 pnt. 
De poedelprijs was deze week 
voor Marry Akse met 3857 pnt.

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 20 
november speelden de Dames 1 van 
Greenpark Aalsmeer Handbal een 
thuiswedstrijd met twee gezichten 
tegen de Tukkers uit Albergen. Vanaf 
de aanvang domineerden de Tukkers 
de wedstrijd. Na 6 minuten is de 
stand 1-6 in het voordeel van De 
Tukkers, na 20 minuten 5-11 en met 
rust kijkt Aalsmeer zelfs tegen een 
9-19 achterstand aan. 
De tweede helft kwamen de Dames 
uit Aalsmeer beter uit de start-
blokken. Is het mogelijk om de 
achterstand nog in te halen? In de 
handbalsport is alles mogelijk, maar 
dan moet je van heel goede huize 
komen. De wedstrijd gaat aardig 
gelijk op. Aalsmeer komt stapje voor 
stapje dichter bij, zou het dan toch 
kunnen? De aanwezigen zien de 

stand op en neer vliegen, in de 54e 
minuut staat het 19-24. De achter-
stand is dus aardig ingehaald. Aals-
meer maakt er zelfs 21-24 van. Op de 
bank van de Tukkers wordt het 
onrustig. Aalsmeer krijgt een open 
kans, maar de Albergse keepster pakt 
de bal en in de rebound pakt ze ‘m 
nog een keer. Aan de andere kant 
valt wel een punt. Ook dat is handbal, 
geluk hebben, maar ook afdwingen. 
Uiteindelijke verliezen de Greenpark 
meiden met 23-27. Het was een 
wedstrijd met twee gezichten. 
Komend weekend is VZV in ’t Veld de 
tegenstander van de Aalsmeerse 
handbalsters. Doelpunten: Britney 
Fanger (10), Lisa Hölscher (5), Nanda 
Jansma (3), Amber van der Lans (2), 
Renée de Rooij (1), Fleur Houtzager 
(1), Danila Korenwinder (1).

Handbal: Toch verlies Dames 1 
Greenpark Aalsmeer

Aalsmeer - Voor de elfde ronde in 
de BeNe League reisten de handbal-
lers van Greenpark Aalsmeer Heren 
1 afgelopen zondag 21 november 
naar België waar Atomix Hc de 
tegenstander was. Greenpark nam 
vanaf de aanvang een voorsprong, 
maar Atomix bleef Aalsmeer op de 
hielen zitten. Steeds was er slechts 
enkele punten verschil. Met een 
‘tandje erbij’ wist Aalsmeer verder 
uit te lopen en de wedstrijd uitein-
delijk met ruime cijfers te winnen: 
23-31. Topscorer was Donny Vink 
met negen goals. Door deze winst 
behoudt Greenpark haar derde plek 
in de BeNe League met 16 punten. 
Kembit Lions blijft met 21 punten de 
nummer één en stevig op twee staat 
Achilles Bocholt met 18 punten. 
Ronde twaalf is aanstaande zaterdag 

27 november. Opnieuw een uitwed-
strijd voor Aalsmeer. Dit keer iets 
dichter bij huis: Naar het Westland 
om het op te nemen tegen Quintus. 
De wedstrijd begint om 15.00 uur en 
is te volgen via livestream. 

Nipt verlies Heren 2
Het Heren 2-team van Greenpark 
Handbal kreeg afgelopen zondag 
thuis in De Bloemhof E & O op 
bezoek. De twee teams waren aan 
elkaar gewaagd, er werd over en 
weer gescoord. De rust ging in met 
20-19 voor Aalsmeer. Ook de tweede 
helft werd een ware titanenstrijd. 
Een puntje voor, een puntje achter: 
Wie pakt uiteindelijk de winst? 
Helaas voor Aalsmeer was dit E & O. 
Het team uit Emmen won met 
34-35. 

Handbal BeNe League: Winst 
voor Greenpark Heren: 23-31

Foto: Robert de Rooij

Foto: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - Door zelf met 2-8 te 
winnen bij Rapidity 5 en door 
puntenverlies van concurrent 
Holendrecht is Bloemenlust 1 met 
twee wedstrijden te gaan al zeker 
van het kampioenschap in de derde 
klasse en promotie naar de tweede 
klasse. David Klaassen won zoals het 
hele seizoen weer al zijn enkelspelen. 
Bart Spaargaren en Johan Berk waren 
allebei goed voor twee overwin-
ningen en ook het dubbelspel werd 
een overtuigende zege voor David 
en Johan.
TSO 3 kwam met slechts twee spelers 
naar de Bloemhof, waardoor Bloe-
menlust 2 de wedstrijd begon met 
een 3-0 voorsprong. Daar kwam 
helaas maar 1 punt bij van het door 
Danny Knol en Peter Velleman 
gewonnen dubbelspel. Dirk Bies-

heuvel had bijna voor nog een punt 
en dus een gelijkspel gezorgd, maar 
na 11-13 in de beslissende vijfde 
game moest hij toch zijn tegen-
stander feliciteren. Ook Danny en 
Peter konden in hun enkelspelen niet 
tot winst komen, waardoor TSO met 
z’n tweeën toch een 4-6 zege 
behaalde.
Bloemenlust 3 kon voor de uitwed-
strijd tegen The Victory 7 helaas ook 
maar twee man op de been brengen 
en stond zo meteen met 3-0 achter. 
Maar Horst Krassen en Raymond 
Tessensohn wisten wel al hun 
partijen, inclusief het dubbelspel, op 
hun naam te schrijven en dus alsnog 
een knappe 3-7 overwinning te 
boeken. Hiermee staat Bloemenlust 3 
knap op de tweede plaats in hun 
vierde klasse poule.

Tafeltennis: Bloemenlust 1 al 
zeker van kampioenschap!

Aalsmeer - Afgelopen zondag stond 
er voor de junioren, jeugd en seni-
oren van de Oceanus wedstrijdploeg, 
de Nationale zwemcompetitie deel 2 
op het programma. Dit keer mocht er 
gezwommen worden in Almere. 
Omdat er geen publiek bij de 
wedstrijd aanwezig mocht zijn, is er 
verzameld in Aalsmeer bij zwembad 
De Waterlelie en zijn de trainers, 
begeleiders en zwemmers op pad 
gegaan. Na het inzwemmen werd er 
op verschillende afstanden 
gezwommen en zijn enkele mooie 

persoonlijke records neergezet.
Eduard Samuel liet de grootste 
verbetering zien. Op de 50 meter 
vrije slag verbrak hij zijn record met 
146 procent. Als laatste onderdeel 
stond er bij de dames de 4 x 100 
meter wisselslag op het programma, 
Oceanus 1 behaalde een mooie 
eerste plek en Oceanus 2 de derde 
plaats. Bij de heren was het laatste 
onderdeel de 4 x 50 meter vrije slag 
en Oceanus 1 behaalde hier de 
tweede plek. Het was weer een mooi 
zwemfeestje.

Nationale zwemcompetitie (2) 
voor wedstrijdploeg Oceanus

Aalsmeer - De Sint is weer in het 
land en al ruim een week klimmen de 
Pieten alweer over de daken. Om het 
Sinterklaasfeest dit jaar nog leuker te 
maken de Pieten Spelen georgani-
seerd! Een ochtend vol gave spellen 
en activiteiten voor iedereen vanaf 2 
jaar oud. Tijdens de Pieten Spelen 
gaan de jongens en meisjes slingeren 
door de bomen en balanceren over 
daken. Er worden cadeautjes verza-
meld tijdens het a�eggen van een 
uitdagend parcours, cadeautjes van 
afstand in de schoorsteen gegooid 
en de deelnemers klimmen naar het 
hoogste dak van Aalsmeer. Uiteraard 
bestaat er geen Sinterklaasactiviteit 
zonder je schoen te zetten, neem dus 
een extra schoen mee zodat deze bij 
de schoorsteen geplaatst kan 
worden. De Pieten Spelen vinden 
plaats op zondag 28 november van 
10.00 uur tot 11.30 uur in de sporthal 
van sportcentrum de Waterlelie aan 
de Dreef. Er worden bij het begin van 
de Pieten Spelen groepen gemaakt 

die samen met een begeleider alle 
spellen zullen spelen. Natuurlijk zijn 
er ook echte Pieten aanwezig om de 
jongste pietjes van Aalsmeer te 
helpen. Schrijf snel in om mee te 
kunnen doen met de leukste Pieten 
Spelen van het jaar! Deelname aan 
de Pieten Spelen kost 12,50 euro per 
persoon. Aanmelden is verplicht en 
kan via www.fourz-sports.nl/
pieten-spelen

Doe mee aan de Pieten Spelen!








