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Met dit nieuwe systeem kunnen zij 
straks zelf punten op- en afbouwen. 
Als u per maand vier keer of meer op 
een woning reageert bouwt u punten 
op. En dat biedt kansen. Vooral voor 
de mensen die dringend op zoek zijn 
naar een woning, maar geen of bijna 
geen inschrijftijd hebben.

Wachtpunten en startpunten
Het nieuwe puntensysteem bestaat 
uit vier soorten punten. Wacht-
punten, zoekpunten, situatiepunten 
en startpunten. Wachtpunten staat 
voor uw inschrijftijd bij WoningNet of 
Woonmatch. En ieder jaar komt er 
een wachtpunt bij. Wachtpunten 
houdt u altijd. Pas als u een nieuwe 
woning via WoningNet of Woon-
match accepteert gaan al uw punten 
naar nul. Naast de wachtpunten zijn 
er zoek- situatie en startpunten. De 
laatste, startpunten zijn er alleen voor 
jongeren met een jongerencontract 
die wonen in Amsterdam of Zaan-

stad. Als hun contract binnen een jaar 
a�oopt kunnen zijn eemalig 10 start-
punten krijgen. Voorwaarde is wel dat 
zij zelf voor die tijd genoeg hebben 
gedaan om een woning te vinden.

Zoek- en situatiepunten 
Zoekpunten zijn er voor iedereen. 
Die kan iedereen zelf opbouwen. 
Voor vier of meer reacties per maand 
krijgt u 1 zoekpunt. En dan de situa-
tiepunten. Deze zijn bedoeld voor 
mensen die dringend een woning 
nodig hebben omdat zij uit elkaar 
gaan en kinderen hebben of met het 
gezin ergens inwonen en geen eigen 
woning hebben. Situatiepunten zijn 
er ook voor pleegjongeren of 
jongeren met een 
Wmo-ondersteuning.

Opbouwen en afbouwen
De nieuwe regels hebben gevolgen 
voor woningzoekenden die niet 
reageren op woningen of afspraken 

niet nakomen. Zij kunnen punten 
kwijtraken. Meestal is dat 1 zoekpunt. 
Bijvoorbeeld als een woningzoe-
kende langere tijd niet reageert op 
woningen, een afspraak voor een 
bezichtiging niet nakomt of een 
woning weigert. De gevolgen zijn 
groter als dit vaker gebeurt. Dan kan 
een woningzoekende ook alle punten 
kwijtraken. Wachtpunten zijn een 
uitzondering. Die worden niet 
afgebouwd.

Eerder kans op een woning
Het nieuwe puntensysteem lost 
helaas het tekort aan woningen niet 
op. Het zorgt er wel voor dat een 
groep woningzoekenden die nu niet 
aan bod komt, straks de kans krijgt 
om eerder een woning te vinden. 
Huurt u nu een woning en bent u niet 
dringend op zoek, dan verandert er 
voor u niet veel. Uw inschrijftijd 
wordt straks omgezet naar wacht-
punten. Als u gebruik maakt van de 
regeling vervallen woonduur krijgt u 
voor die jaren ook wachtpunten. 
Meer weten? Alle informatie is te 
vinden op de website: 
www.socialehuurwoningzoeken.nl

Nieuw: Punten op- en afbouwen 
voor sociale huurwoning

De nieuwbouw van Eigen Haard met totaal 56 sociale huurwoningen naast IKC Triade aan de Dreef/Zwarteweg is bijna klaar voor 
ingebruikname. De oplevering is gepland in de laatste maand van dit jaar (december).

Aalsmeer - Op 16 januari 2023 verandert het zoeken naar een sociale 
huurwoning. Er wordt dan gewerkt met punten. Iedereen die inge-
schreven staat bij WoningNet Stadsregio Amsterdam en Woonmatch 
Waterland krijgt hiermee te maken. 

Aalsmeer - Van 25 november tot 10 
december staat de watertoren voor 
de vierde keer op rij 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. Thirsa 
van der Meer, raadslid voor het CDA 
Aalsmeer-Kudelstaart, is sinds 2019 
initiatiefnemer van deze actie. 

Vanwege de energieprijzen wordt de 
watertoren ’s avonds niet meer 
verlicht, maar Van der Meer is blij dat 
er voor deze actie een uitzondering 
wordt gemaakt. Volgens Thirsa is de 
actie ook dit jaar nog dringend 
nodig. “We willen nog steeds 
aandacht vragen voor geweld tegen 
vrouwen. Door gebouwen wereld-
wijd oranje, de kleur van hoop en 
van een nieuwe dageraad, op te 
laten lichten, willen we vrouwen 
laten zien dat ze niet alleen staan.” 

Watertoren oranje: aandacht 
voor geweld tegen vrouwen

Foto’s en copyright
Aalsmeer - De redactie van de Meerbode krijgt weke-
lijks vele mooie verhalen en berichten binnen, veelal 
met foto’s, en is hier blij mee en trots op. Vorige week is 
echter een bijdrage gestuurd met daarbij een foto met 
copyright. Voor een dergelijke foto moet toestemming 
gevraagd worden aan de betre�ende maker. 

Veelal wordt naamsvermelding gevraagd, maar soms 
gaat de maker niet akkoord. Controleer voordat een 
foto met een artikel ingestuurd wordt of deze zonder 
zorgen geplaatst kan worden met of zonder naamsver-
melding. Het scheelt (�nanciële) narigheid. De foto 
vorige week betrof een foto van de voorstelling van 
Toneelvereniging Kudelstaart en is gemaakt door Jaap 
Maars, fotograaf van Aalsmeer Vandaag. Foto: www.kicksfotos.nl
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Redactie
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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.
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KERKDIENSTEN
ZONDAG 27 NOVEMBER

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Info: www.cama-aalsmeer.nl
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. 

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

diensten om 10u. met ds. J. van 
Mulligen uit Amersfoort en 
16.30u. met ds. J. Bonhof uit 
Utrecht. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeer-

derweg 751, Rijsenhout. Zondag 
dienst om 10u. met ds. E.J. 
Westerman uit Aalsmeer.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u dienst 

met ds. Paul F. Thimm. Collecte: 
Adventsproject. 

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

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

Zondag 10u. dienst met ds. Teus 
Prins. Info: http://pgAalsmeer.nl/
kerkdienstgemist/ 

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag 

10u. dienst met ds. P. van der 
Meulen uit Apeldoorn. Organist: 
Rogier Postma. Zie: hervorm-
daalsmeer.nl. 

- Oosterkerk, Oosteinderweg 269. 
Zondag 10u. dienst (kidspraise) 
met ds. M.J. Zandbergen. Orga-
nist: Johan v/d Zwaard. Zie: 
www.hervormdaalsmeer.nl. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

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

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. In 

Kloosterhof: Zaterdag om 
16.30u. Woordcommunieviering. 
Voorganger: B. Dullens. In 
Karmelkerk: Zondag 9.30u. 
Eucharistieviering m.m.v. 
Karmelkoor. Om 14u. Poolse 
dienst met Krzysztof Kicka in 
Karmelkerk. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag 

16u. dienst. Voorganger: pastoor 
Martina Liebler. Organist: James 
Pollard.

Roemeens-orthodoxe Parochie
- Oosteinderweg 394. Zondag 9u. 

Utrenia en 10u. Heilige liturgie. 
Voorganger: father Ion. Diaken: 
Mihai. 

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. FF Zingen Advent. 
Info: www.kerkdienstgemist.nl.

Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat. Zondag 10u. 

viering met ds. J.S. Bruwer uit 
Kudelstaart. Info: https://sow-
kudelstaart.nl. 

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg. 

Zondag 11u. dienst o.l.v. paro-
chianen m.m.v. dames- en 
herenkoor. Info: stjangeboorte-
secretariaat@live.nl

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag 

om de twee weken in Ontmoe-
tingskerk, Werf 2, Rijsenhout. Op 
29 november om 20u. met Hoite 
Slagter over ‘Het geheimenis van 
de Godsvrucht’.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten 

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

Aalsmeer - Hervormd Aalsmeer, de 
Oosterkerk en de Dorpskerk, organi-
seert zaterdag 10 december een 
gezellige kerstmarkt in ‘t Anker aan 
de Oosteinderweg 269. Voorafgaand 
aan deze dag wordt ook weer een 
leuke online kerstmarkt gehouden. 
Deze is te bezoeken via http://www.
HA-goededoelenmarkt.nl. Ook dit 
jaar worden weer diverse spulletjes, 
loterijen en diensten aangeboden. 
Ook wordt er een milieuvriendelijke 
ballonnenwedstrijd georganiseerd 
voor de kinderen waarbij leuke 

prijzen te winnen zijn. De opbrengst 
van de kerstmarkt is dit jaar bestemd 
voor Fred en Wilma Westerink in 
Albanië. Dit zendelingen echtpaar is 
al 14 jaar werkzaam in Albanië. Fred 
zet zich onder andere in voor evan-
gelisatie onder de gevangenen in 
Albanië. Wilma leidt de voedselbank 
in Albanië, die inmiddels in zeven 
steden actief is. Fred zal 10 
december op de kerstmarkt 
aanwezig zijn waar hij meer komt 
vertellen over het zendingswerk in 
Albanië. 

Kerstmarkt online en in ‘t Anker 
bij Hervormd Aalsmeer

Klaverjassen bij OVAK 
in het Parochiehuis
Aalsmeer - Woensdag 17 november 
kwamen 28 leden van de OVAK bij 
elkaar om een kaartje te leggen. Het 
klaverjassen is gewonnen door Nico 
Leijten met 5439 punten en 5 marsen. 
Tini van Zijverden was tevreden met 
de laatste plaats. Woensdag 30 
november is de volgende kaart-
middag voor leden van de OVAK in 
het Parochiehuis aan de Gerberastraat. 
Aanvang 13.30 uur, zaal eerder open 
voor ko�e, thee en een praatje.

Aalsmeer - Op vrijdag 25 november 
van 9.00 tot 19.00 uur staat er weer 
een verkoopstand van SAM Creatief 
bij de ingang van de AH Supermarkt 
in Kudelstaart. SAM Creatief is een 
activiteit voor ouderen die gezellig 
bij elkaar komen in het Parochiehuis 
aan de Gerberastraat om te hand-
werken en op andere manieren crea-
tief te zijn. Er is een nieuwe collectie 
warme sjaals, wollen handschoenen, 
gebreide truien, mutsen en de 
gebruikelijke geitenwollen sokken 
beschikbaar. Voor de december 
Feestdagen zijn er heel veel Kerstarti-
kelen, zoals prachtige geborduurde 

tafellakens, handdoeken, schorten en 
servetten. Ook worden unieke, hand-
gemaakte en mooie kaarten te koop 
aangeboden. Van de opbrengst van 
deze verkopen wordt weer nieuw 
handwerkmateriaal gekocht, zodat 
het sociale werk van SAM Creatief 
kan worden voortgezet. 
Wilt u ook handwerken of misschien 
is het iets voor uw moeder, schoon-
moeder of ander familielid? Opgeven 
kan bij Ingrid v/d End via 
06-38263892 of bij Leny v/d Meij via 
tel.0650291075. Er is nog volop 
plaats! Kijk voor meer informatie op 
www.stichtingsam.eu 

Verkoopstand van SAM Creatief 
vrijdag bij AH in Kudelstaart

Ouderensoos 55+ in 
het Middelpunt
Aalsmeer - Op donderdag 1 
december wordt weer een ouderen-
soos 55+ gehouden in het Middel-
punt in de Wilhelminastraat 55. 
Klaverjassen en rummikuppen staan 
op het programma. De kaartmiddag 
begint om 13.30 uur. Ko�e en thee 
staan klaar vanaf 13.00 uur. Het 
klaverjassen op 17 november is 
gewonnen door Arnoud de Jong met 
5381 punten en het rummikuppen 
door Joke Harte met 10 punten. 

Caritas zingt in de 
Ontmoetingskerk
Rijsenhout - Komende zondag 27 
november wordt in de Ontmoetingskerk 
eerste Advent gevierd in de dienst die 
met medewerking van het koor Caritas 
garant staat voor het genieten van 
prachtige zang en �jn samen zingen. De 
dienst staat in het teken van hoop en 
verwachting. Niet afwachtend met de 
armen over elkaar, maar door moed te 
tonen en te doen wat nodig is. De dienst 
begint om 10.00 uur en belangstel-
lenden zijn van harte welkom.

Taizégebed in Karmel
Aalsmeer - Op vrijdag 25 november 
wordt weer een Taizégebed 
gehouden in de Karmelkapel aan de 
Zwarteweg 36. Eenvoudige liederen, 
gebed, Bijbeltekst en stilte zullen 
elkaar afwisselen. De meditatieve 
viering begint om 20.00 uur. Aardig 
misschien om eens mee te vieren.

Aalsmeer - Lotte Dun, een rolstoel-
gebonden meisje uit Kudelstaart, 
wordt op 30 november 10 jaar. Lotte 
is ernstig meervoudig gehandicapt, 
heeft epilepsie, cerebrale parese, 
hyperinsulinisme, microcefalie en 
een prikkelverwerkingsstoornis. Het 
dagelijks leven is voor Lotte daardoor 
heel zwaar. Haar lichaam gaat door 
een veel te hoge spierspaninng 
steeds meer achteruit. Haar heupen 
zijn bijvoorbeeld uit de kom, haar 
beenspieren zijn te kort, waardoor 
haar benen niet meer recht kunnen 
en ook haar rug is vergroeid. Van de 
prikkels heeft ze veel last, haar hele 
leven wordt beïnvloed door wat ze 
wel en niet aan kan. Door teveel prik-
kels krijgt Lotte epileptische 
aanvallen. Al een aantal jaar spaart 
Lotte’s familie voor haar om naar 
dol�jntherapie te gaan. Deze dol�jn-
therapie is op Curaçao. Het is een 
unieke plek, waar heel veel specialis-
tische therapeuten werken om 
doelen te behalen voor kinderen en 
volwassenen met allerlei lichamelijke 
of mentale beperkingen. Er zijn heel 
veel positieve resultaten. Lotte’s 
familie gunt haar een leven met 
minder pijn, minder beperkingen en 
dat ze het dagelijks leven beter aan 
kan. Daarom is drie jaar geleden een 
crowdfunding actie gestart om het 

geld voor de therapie en de reis bij 
elkaar te krijgen. Nu wordt Lotte 10 
jaar en begint de tijd te dringen, 
omdat ze in de komende jaren steeds 
verder achteruit zal gaan. Daarom 
heeft haar familie besloten om in het 
voorjaar naar de therapie te gaan. 
Echter het benodigde bedrag is nog 
niet bijeen gespaard. De familie 
hoopt dat er mensen of onderne-
mers zijn die Lotte willen helpen, 
door bijvoorbeeld een �yer op te 
hangen met de crowdfundingsactie, 
een donatie te doen of misschien 
een product of dienst te verloten om 
geld op te halen voor Lotte. Geïnte-
resseerd? Neem dan contact op via 
www.lottemanoudun.nl of via social 
media of bel Lotte’s moeder Liesbeth: 
06-16404193. Doen jullie mee voor 
Lotte’s tiende verjaardag?

ro d undin  olfijnthera ie 
voor Lotte uit Kudelstaart

Kudelstaart - Sinterklaas trof het ook 
afgelopen zaterdag 19 november 
met het weer. Weliswaar was het een 
stuk kouder dan zijn bezoek aan 
Aalsmeer een week eerder, maar het 
zonnetje scheen toen de Goedhei-
ligman zijn boot afmeerde bij de 
Loswal. Sinterklaas en de Pieten 
werden welkom geheten door heel 
veel kinderen en door burgemeester 
Gido Oude Kotte, die zorgdroeg voor 
de o�ciële ontvangst én weer 
redding bracht. Dit keer verblijdde de 
burgemeester Postpiet die zijn sto�as 
kwijt was. Na nog enkele gezellige 

dansjes door de Pieten, werd de 
wandeling ingezet naar het Dorps-
huis waar een gezellig feest op het 
programma stond voor de jongste 
inwoners, van 4 tot 8 jaar. Onderweg 
werden door Sinterklaas en de Pieten 
diverse handen geschud, mochten zij 
allerlei knutselwerken in ontvangst 
nemen en werd de tijd genomen om 
op de foto te gaan met diverse 
kinderen, al dan niet verkleed als Sint 
of Piet. Van de intocht zijn heel veel 
foto’s gemaakt. Een aanrader om te 
kijken op de Facebook-pagina van 
Sinterklaas in Kudelstaart.

e elli e en onni e intocht 
Sinterklaas in Kudelstaart

Sinterklaas in Kudelstaart









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

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

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

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

O�ciële Mededelingen
24 november 2022

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 
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een 
afspraak maken op telefoonnummer 0297-387575.

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. Stuk-
ken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijdelijk 
alleen via de website van de gemeente inzien. 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te 
zien, kunt u telefonisch contact opnemen met het algemene 
tel. van de gemeente 0297-387575. U kunt dan aangeven om 
welk stuk het gaat zodat het u per post kan worden toege-
zonden. Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen 
stukken uiteraard weer op het gemeentehuis in te zien zijn.

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen naar de Ser-
vicelijn 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.

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

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 commissievergadering 
het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Inspre-
ken kan alleen in de beeldvormende commissie. De inspre-
ker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden 
toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde 
vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsverga-
dering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds inge-
diende zienswijzen. U kunt zich aanmelden Als inspreker 
bij de gri�e via gri�e@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-
387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

Aalsmeer een werelddorp 
van bloemen en water.

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met
#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

BEKENDMAKINGEN

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

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

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

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

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

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

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 

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

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 ingeschre-
ven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken. 
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten 
de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij 
te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer 
staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.

Geslachtsnaam voorletters geboorte- datum 
datum beschikking

Filei A. 17-08-2002 17-11-2022
Komiati R. 13-02-1983 17-11-2022
Popovych S. 27-12-1983 17-11-2022
Popovych M. 12-09-1982 17-11-2022

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemoti-
veerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemees-
ter en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Ju-
ridische 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 ko-
pie 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.
aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een 
elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor 
meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaar-
schrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publieks-
hal van het gemeentehuis. 

VERGADERING OORDEELSVORMENDE COMMISSIE 
RUIMTE VAN 29 NOVEMBER 2022

Deze vergadering gaat NIET door.

VERGADERING DONDERDAG 1 DECEMBER

Agenda voor de vergadering van de Commissie Maatschappij 
en Bestuur op donderdag 1 december 2022, 20.00 uur. 

Oordeelsvormend
Doel van oordeelsvormende bespreking is dat de raadsfracties 
de voor- en nadelen van het voorgestelde raadsbesluit hebben 
verkend en afgewogen en dat het inzichtelijk is voor de com-
missie aan welke voorwaarden het besluit moet voldoen voor 
een fractie om hier mee in te kunnen stemmen.

Tijd Agenda- Onderwerp
punt

20.00 1. Opening door de voorzitter van de 
  Commissie Maatschappij en Bestuur, 
  mevrouw G. Holtrop
20.02 2. Vaststelling van de agenda
20.05 3. Mededelingen van het college
20.10 4. Gewijzigde begroting Amstelland-
  Meerlanden overleg (AM) 2023
20.30 5. Uitkomsten rekenkameronderzoek 
  Verbonden Partijen
20.55 6. Procesnotitie Strategienota Sociaal 
  Domein
21.25 7. Luchtvaartzaken
21.55 8. Regionale Samenwerking
22.00 9. Vragenkwartier
22.15 10. Sluiting

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 raadhuis. Reage-
ren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar 
info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. 
In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een be-
waarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Dreef 28, 1431 WD, (Z22-090954), het plaatsen van een 

bouwafvalcontainer voor de woning 
- Aalsmeerderweg 283a en 283b (sectie B, nr. 9072), (Z22-

090668), het afwijken van het bestemmingsplan naar de 
bestemming Maatschappelijk voor een periode van maxi-
maal 10 jaar t.b.v. het openen van een tijdelijk(e) kantoor/
praktijkruimte 

- Herenweg 66A (sectie D, nr. 7022), 1433 HB, (Z22-090656), 
het aanbrengen van begroeiing op de oostelijke strekdam 
(legalisatie) 

- Rietwijkeroordweg 45 kwek, 1432 JG, (Z22-090644), het 
vervangen van de huidige kasconstructie door een nieuw 
te bouwen bedrijfshal en het aanleggen van een laaddock 

- Baanvak 54, 1431 LL, (Z22-090227), het uitbreiden van de 
woning aan de zijgevel 

- Uiterweg 56, 1431 AP, (Z22-089687), het vervangen van de 
bestaande kas door een nieuw bijgebouw 

- Pieter van Lisselaan 40, 1431 MM, (Z22-089540 ), het plaat-
sen van beschoeiing/grondkering op de hoogte van het 
maaiveld 

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning 
is/zijn ingetrokken:
- Legmeerdijk 327, 1431 GB, (Z22-059021), het vervangen 

van het dak en van de gevel van de berging. Verzonden: 21 
november 2022

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGS-
VERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE
De beslistermijn is verlengd met zes weken. De beslissing op 
de volgende aanvragen zijn met toepassing van artikel 3.9, lid 
2 van de Wabo verlengd:
- Uiterweg 276, 1431 AW, (Z22-077141), het gedeeltelijk ver-

wijderen van een constructieve wand ter plaatse van de 
keuken. Verzonden: 21 november 2022

- Uiterweg 45, 1431 AB, (Z22-074855), het legaliseren van 
het uitbreiden van de bestaande garage t.b.v. de autolift 
en keldertrap. Verzonden: 18 november 2022

- Einsteinstraat 103, 1433 KJ, (Z22-076424), het plaatsen van 
aanvullende handelsreclame. Verzonden: 15 november 
2022

- Legmeerdijk 161, 1432 KA, (Z22-074509), het plaatsen van 
tijdelijke huisvesting voor een periode van 10 jaar. Verzon-
den: 15 november 2022

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, 
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
- Rietwijkerdwarsweg 5-7, 1432 JD, (Z22-057035), het uit-

breiden van een bestaand bedrijfsgebouw. De omgevings-
vergunning is van rechtswege toegekend. Verzonden: 17 
november 2022

- Hortensialaan 65, 1431 VB, (Z22-075445), het maken van 
een nokverhoging. Verzonden: 15 november 2022

- Hortensialaan 67, 1431 VB, (Z22-075448), het maken van 
een nokverhoging en het plaatsen van een dakkapel aan 
de voorzijde van de woning. Verzonden: 15 november 
2022

- Thailandlaan 9, 1432 DJ, (Z22-075942), het vergroten van 
de terreinverharding (legalisatie). Verzonden: 15 novem-
ber 2022

GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, 
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te weigeren. Tegen dit besluit kunt 
u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene 
kader aan de onderkant van deze advertentie:
- Karperstraat 120, 1432 PB, (Z22-076367), het plaatsen van 

een dakkapel met een airco unit aan de voorzijde van de 
woning. Verzonden: 14 november 2022

- Oosteinderweg 125A, 1432 AH, (Z22-065649), het afwijken 
van het bestemmingsplan ten behoeve van het realiseren 
van opslagruimte. Toelichting: uit de ingediende gegevens 
blijkt dat de aanvraag betrekking heeft op het afwijken van 
het bestemmingsplan ten behoeve van het realiseren van 
opslagruimte. Verzonden: 11 november 2022

EVENEMENTEN

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

EVENEMENTENVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 
van de APV de volgende evenementenvergunning is verleend. 
Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie.
- Oosteinderweg 273 a/ Wijkgebouw t Anker (Z22-083790) 

Kerstmarkt voor project in Albanië op 10 december 2022, 
verzonden 16 november 2022

COLLECTES

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

TER INZAGE

t/m 08-12-22 aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bij-
behorende stukken m.b.t. brandveilig ge-
bruik KDV Kindkoers, Dreef 7A, 1431 WC, 
(Z22-066343), 

t/m 08-12-22 aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bij-
behorende stukken m.b.t. brandveilig ge-
bruik kinderopvang Solidoe, Machineweg 
12, 1432 ET, (Z22-066111).

t/m 15-12-22 omgevingsvergunning Andorraweg 2 Aals-
meer met bijbehorende stukken (Z22-
030838)
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AGENDA

DONDERDAG 24 NOVEMBER:
* Computerinloop in bibliotheek, 

Marktstraat, 9.30 tot 12u.
* Ko�eclub Speciaal (Participe) in 

buurthuis Hornmeer, Dreef 1, 
van 10.30 tot 12u.

* Tentoonstelling Aalsmeers Schil-
ders Genootschap bij Cultuur-
punt, Marktstraat. 

* ‘Human Nature’ in Flower Art 
Museum, Kudelstaartseweg. 
Open: donderdag t/m zondag 
13-17u. Tot en met 29 januari.

* Ouderensoos in Dorpshuis 
Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.

* Schaken op elk niveau bij 
Schaakclub Westeinder in Dorps-
huis Kudelstaart vanaf 20u.

* Sjoelcompetitie in Dorpshuis 
Kudelstaart vanaf 20u.

VRIJDAG 25 NOVEMBER:
* Expositie ‘Helden in de Jeugd-

zorg’ in Oude Raadhuis, Dorps-
straat. Open: vr. t/m zo. 14-17u. 

* Kaartavond bij BV Hornmeer in 
buurthuis, Dreef 1 v/a 19.30u.

* Schaaklessen en schaken bij AAS 
in Doopsgezinde kerk, Zijdstraat 
van 19 tot 22u.

* Bandbrouwerij voor en door 
muzikanten in N201, Zwarteweg 
vanaf 20u. Met optreden band.

* Klassiek concert Erwin Rommert 
Weerstra in Flower Art Museum, 
Kudelstaartseweg vanaf 20u.

ZATERDAG 26 NOVEMBER:
* Crash Museum in Aalsmeerder-

brug open 10.30 tot 16.30u. 
Lezing over Auschwitz om 13u.

* Cabaret door Lucinda Sedoc in 
Bacchus, Gerberastraat, 20.30u.

* Band Alice Good live in Joppe, 
Weteringstraat v/a 21.30u.

ZONDAG 27 NOVEMBER:
* Poppenkastvoorstelling over 

Sinterklaas bij Boerenvreug om 
11, 12, 13, 14 en 15u. 

* Watertoren open van 13 tot 17u. 
* Speelgoedruilbeurs in ‘t Anker, 

Oosteinderweg. Inbreng: 14 tot 
16u., ruilen 17.15 tot 18.15u.

* Bockbiertocht bij 5 horecazaken 
in Centrum vanaf 15u.

* Zondag bij Bob met optredens 
duo Route Soleil en trio 
Manouche in De Oude Veiling, 
Marktstraat vanaf 15.30u.

* Marcel Scherpenzeel Band in 
The Shack, Schipholdijk, Oude 
Meer vanaf 16u.

MAANDAG 28 NOVEMBER:
* Wijkpunt Voor Elkaer in Kudel-

staart open vanaf 10u. Ook op 
dinsdag en donderdag.

* Ko�eclub Speciaal (Participe) in 
het Middelpunt, Wilhelmina-
straat van 10.30 tot 12u.

* Bridgen voor gezelligheid in 
Baken, Sportlaan, 13.30 tot 16u.

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

* Wijkoverleg Hornmeer over leef-
baarheid en besparen in buurt-
huis, Dreef 1 vanaf 20u.

DINSDAG 29 NOVEMBER:
* Kinderboerderij Boerenvreugd, 

Hornmeer open iedere dinsdag 
t/m vrijdag van 9.30 tot 16.30u. 
Zaterdag en zondag van 10 tot 
16.30u.

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

* Taalpunt in bibliotheek open 
van 11 tot 13u. Taalcafé van 
13.30 tot 14.30u.

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

WOENSDAG 30 NOVEMBER:
* Oost-Inn in De Mikado, Catha-

rina Amalialaan vanaf 9.30u. 
* Inloop voor Oekraïense vluchte-

lingen in Raadhuis van 10 tot 
12u. Elke woensdag.

* Kaarten bij OVAK in Parochie-
huis, Gerberastraat v/a 13.30u.

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

DONDERDAG 1 DECEMBER:
* Haak- en breicafé in Op de Hoek, 

Kudelstaart, 10 tot 12u.
* Ouderensoos in ‘t Middelpunt, 

Wilhelminastraat v/a 13.30u.
* Pietengym voor kinderen basis-

school in Proosdijhal, Kudel-
staart van 15 tot 16u.

* Sjoelen in De Reede, Rijsenhout 
vanaf 19.30u.

* Klaverjassen bij Oostend in 
Middelpunt vanaf 20u.

* Vergadering commissie maat-
schappij en bestuur vanaf 20u. 
in raadzaal, Raadhuis.

* Lezing over herfstbloeiers in 
Griekenland bij Groei en Bloei in 
buurthuis Hornmeer v/a 20u.

Oude Meer - De Iggy Pop underco-
versessie die gepland stond op 
zondag 27 november wordt 
verplaatst naar volgend jaar. 
Gelukkig heeft The Shack op korte 
termijn een geweldige vervangende 
band gevonden: Zondag 27 
november live de Marcel Scherpen-
zeel Band. Marcel Scherpenzeel heeft 
zijn sporen reeds verdiend in de 
Band Of Friends waarmee hij met 
heel veel succes door Europa heeft 
getoerd. Maar Marcel kan veel meer 
en vormt samen met bassist Bobby 
Jacobs en de jonge, talentvolle 

drummer Damian de Weerd de 
fantastische Marcel Scherpenzeel 
Band. En met een bagage vol aan 
ervaring staat deze band als een huis. 
Het gaat een zeer verrassende 
middag worden met eigen nummers 
en diverse klassiekers. Showtime 
zondag vanaf 16.00 uur. Entree is 15 
euro per persoon. 

Mississippi Soul
Op zondagmiddag 4 december staat 
vanaf 16.00 uur de zeskoppige band 
Al Holliday & The East Side Rhythm 
Band uit Amerika op het podium in 

Marcel Scherpenzeel Band live 
in The Shack zondagmiddag

Aalsmeer - Hartverwarmend was afge-
lopen zaterdag 19 november het 
optreden van de Jostiband in De 
Bloemhof. De sfeer zat er vanaf de 
eerste noot goed in, het enthousiaste 
publiek in de zaal zong uit volle borst 
mee en er werd zelfs uitbundig 
gedanst op de vrolijke muziek. Het 
optreden werd afgewisseld met de 
heerlijke vocale bijdrage van het 
dameskoor Voices and Friends. De zaal 

zat vol, instellingen uit de regio waren 
uitgenodigd om dit unieke concert bij 
te wonen. In totaal zijn er zo’n 700 
kaarten verkocht en waren er spon-
soren, die ervoor zorgden dat dit festijn 
�nancieel mogelijk werd. Rotary Aals-
meer, Mijdrecht, Uithoorn (AMU), die 
het evenement organiseerde, kon een 
behoorlijke �nanciële bijdrage leveren 
aan drie goede doelen: Er zijn cheques 
van elk 3.500 euro uitgereikt aan Stich-

Hartverwarmend optreden van 
de Jostiband in De Bloemhof

Aalsmeer - Stichting Kunst en Cultuur 
Aalsmeer en het Flower Art Museum 
organiseren dit najaar samen een 
aantal concerten met klassieke muziek 
van topniveau. Vrijdag 25 november is 
het podium voor meesterpianist Erwin 
Rommert Weerstra, die een prachtig 

programma brengt met romantische 
werken van Schubert en Chopin. 
Erwin werd op zevenjarige leeftijd 
toegelaten tot de Jong Talent Afdeling 
van het Koninklijk Conservatorium in 
Den Haag – destijds de jongste leer-
ling die ooit was geaccepteerd. Dat 

Erwin Rommert Weerstra speelt 
werken van Schubert en Chopin

Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 26 
november is er weer livemuziek in 
Joppe. Na het geweldige optreden 
van Alice Good afgelopen zomer was 
het duidelijk dat deze band uit De 
Kwakel op korte termijn wel terug 
moest komen in het gezellige café in 
de Weteringstraat. Alice Good is een 

viermansformatie en speelt voorna-
melijk rock-covers van de jaren 
zeventig tot nu. Stond de band afge-
lopen zomer nog op het Kwakel 
Open Air Festival, aanstaande 
zaterdag komt Alice Good vanaf 
21.30 uur rocken in Joppe. De entree 
is zoals altijd gratis!

Optreden Alice Good in Joppe

Foto: www.kicksfotos.nl

ting Help ons Helpen 0297 en de Stich-
ting Kolewa. En aan het instrumenten-
fonds van de Jostiband gaat 1.500 
euro overgemaakt worden. Voor de 
zesde keer in zo’n dertig jaar organi-
seert Rotary AMU een concert met de 
Jostiband. Dit evenement is een 
geweldige traditie; plezier staat voorop 
en er kan geluisterd worden naar een 
concert, waarbij de muzikanten heel 
veel passie en liefde geven. Waar de 
Jostiband komt is het feest. Dat was 
ook deze avond zeker het geval. En dat 
Sinterklaas nog langskwam was het 
toetje van de avond!

The Shack. De band komen uit St. 
Louis en dat hoor je in alles terug, de 
Mississippi Soul stroomt door hun 
aderen. Reserveren voor concerten is 
niet verplicht, wel mogelijk. Stuur 
dan even een mail naar info@the-
shack.info. Alle verdere informatie en 
het volledige programma is te vinden 
op: www.the-shack.info. Adres: 
Schipholdijk 253b in Oude Meer. 

was de start van een indrukwekkende 
carrière als internationaal geroemde 
pianist. De lijst met studies die 
volgden en concoursen die hij won, is 
te lang om hier te vermelden. Erwin 
heeft een actief concertleven met 
optredens over de gehele wereld. 
Daarnaast is hij als pianist verbonden 
aan het Koninklijk Conservatorium in 
Den Haag en het Nationaal Dans 
Theater. Het concert in het Flower Art 
Museum aan de Kudelstaartseweg 1 
begint vrijdag om 20.00 uur, zaal open 
vanaf 19.30 uur. De entree is 20 euro 
en dit bedrag is inclusief een kop 
ko�e of thee bij binnenkomst. Voor 
vrienden van KCA is de toegangsprijs 
17 euro, voor jongeren (tot en met 25 
jaar) 10 euro. Kaartverkoop: via de KCA 
Ticketshop op de website.

STAGE
MUSIC SHOP

Dé vioolspecialist

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

(voor jong en oud)

Heel veel

Sint
cadeaus
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Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 25 
november een bijzonder goede band 
op het podium van N201: Seashore 
Captions. De vijfmansformatie brengt 
alternatieve rock met een scherp 
randje. Door de verschillende muzi-
kale voorkeuren en invalshoeken van 
alle bandleden is elke song anders en 
vertelt zijn eigen verhaal; maar in 
elke track klinkt onmiskenbaar de 
eigenzinnige Seashore Captions 
sound. Alle muzikanten hebben de 

nodige ervaring en dat is goed te 
horen, want een optreden staat 
gegarandeerd als een huis en er kan 
gerekend worden op een weergaloze 
set bekende rockhits die vol over-
gave het publiek in geslingerd gaan 
worden. Het is Bandbrouwerij, dus 
uiteraard kan er ook gejamd worden 
in alle oefenruimtes van N201 en is 
het café open tot in de kleine uurtjes. 
Adres: Zwarteweg 90. Zaal open 
20.00 uur, entree gratis.

Seashore Captions tijdens de 
Bandbrouwerij in N201

Aalsmeerderbrug - Op zaterdag 
26 november geeft Hans Seitzinger 
een lezing over Auschwitz Birkenau 
in het Crash Museum. Auschwitz is 

een voormalige Poolse kazerne aan 
een spoorlijn, dus was het 
bijzonder geschikt om er een 
vernietigingskamp van te maken. 

Lezing over Auschwitz Birkenau 
in het Crash Museum

DORPSDICHTER JAN DAALMAN

Dit stenen bloemendorp
met stenen tuinen
en glazen bunkers
waar te weinig groen zich worstelt 
door voegen en kieren
op zoek naar licht
dat groeien voedt
en onze huid van zonnepanelen.
Er is geen factor 50 tegen opgewassen.
Alles heeft een plek
in de rangorde der dingen.
Geit naast kool,
mens naast maat,
gas naast beving,

gif naast grond
en groen naast steen.
De poel niet zien
is ‘m bedenken in je hoofd
met een zeil aan de einder.
Net als dat megalomane Floriworld,
dat virtuele bloemenpaleis
waarin �ctieve bloemen
het imago van ons dorp nog kleurde.
Dit arme bloemendorp.
Niets is meer waar en alles is fake!
De puinhopen van bestuur 
zonder natuur 
bloemen in knop gebroken.

Versteend dorp

Aalsmeer - Maandag 21 november 
werd er een lezing gegeven door Iris 
Depassé tussen prachtige kunst in 

het Oude Raadhuis. Er waren vele 
belangstellenden. Adrie Kraan, voor-
zitter van de Fotogroep Aalsmeer, 

Boeiende lezing tussen kunst 
o er abstracte oto rafie

Foto: Ria Scheewe

heette Iris Depassé van harte 
welkom. Ze vertelde over abstracte 
fotogratie en hoe je deze kan 
toepassen. Met vele voorbeelden van 
foto’s en een boeiend verhaal kreeg 
ze de aandacht van het publiek. 
Daarbij kregen de aanwezigen en 
leden van de fotogroep Aalsmeer 
een opdracht mee om ook aan de 
slag te gaan met abstracte fotogra�e. 
Op 19 december zal zij daarom 
terugkomen naar Aalsmeer en de 
foto’s die zijn ingestuurd beoordelen 
en samen bespreken.
Fotogroep Aalsmeer is een groep die 
zich steeds weer vernieuwd en op 
zoek is naar nieuwe leden.
Wanneer iemand ook zich meer wil 
verdiepen in de fotogra�e is deze van 
harte welkom, om een avondje erbij 
te komen zitten. Eens in de veertien 
dagen komt de fotogroep bijeen in 
De Oude Veiling. Voor informatie kan 
een mail gestuurd worden naar: 
info@fotogroepaalsmeer.nl

Aalsmeer – Afgelopen maandag 
ontving presentator Elbert Huijts de 
364e gast in de Aalsmeerse talkshow 
‘Door de Mangel’. Bonny Boerlage 
werd, zoals wekelijks gebeurt, 
vakkundig door de mangel gehaald. 
De schoonheidsspecialiste is onlangs 
van Uithoorn naar het centrum van 
Aalsmeer verhuisd met haar salon. 
Maandag 28 november is Linda 
Bazuin vanaf 19.00 uur de 365e gast 
in de Aalsmeerse talkshow. Zij heeft 
de kapperszaak van Sandy Stringray 
tegenover de salon van Bonny over-

genomen. Een vraag voor Linda? Mail 
deze dan naar studio@radioaalsmeer.
nl of bel tijdens de live uitzending 
naar: 0297-325858.

‘Weer in Regie’ bij Echt Esther
De eerste gast bij ‘Echt Esther’ op 
donderdag 24 november is Sandrine 
Kwast, van ‘Weer in Regie’. Ze kreeg 
het idee om anderen te onder-
steunen in het proces rondom kanker 
toen haar vader ziek werd en bouwde 
dat uit tot een praktijk die familie en 
patiënten direct na het behande-

‘Door de Mangel’ laat haren 
knippen op Radio Aalsmeer

lingstraject begeleidt. Daarna gaat de 
spot op Sylvia en Dorine. Zielsge-
lukkig zijn ze met hun Facebook 
pagina, die inmiddels 160.000 volgers 
kent. En Truus Oudendijk leest weer 
een pittige column voor.

Collegelid bij ‘RAP’
Woensdag 30 november om 19.00 uur 
ontvangen Sem en Joop in het politieke 
radioprogramma RAP een lid van het 
Aalsmeerse college. Heb jij een vraag 
over iets wat er in Aalsmeer speelt? Mail 
dan naar sem@radioaalsmeer.nl. Radio 
Aalsmeer is te beluisteren via 105.9 FM 
in de ether, 99.0 FM op de kabel, DAB+ 
kanaal 5A, digitaal kanaal 868 (Caiway) 
en www.radioaalsmeer.nl. 

Aalsmeer - Een grote groep enthou-
siaste mensen werkte weer mee aan 
het inspecteren van de broeihopen 
van de ringslang. Zij hielpen de twee 
oud gedienden Hein Koningen en 
Martin Melchers die voor de 29e 
keer de ronde langs alle broeihopen 
maakten. In het gebied van het 
Amsterdamse bos, Amstelveen en 
Aalsmeer zijn door vrijwilligers 22 
broeihopen aangelegd. In 11 broei-
hopen hebben ringslangen eieren 

afgezet. Het totaal aantal eieren is 
2348 waarvan 2280 uitgekomen zijn 
en 68 niet. De gegevens worden 
jaarlijks verzameld en gedeeld met 
natuurorganisaties en geven een 
beeld van de toestand voor de ring-
slangen in de regio. Dit jaar lag de 
succesvolste broeihoop aan de Jac. 
Takkade in het Natuur Netwerk 
Nederland met 637 eieren. Ook in de 
andere twee broeihopen aan de Mr. 
Jac. Takkade werden uitgekomen 

Record aan eieren ringslangen 
in broeihoop Mr. Jac. Takkade

eieren (120 en 84 stuks) opgegraven. 
Als er van uitgegaan wordt dat er 
door de ringslangvrouwen gemid-
deld 20 eieren worden afgezet, 
hebben minstens 42 vrouwtjes 
gebruik gemaakt van de broeihopen 
aan de Takkade. De ringslang (Natrix 
natrix) legt in de zomer eieren in 
broeiend materiaal. De jonge ring-
slangentjes kruipen in de nazomer 
uit de hoop en trekken er dan 
volledig zelfstandig erop uit. De 
ringslang is een zeldzaam reptiel 
(niet giftig) dat in het watergebied 
rond de Takkade een prima leefge-
bied heeft. Een gebied waar veel 
voedsel als kikkers, visjes, slakken en 
muizen te vinden is. Echter geen 
zorgen over overspoeld worden met 
ringslangen, want slechts 10% van 
het jonge kroost wordt volwassen. 
Al die andere jonge slangetjes vallen 
ten prooi aan roofdieren, honden en 
katten of verkeer. De jaarlijkse 
aanleg van broeihopen is een 
succes. De ontwikkeling van de 
ecologische verbinding van het 
Amsterdamse Bos via het Schin-
kelbos met Aalsmeer heeft hier 
zeker aan bijgedragen. De populatie 
ringslangen in deze regio is gezond 
en is in staat te migreren naar 
andere gebieden.

In 2020 bracht Hans met zijn 
vriend Nico een bezoek aan het 
kamp. Dat bezoek heeft veel 
indruk op hen gemaakt en inspi-
reerde Hans om te vertellen wat de 
Duitsers daar hebben aangericht. 
De lezing begint om 13.00 uur. Het 
Crash Luchtoorlog- en Verzetsmu-

seum ’40-’45 is gevestigd in het 
fort bij Aalsmeer, Aalsmeerderdijk 
460 en is geopend op zaterdag en 
iedere tweede zondag van de 
maand van 10.30 tot 16.30 uur. 
Meer informatie op de website 
www.crash40-45.nl, Instagram en 
Facebook.

Aalsmeer - Het bestuur van de Stich-
ting Vrienden van Zorgcentrum 
Aelsmeer organiseerde zondag 20 
november het zogenoemde Vrien-
denconcert in de grote zaal. Een 
aantal jaren geleden hebben de 
Vrienden de aanschaf van een fraaie 
vleugel en een Johannesorgel bekos-
tigd en sindsdien wordt jaarlijks een 
concert georganiseerd voor bewo-
ners, vrijwilligers, donateurs en 
bedrijven die de Stichting steunen 
(de 75+ club). Voor een volle zaal 
bespeelde de bekende pianist Rob 
van Dijk de vleugel. Rob van Dijk is 

zowel dirigent, pianist, organist als 
arrangeur. Het programma had ‘de 
liefde’ als thema. Rob van Dijk 
speelde niet alleen piano maar hij 
zong ook. De bekende liedjes uit de 
oude doos werden door het publiek 
uit volle borst meegezongen en de 
wat minder bekende werden gezellig 
mee geneuried. Het publiek genoot 
zicht- en hoorbaar van de prachtige 
muziek. Het concert werd afgesloten 
met ‘We ‘ll meet again’. Voorzitter 
Berry Philippa constateerde na 
a�oop dat er onder het publiek veel 
zangtalent aanwezig was!

Geslaagd Vriendenconcert in 
Zorgcentrum Aelsmeer
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Door Joke van der Zee

Aalsmeer – ‘Met de pet rondgaan’, dat 
was tot voor kort heel gewoon in 
Bacchus. Na een optreden toonde het 
publiek zijn waardering door een duit 
in het zakje (pet) te doen. Dit was vóór 
de coronaperiode. Bacchus heeft die 
periode gelukkig overleefd, de pet 
niet: nu wordt een bescheiden entree-
bedrag gevraagd en kun je voor elke 
activiteit kaartjes reserveren. Cultureel 
café Bacchus viert dit jaar haar 
dertigste levensjaar en beweegt zich 
moeiteloos mee met de tijd. Het cultu-
rele café is zelfs groter geworden door 
het aanpalende Parochiehuis bij het 
eigenzinnig ingerichte cafégedeelte te 
voegen. Groter en meer betekent 
echter ook een behoorlijk beroep op 
de 25 vrijwilligers, want ja: alles draait 
op vrijwilligers. Drie van hen, Kim 
Veltman, Cees van der Ven en Kees 
Sprangers vertellen wat deze ‘job’ hen 
brengt. 

Jeugdsociëteit
Kees was als enige van de drie bij de 
oprichting van Bacchus. “Destijds werd 
deze ruimte gebruikt door de jeugd-

sociëteit van de katholieke kerk onder 
de naam ‘Blieb’. Er waren toen al bands 
van formaat, zoals De Dijk.” De jaren 
tachtig waren roerig, opstandig zijn en 
het verkennen van grenzen door 
jongeren gebeurde overal. Ook bij het 
Blieb-publiek. “Het strookte steeds 
minder met de kerk, de verhuurder 
van het gebouw. Op een gegeven 
moment heeft een aantal mensen van 
het eerste uur een stichting opgericht 
en werd de naam Bacchus geïntrodu-
ceerd.” In de Blieb-tijd was het gehele 
gebouw als culturele ruimte ingericht 
met de bar in het achterste gedeelte. 
Toen Bacchus van start ging werd dit 
bargedeelte betrokken en omgeto-
verd tot het eigenzinnige café dat het 
nog altijd is. Kees voelde zich van 
begin af aan thuis bij Bacchus. “Het 
alternatieve trok me aan. Als je als 
jongere iets wilde op gebied van �lm 
of theater moest je naar Amstelveen, 
er was in Aalsmeer niets op dat 
gebied.” Hij sloot zich aan als vrijwil-
liger en hielp mee aan het concept om 
iets ‘eigens’ te maken voor jongeren 
die iets meer wilden dan een gewoon 
café. Ook de inrichting hoorde daarbij. 
“Alles is door vrijwilligers van het 

Cultureel café Bacchus: Al dertig 
jaar eigenzinnig en divers

Kim Veltman, Kees Sprangers en Cees van der Ven, vrijwilligers bij Bacchus, dat dit 
jaar 30 jaar bestaat. De culturele stichting kan best meer vrijwilligers gebruiken.

Afgelopen zaterdag 12 november trakteerde Bacchus op optredens van drie 
verschillende bands: Snö, Baloo en Hasty Marriage. De belangstelling was groot. Zo’n 
honderd belangstellenden kwamen op de ‘bandjesavond’ af. 

eerste uur onder handen genomen. 
We hebben wat af geklust”, aldus Kees. 
Niet alleen het concept maar ook de 
inrichting staat nog als een huis. De 
spiegelwand met mozaïek en de 
muurschildering achter het podium: 
de creativiteit spat ervan af. Overigens 
ook door vrijwillige handen gemaakt.

Grote zaal, intieme bar
Dat klussen hoort erbij als je vrijwil-
liger bent. Tijdens ‘corona’ is het grote 
deel van het Parochiehuis erbij 
gekomen en nu dekt de naam 
Bacchus het gehele pand. Cees: 
“Hoewel de kerk het pand van buiten 
onderhoudt nemen wij de binnenkant 
voor onze rekening. We hebben 
onlangs de grote zaal onder handen 
genomen. Zo hebben we oude kroon-
luchters opgehangen en een podium 
gemaakt.” Het grotere gedeelte wordt 
gebruikt als er meer dan vijftig bezoe-
kers afkomen op een activiteit. Het 
intiemere bar-deel leent zich beter 
voor – inderdaad – intiemere settings 
zoals een gedichtenavond. Sommige 
activiteiten worden al jaren gehouden 
in Bacchus en andere zijn opge-
houden. “Ik zou het leuk vinden als de 
debatavonden weer nieuw leven 
worden ingeblazen”, �losofeert Cees. 
Want zo stond Bacchus ook altijd wel 
bekend: als ruimte waar een goed 
potje discussiëren op waarde wordt 
geschat. Een debat sluit daar goed bij 
aan. Komt dat er dus? Cees: “Zou 
kunnen: ongeschreven regel hier is 
dat iedereen met een leuk idee iets 
kan organiseren.” 

Goede muziek, nieuwe bandjes
Zo is Kim betrokken bij het regelen 
van de bandjes. Bacchus heeft een 
naam hoog te houden, denk aan de 
Akoestische Avonden, het Pianogala. 
Ook hier eigenzinnigheid: “In januari 
komt er een Oekraïens duo. We gaan 
altijd voor goede muzikanten en 
nieuwe bandjes. Je komt hier en treft 
altijd mensen die geïnteresseerd zijn 
in (nieuwe) muziek. Dat maakt het vrij-
williger zijn ook zo leuk. Iedereen doet 
iets waar je interesse ligt. Die energie 
pak je op.” Kees en Cees kunnen dit 
alleen maar beamen. “Ik heb wel 
meegemaakt dat op zo’n avond de 
hele zaal als het ware opgetild wordt, 
zo’n gave sfeer hangt er dan”, aldus 
Kees. In een moeite door noemt hij de 
�amenco-avond. “Maar ook de jazz. 
Helemaal niet zo mijn muziek maar je 
kunt je zo laten verrassen!” Het kan 
zomaar je grenzen verleggen dus, om 
in Bacchus te zijn. Als bezoeker én als 
vrijwilliger. Het programma is heel 
divers, muziek in allerlei stijlen, �lm-
huis�lms maar ook proeverijen, 
pubquizen en cabaret. Voor jazz en 
cabaret wordt samengewerkt met 
KCA. Kijk voor meer informatie en het 
programma op de website: www.
cultureelcafebacchus.nl.

Aalsmeer - Oud café De Praam huisdj 
Martijn Sietsema heeft als ‘Night-
freaks’ een hitje gescoord met het 
nummer ‘Give It Away’. Het nummer 

dat de Aalsmeerder produceerde en 
deels schreef staat in diverse dance 
charts wereldwijd, maar vooral in 
Thailand en Hongkong wordt de 
plaat veel gedraaid op de radio. Deals 
zijn er nu ook gemaakt met een 
Spaans, Duits en Engels label voor de 
promotie van het liedje. In de 
Benelux zorgt Nimi Music voor de 
distributie. Het nummer is opge-
nomen met de bekende Canadese 
zangeres Aloma Steele. ‘Nightfreaks’ is 
een project dat Martijn 5 jaar geleden 

DJ Martijn Sietsema scoort met 
hit ‘Give It Away’

begon. Hij schrijft en produceert zelf 
de muziek en werkt met diverse 
andere songwriters samen waaronder 
de bekende Rob Davis uit Engeland. 
De liedjes worden door verschillende 
zangers en of zangeressen inge-
zongen. Veelal gaat dit op afstand in 
de studio en krijgt Martijn de opna-
mens per mail toegezonden en 
maakt hij nummer af in zijn studio in 
Aalsmeer. Nieuwsgierig naar ‘Give It 
Away’? Het nummer is te beluisteren 
via Spotify, iTunes en YouTube. ‘Night-
freaks’ is te volgen op Facebook via 
https://www.facebook.com/night-
freakss en Instagram: 
nightfreaksmusic

Kudelstaart - Vorige week vrijdag is 
door de groepen 4 tot en met 8 van 
OBS Kudelstaart dalton het project 
familieverhalen afgesloten. De leer-
lingen van de groepen 4,5 en 6 
hebben gewerkt aan het project 
wereldse kinderen. De leerlingen uit 
de bovenbouw hebben zich verdiept 
in fantastische families. De kinderen 
hebben in kleine groepjes een 
lapbook gemaakt. Daar hebben ze 
alle informatie in verwerkt die ze 
hebben gevonden. Niet alleen met 

geschreven tekst, maar ook met 
woordzoekers, raadsels, wist-je-
datjes en stop-motion �lmpjes. Een 
creatieve manier om meer te leren 
over kinderen over de hele wereld en 
bijzonders families. De kennis werd 
gepresenteerd aan ouders, grootou-
ders en andere belangstellenden. Het 
was ook mogelijk om nog meer te 
leren door de antwoorden te vinden 
op de uitgezette vragen-speurtocht. 
Het was een zeer geslaagde afslui-
ting van het project familieverhalen.

Geslaagde afsluiting project 
families bij OBS Kudelstaart 

Grote opkomst bij Open Ouder 
Kanjerles op De Brug
Aalsmeer - Om een prettig, veilig en 
sociaal schoolklimaat te stimuleren, 
werkt basisschool De Brug in alle 
klassen met de methode Kanjertrai-
ning. Om ook de ouders te betrekken 
bij deze lessen, zijn zij twee keer per 
jaar van harte welkom om een 
Kanjerles mee te doen in de groep 
van hun kinderen. Op deze manier 
kunnen ouders zelf ervaren wat een 

Kanjerles inhoudt. Ook dit keer was 
de opkomst groot en deden ouders 
enthousiast mee met de Kanjeroefe-
ningen. Wederzijds respect en 
vertrouwen in jezelf en in de ander 
waren de kernwoorden die centraal 
stonden tijdens deze les. In het voor-
jaar zal er weer een Open Ouder 
Kanjerles georganiseerd worden op 
De Brug.

Vincent redt scooterrijder uit 
sloot na aanrijding!

Foto: VLN Nieuws, Sam de Joode

Aalsmeer - Een scooterrijder is 
maandag 7 november aan het einde 
van de middag in een sloot terecht 
gekomen. Volgens de woordvoeder 
van de politie is de bestuurder 
aangetikt door een auto en van het 
talud de sloot ingereden. Hulpdien-
sten, waaronder de brandweer, 
politie, meerdere ambulances en een 
traumahelikopter, werden opge-
roepen. De bestuurder van de 
scooter, een vrouw van 70 jaar, is 
gewond geraakt, maar had geluk met 
de aanwezigheid van hovenier 
Vincent van Aalstede. Waar iedereen 
stond te kijken, handelde hij direct. 
Vincent heeft een klimbrevet en ging 
met een touw, bevestigd aan het bus, 
het water in, en hielp met hulp van 
de politie de bestuurder op het 

droge. Vervolgens is de vrouw per 
ambulance naar het ziekenhuis 
vervoerd. Hulde voor Vincent van 
Aalstede, een echte reddende engel. 
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Aalsmeer - Jan van Dam, CEO van 
Dutch Flower Group (DFG), maakte 
tijdens de Trade Fair in Aalsmeer de 
winnaars van de 20e editie van de 
Dutch Flower Awards 2022 bekend. 
Het centrale thema was dit jaar 
‘Customer Driven’. Turbulente tijden 
onderstrepen het belang van een 
waardevol partnership des te meer 

en met dit gebaar laat DFG haar 
waardering voor haar kwekers 
blijken. De onderscheidingen werden 
uitgereikt in de categorieën Snij-
bloemen, Planten en Buitenlandse 
Leverancier. Zentoo is uitgeroepen 
tot winnaar in de categorie Snij-
bloemen. In de categorie Planten 
ging de onderscheiding naar 

Dutch Flower Awards uitgereikt

Kwekerij Wouters. En Buijnink Inter-
nacional, gevestigd in Portugal, is 
uitgeroepen tot winnaar in de cate-
gorie Buitenlandse Leverancier. Na 
de uitreiking van de Awards werd 
Axians verrast met de toekenning 
van de Preferred Partner Recognition. 
Axians werkt al jarenlang met de 
Dutch Flower Group bedrijven 
samen, onder andere voor de ERP-
systemen van de retail beleverende 
bedrijven. Voor 2022 verwacht Dutch 
Flower Group een omzet in lijn met 
het afgelopen jaar. Jan van Dam gaf 
in zijn speech aan dat ‘Customer 
Driven’ een belangrijk speerpunt is 
en de komende jaren blijft. DFG ziet 
grote uitdagingen binnen de keten 
op het gebied van kostenverho-
gingen door energie, materialen 
(door stijgende grondstofprijzen), 
logistiek en beschikbaarheid van 
bloemen en planten. Jan van Dam: 
“DFG ziet nog veel kansen voor groei 
bij haar klanten, door nog consu-
mentgerichter te ontwikkelen en te 
blijven innoveren, samen met onze 
kwekers en partners.”

Aalsmeer - Het couponboekje dat 
ondernemersvereniging Aalsmeer 
Centrum jaren uitgaf is weer terug van 
weggeweest en deze week 
verschenen. Huis aan huis is het boekje 
met vele bonnen voor korting of 
aanbiedingen verspreid samen met 
het folderpakket in Aalsmeer, Kudel-
staart, De Kwakel, Uithoorn en Rijsen-
hout. En de bewoners van Amstelveen 
Westwijk hebben het boekje op hun 
voordeurmat gekregen samen met de 
krant. In het boekje staan coupons met 
kortingen, speciale acties en gratis 

producten van onder andere de 
horeca, kappers, schoonheidssalons, 
bakkers, de slager, kleding- en schoe-
nenzaken, cadeauwinkels, drogiste-
rijen, boekhandels, fotozaken, delica-
tessenzaken, de �etsenwinkel en nog 
veel meer. Van alles om de dure 
decembermaand een beetje aange-
namer te maken. 
Het boekje niet ontvangen? Bij veel 
ondernemers ligt het boekje op de 
toonbank of loop even binnen bij Total 
Copy Service in de Dorpsstraat en 
pro�teer van alle acties en kortingen. 

Wagenpark vernieuwd

Aalsmeer - Vrijdag 18 november was 
de o�ciële opening van het bedrijf 
Marginpar op het nieuwe terrein van 
Royal FloraHolland: Aalsmeer Oost. Met 
de overhandiging van een grote 
gebloemde sleutel was de oplevering 

van het nieuwe pand van Marginpar 
een feit. De kweker en importeur van 
zomerbloemen is hiermee het eerste 
bedrijf op dit nieuwe terrein. Ook werd 
direct de interne productstraat opgele-
verd. Hiermee is de marktplaats van 

Eerste bedrijf op nieuw terrein 
Royal FloraHolland geopend

Couponboekje weer uit met 
acties Aalsmeer Centrum  

Aalsmeer - Donderdag 17 november 
wapperde de Poolse vlag voor het 
raadhuis in Aalsmeer. Dit was ter ere 
van het werkbezoek van de Poolse 
delegatie  bestaande uit waarnemend 
ambassadeur Piotr Samerek, consul 
generaal Katarzyna Smoter, en consul 
Adam Jaworski. Burgemeester Gido 
Oude Kotte, wethouder Robert van Rijn 
en gemeentesecretaris Sjoerd Vellenga 
ontvingen de Poolse delegatie. De 
delegatie was vooral geïnteresseerd in 
de werk- en woonomstandigheden van 

Poolse werknemers. Daarvoor is een 
tweetal bedrijven bezocht waar niet 
alleen seizoenswerk verricht wordt, 
maar de Poolse gemeenschap een 
duurzaam onderdeel van het bedrijf 
uitmaakt. De burgemeester, wethouder 
Economische Zaken en gemeentese-
cretaris leidden ze daarom rond langs 
twee Aalsmeerse bedrijven waar dit 
het geval is. Als eerste werd een 
bezoek gebracht aan Jacht- en 
Scheepswerf Gouwerok. Dit familiebe-
drijf is zes generaties geleden opge-

Poolse ambassadeur op werk-
bezoek in Aalsmeer

Aalsmeer - Bosman Van Zaal heeft z’n wagenpark vernieuwd. Er zijn vijftien Renault 
Tra�cs en 1 Renault Master aangeschaft en geleverd door Renault Nieuwendijk. Een 
mooie samenwerking tussen twee Aalsmeerse bedrijven. De a�evering op 19 
november is gevierd met bier en bitterballen.

FloraHolland direct binnen handbereik 
voor Marginpar. “Twee jaar geleden gaf 
Marginpar bij Royal FloraHolland aan 
dat ze graag wilden verhuizen naar 
deze nieuwe locatie”, vertelt CFO van 
Royal FloraHolland, David van 
Mechelen. “Dit was de trigger voor de 
ontwikkeling van Aalsmeer-Oost.” 
Wethouder Robert van Rijn: “Als 
gemeente Aalsmeer, zijn wij verheugd 
dat Marginpar ervoor heeft gekozen 
om in onze gemeente gehuisvest te 
blijven. We zijn er van overtuigd dat zij 
op de marktplaats van Royal FloraHol-
land, werkgelegenheid creëert, verder 
kan groeien en bijdraagt aan een sterke 
sierteeltsector. En dit is belangrijk voor 
de Aalsmeerse economie.” Naast 
Marginpar is er nog meer ruimte voor 
bedrijven om zich te vestigen op het 
nieuwe terrein. Met het doortrekken 
van de productstraat zijn straks alle 
bedrijven in Aalsmeer-Oost direct 
aangesloten op de marktplaats en 
kunnen zij gebruik maken van de logis-
tieke voordelen van Royal FloraHolland.

richt en heeft twee hallen waar alumi-
nium casco’s gebouwd worden voor 
grote jachten. De delegatie werd hier 
rondgeleid door eigenaar Esther 
Gouwerok en Michel Vermeulen. 
Omdat het hier om gespecialiseerd 
werk gaat is het voor deze scheepswerf 
belangrijk om medewerkers langer aan 
het bedrijf te verbinden. Daarom 
werken zij zoveel mogelijk met 
dezelfde mensen die regelmatig naar 
Polen terug gaan, maar daarna weer 
naar Aalsmeer komen om in de 
scheepswerf te werken. Na het bezoek 
aan de scheepswerf van Gouwerok 
ging het gezelschap naar Celieplant. 
Hier werden zij ontvangen door John 
Celie. Celieplant is gevestigd op Green 
Park Aalsmeer en is de schakel tussen 
kwekers van bloemen en planten en de 
retail. Veel Poolse medewerkers van het 
bedrijf wonen tijdens hun werk bij 
Celieplant in de Flowertower naast het 
bedrijf. Ook hier kreeg de delegatie 
een rondleiding. Burgemeester Gido 
Oude Kotte. “Het was een waardevol 
bezoek waarin we goed met elkaar in 
gesprek zijn geweest over de Poolse 
medewerkers in Aalsmeer. Daarnaast 
hebben we de Poolse delegatie een 
tweetal mooie Aalsmeerse bedrijven 
laten zien.” De middag werd afgesloten 
in de trouwzaal van het raadhuis.

Amstelland - Op zondag 27 
november probeert Slagwerkgroep 
Bovenkerk de grootste en leukste 
sambaband van Amstelveen te 
vormen en daar hebben de slagwer-
kers jou voor nodig. Kom gezellig 
langs op deze middag vanaf 14.45 uur 
en geniet onder het genot van een 
hapje en drankje van het gevarieerde 
concert van de Slagwerkgroep. 
Aansluitend laat de sambaband een 
voorproe�e horen van sambanum-
mers en mag jezelf je slag slaan. Je 
hoeft geen muzikale achtergrond te 
hebben en voor gehoorbescherming 
wordt gezorgd. In een gezellige, infor-
mele huiskamersetting wordt dan met 
elkaar geprobeerd het record te 
vestigen. Omdat de Slagwerkgroep 65 

jaar bestaat, hopen de leden op mini-
maal 65 personen. Het is niet moeilijk, 
laagdrempelig zelfs, en vooral een 
mooie kans om een keer in een enorm 
muziekgezelschap mee te doen. Wil je 
liever alleen komen luisteren? Dan 
ben je uiteraard ook van harte welkom. 
Slagwerkgroep Bovenkerk speelt deze 
middag verschillende muziekstukken 
van klassiek tot pop en de sambaband 
maakt er gegarandeerd een feestje 
van. Het concert en de recordpoging 
(van 15.00 tot 17.00 uur) vinden plaats 
in het Noorddamcentrum Bovenkerk 
aan de Noordammerweg 1. Gratis 
entree, inclusief gehoorbescherming, 
hapjes en een consumptiebon. Kijk 
voor meer informatie op: 
www.slagwerkgroepbovenkerk.nl

Recordpoging vorming grootste 
sambaband: Doe ook mee?
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Uithoorn - Hoe hard het ook klinkt: de 
enige echte zekerheid in het leven is 
dat er een einde aan komt. Sommige 
mensen kunnen zich voorbereiden op 
een naderende dood, anderen over-
lijden volkomen onverwacht. In beide 
gevallen geldt dat het veel rust geeft 
als de wensen van de overledene 
bekend zijn. Iemand die weet dat het 
leven binnen afzienbare eindigt, vindt 
het vaak �jn om de uitvaart vorm te 
geven op een manier die bij hem of 
haar past. Het hebben van deze regie 
geeft veel innerlijke rust als de laatste 
levensfase ingaat. Als iemand onver-
wacht overlijdt is de schok groot. In alle 
heftige emoties moet dan ook een 
uitvaart worden geregeld. Het is van 
grote waarde als dan bekend is op 
welke manier de overledene afscheid 
wil nemen. Een begrafenis of een 
crematie, in wat voor sfeer en ambi-
ance, wat voor kaart, welke muziek, 
intiem van opzet of juist groots? Als er 
niks is vastgelegd leidt dat helaas 
weleens tot strubbelingen bij de nabe-
staanden. Dat is heel verdrietig in een 
tijd die al moeilijk genoeg is. Er zijn 
heel veel mogelijkheden voor een 
uitvaart. Zelfs meer dan men vaak 
denkt. Op de Facebook- en Instagram-
pagina’s Monuta Weber doet Jolanda 
Weber-Wieringa van Monuta Uitvaart-
verzorging verslag van uiteenlopende 

vormen van afscheid. Misschien inspi-
reert het. Ook al is het moeilijk of onge-
makkelijk om na te denken en te 
praten over de dood, Jolanda nodigt u 
uit om met haar in gesprek te gaan. 
Het maakt daarbij niet uit of u wel of 
niet verzekerd bent. Zo’n gesprek is 
kosteloos en Jolanda komt graag bij u 
thuis. Dan kan er in alle rust over de 
uitvaart gepraat worden. Het 
bespreken en vastleggen van de 
wensen bij overlijden is van onschat-
bare waarde op het moment dat het 
zover is. Ieder leven is het waard om op 
een passende manier af te sluiten. 
Jolanda staat u daar graag en met 
liefde in bij. Jolanda Weber-Wieringa, 
Register Uitvaartverzorgster, Burge-
meester Kootlaan 22 in Uithoorn. 
Bereikbaar via 0297-783002 en per 
mail: jweber@monuta.nl. Kijk voor 
meer informatie op 
www.monutaweber.nl.

Monuta Uitvaartverzorging: 
De laatste wensen

Aalsmeer - De zevende editie van de 
kalender van de Schoonheid van 
Aalsmeer voor 2023 is vanaf nu 
verkrijgbaar. Wederom een verras-
sende, hele mooie kalender, met 
foto’s van de allermooiste, 
gewoonste, bijzonderste dingen 
waar je meestal zo aan voorbij gaat, 
en die Aalsmeer en Kudelstaart 
eigenlijk zo uniek maken.
Dit jaar zet de Schoonheid van Aals-
meer zich in voor de hondentrai-
ningsgroepen van de Dierenbescher-
ming. De trainingsgroepen zijn door 
de herinrichting van het Hornmeer-
park verhuisd naar een ander veldje.
De makers van de Schoonheid van 
Aalsmeer willen de hondentrainings-
groepen van de Dierenbescherming 
graag ondersteunen door sport- en 
spelmateriaal voor hen aan te 

scha�en. De kalender is verkrijgbaar 
bij de Marskramer in Kudelstaart, het 
Boekhuis in de Zijdstraat, Hulleman 
in de Ophialaan, Nico-Optiek in Oost-
einde, PACA in de Lakenblekerstraat 
of op het Driekolommenplein en bij 
de Waterlelie aan de Dreef. De 
kalender kost net als andere jaren 
gewoon weer een tientje en de 
gehele opbrengst komt ten goede 
aan het gestelde doel.

‘Schoonheid van Aalsmeer 2023’ 
voor hondentrainingsgroepen

Door Janna van Zon

Aalsmeer - Het verhaal van Francoise 
van der Zon is een succes verhaal. Een 
schoolvoorbeeld hoe een balletje de 
goede kant op kan rollen. Samen met 
haar echtgenoot Stefan runt zij Arts 
and Ants, een zeer gerenommeerd 
bedrijf voor Koi-liefhebbers. Er kwam 
een aanvraag vanuit Japan of zij 
konden zorgen voor vissen bestemd 
voor een Grieks orthodox klooster in 
Griekenland. Iets preciezer; Mount 
Athos is een schiereiland ten Zuid-
oosten van Thessaloniki genoemd naar 
de berg Athos. Een echte pelgrims-
plaats waar vijftig kloosters liggen, Het 
valt onder het UNECSO wereld erfgoed. 
Jaarlijks wordt het bezocht door vijftig-
duizend mensen met een daarvoor 
speciaal paspoort. Heel graag zou Fran-
coise de plek bezoeken maar een 
duizendjaar nog steeds tellende regel 
is; Het eiland is verboden voor 
vrouwen! Het gaat zelfs zover dat dit 
ook de fauna betreft dus; geen koeien, 
geiten. De grote uitzondering zijn de 
vissen.

Wijn, honing en olijfolie 
“Stefan is er geweest en was diep 
onder de indruk. Van de rust, de prach-
tige natuur, de totale schoonheid. Er 
wonen in het klooster nog zo’n 
honderd monniken, allemaal in het 
zwart gekleed, een lange baard en de 
gemiddelde leeftijd is zeventig. Veel 
tijd wordt er besteed aan het geloof, 
daarnaast aan het onderhouden van 
de olijfbomen, de wijngaarden en aan 
het houden van vijftienhonderd bijen-
kasten. Alles gebeurt nog handmatig.” 
Stefan had voor het thuisfront wijn, 
honing en olijfolie meegenomen. De 
smaak daarvan betoverde Francoise. 
“Alles was zo heerlijk, zo puur, je 
proefde de natuur en de rust. Voor de 
bijen is het daar een walhalla, zij 

zorgen voor de verrukkelijkste 
kastanje- pijnboom- en heide honing. 
En alles is honderd procent biologisch.”  

Groene achtergrond 
Wat Francoise wel mag is mailen met 
Vader Rafaël en uit dit contact is een 
mooi verbond ontstaan. Inmiddels 
heeft zij haar eigen bedrijf Mount 
-Athos - Shop en de alleenverkoop van 
deze heerlijke artikelen. Francoise 
heeft een ‘groene achtergrond’. Zij was 
docent op het VMBO en MBO bloem-
schikken en landschapsinrichting. 
“Voor mij gaat er een hele nieuwe 
wereld open, het kennismaken met 
bijzondere culturen zoals wij al hadden 
met Japan en nu dan ook met Grieken-
land, het is zo een verrijking.” De haar 
gestelde vraag of zij alsjeblieft weer 
terug wil komen naar het onderwijs 
brengt twijfels met zich mee. Maar zij 
heeft het te druk met het 
ondernemerschap. 

Energieke groep
Francoise staat open voor nieuwe 
dingen, zoveel is wel duidelijk. “Ik houd 
van uitdagingen.” Vorig jaar was Fran-
coise te laat, maar nu neemt zij wel deel 
aan het Zaai-traject. “Het is een ener-
gieke groep, de verschillende inzichten 
leveren zoveel energie op. Wij leren van 
elkaar en de bereidheid elkaar verder te 
helpen is groot. Ik voel mij thuis bij 
Zaai!” Neem voor Zaai-informatie 
contact op met Kirsten Verhoef 
(project-organisator) via 0297-288163 
of per mail: kirsten@syltsupport.nl 

Francoise van der Zon: 
“Ik voel mij thuis bij Zaai”

KORT
CADEAUBONNEN 
VOOR SPAARDERS VAN 
BLOEMENZEGELS

Aalsmeer - Weer twintig spaar-
ders zijn voor de maand 
november getrakteerd op een 
cadeaubon ter waarde van 10 
euro van de Vereniging van Aals-
meerse Bloemenzegelwinkeliers. 
Verrast zijn: M. Vleghaar, J. van 
der Maat, P. van Groen, M. 
Levarht, C. Molleman, T. Vreeken-
Baardse,I. Hoogervorst, A. Star-
renburg, C. Zandvliet, C.S. 
Burgers,A. Nap, E. Noordermeer 
en W.P. Grebe, allen uit Aalsmeer 
en W. Guldemeester uit Amstel-
veen, P.C. van Klaveren uit 
Leimuiden, C. Moens uit Amstel-
veen, Van Diemen uit Nieuw-
veen, R. Blaauboer uit Kudel-
staart en G.C. Verwoert-Groene-
woud uit Rijsenhout. Het loont 
om Bloemenzegels te sparen. Er 
wordt door de Vereniging regel-
matig cadeaus en bonnen 
weggeven en een volle spaar-
kaart levert 2 euro contant op. 
Vraag om Bloemenzegels, u 
heeft er recht op! 

ACTIE ‘HIER MET JE 
VERLANGLIJSTJE’

Aalsmeer - Sinterklaas doet zijn 
inkopen altijd lokaal en heeft 
net als voorgaande jaren weer 
samen met de ondernemers uit 
Aalsmeer Centrum een hele 
gave actie bedacht. Kinderen tot 
en met acht jaar mogen weer 
een verlanglijstje maken met 
daarop drie dingen verkrijgbaar 
bij de winkels in Aalsmeer 
Centrum. Dit lijstje mogen ze in 
de verzamelboxen doen bij 
Fotowinkel Aalsmeer op het 
Raadhuisplein of bij Stage Music 
Shop in de Schoolstraat. 
Vermeld daarop naam, leeftijd, 
telefoonnummer en waar de 
cadeautjes in Aalsmeer Centrum 
verkrijgbaar zijn. Onder alle 
lijstjes, die voor zaterdag 26 
november ingeleverd moeten 
zijn, worden er een paar uitge-
kozen waarna Sinterklaas die 
cadeautjes gaat kopen Sinter-
klaas gaat met zijn Pieten vrijdag 
2 december (einde van de 
middag) bij een aantal kinderen 
in Aalsmeer of Kudelstaart langs 
om ze te verrassen met een 
cadeautje van het verlanglijstje.

WINTERMARKT 
IN HET CENTRUM: 
KRAAMHOUDERS WELKOM

Aalsmeer - Zaterdag 17 
december wordt er als vanouds 
weer een Wintermarkt georgani-
seerd in Aalsmeer Centrum. 
Tussen 10.00 en 16.00 uur kan 
weer genoten worden van 
gezelligheid in de Zijdstraat en 
op het Molenplein. Met onder 
andere een foodpleintje, kraam-
pjes, kerststukjes maken, muziek 
en uiteraard veel winterse gezel-
ligheid! Interesse in het huren 
van een kraampje of grondplek? 
Ondernemers, horeca, vereni-
gingen, stichtingen, etc. zijn 
meer dan welkom om zich te 
presenteren aan de bezoekers. 
Mail voor de mogelijkheden 
naar organisator Richard Piller: 
marktpillie@gmail.com of bel 
met 06-39707735. 

Aalsmeer - Van woensdag 23 
november tot en met woensdag 14 
december is de Hoogvliet supermarkt 
aan de Beethovenlaan gesloten 
vanwege een verbouwing. Tijdens de 
verbouwing wordt de Hoogvliet super-
markt gemoderniseerd en opgefrist. 
De supermarkt wordt anders en e�ci-
enter ingedeeld. Daarnaast krijgt de 
winkel een nieuw kassaplein met zelfs-
cankassa’s voor extra snel en e�ciënt 
afrekenen. Uiteraard blijft de bemande 
kassa bestaan voor klanten die liever 
door een kassamedewerker geholpen 
willen worden. Omdat in het pand 
asbest is gebruikt, wordt een gespecia-
liseerd bedrijf ingeschakeld om dit 
vakkundig en volgens de veiligheids-
normen te verwijderen.

Gratis pendelbus
Klanten, die geen vervoer hebben of 
slecht ter been zijn, kunnen toch hun 
boodschappen bij Hoogvliet kopen. Er 

rijdt namelijk tijdens de verbouwing op 
verschillende dagen een gratis 
pendelbus tussen de Hoogvliet super-
markten aan de Beethovenlaan en 
Aalsmeerderweg. De bus vertrekt 
iedere 30 minuten en rijdt tussen 10.00 
en 17.00 uur op de maandagen 28 
november, 5 december en 12 
december, op de woensdagen 30 
november en 7 december en op de 
vrijdagen 25 november, 2 december en 
9 december.

Feestelijke heropening
De feestelijke heropening van de 
Hoogvliet aan de Beeethovenlaan 
vindt plaats op donderdag 15 
december om 8.00 uur. De eerste 250 
klanten ontvangen die dag een gratis 
chocoladecake en op donderdag 15, 
vrijdag 16 en zaterdag 17 december 
krijgt iedere klant bij aankoop vanaf 10 
euro een gratis stevige 
boodschappentas.

Hoogvliet aan Beethovenlaan 
tijdelijk dicht voor verbouwing 

Aalsmeer - Het gonsde van de activi-
teit op Trade Fair Aalsmeer, die begin 
november plaatsvond. Maar liefst 
20.000 mensen uit meer dan 50 
landen wisten de grootste sierteelt-
beurs van Europa te vinden. De stem-
ming was positief, ondanks de ener-
giecrisis. Bezoekers genoten er zicht-
baar van om elkaar weer uitgebreid te 
spreken. Er was veel moois en inspi-
ratie te vinden. Bedrijven in de sier-
teelt lieten tijdens de Trade Fair weer 
als vanouds zien wat ze de afgelopen 
tijd hebben gedaan en gemaakt. 
Sommigen gaven al een kijkje in de 

toekomst, bijvoorbeeld met nieuw 
sortiment. Opvallende of creatieve 
creaties waren volop te bewonderen. 
Live bijpraten over sortiment, 
concepten, handel, energieprijzen en 
wat verder ter tafel kwam. En dat trok 
veel vakpubliek. Ontbraken vorig jaar 
vanwege de coronamaatregelen nog 
veel buitenlandse bezoekers; die 
kwamen dit jaar gelukkig weer in 
groten getale. Met 663 exposanten 
was de beurs goed gevuld en kwam 
je ogen en oren tekort. In 2023 wordt 
de Trade Fair Aalsmeer gehouden van 
8 tot en met 10 november.

Trade Fair Aalsmeer: Bezoek uit 
meer dan vijftig landen
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Aalsmeer - In de week van 27 
november tot en met 3 december 
gaan de collectanten van het Leger 
des Heils in Aalsmeer 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 organi-
satie. Verspreid over Nederland heeft 
het Leger rond de 130 buurthuiska-

mers, bedoeld voor de directe omge-
ving en toegankelijk voor iedereen. 
Het Leger des Heils zet alles op alles 
om zorg en ondersteuning te kunnen 
blijven bieden. Zo verruimt het Leger 
des Heils deze winter de openings-
tijden van zo’n 130 buurthuiskamers. 
Iedereen die in de knel komt door de 
stijgende in�atie en/of zich zorgen 
maakt over een te hoge energiereke-
ning is welkom. Ook vraagt het Leger 

Collecte Leger des Heils voor 
kwetsbare Nederlanders

DE SCHIJNWERPER OP...

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer - Jay Tabak komt oorspronkelijk uit Amsterdam, maar is opge-
groeid in Aalsmeer. Hij is eigenaar van Laska Metaal, een bedrijf waar 
exclusief maat- en seriewerk uit metal wordt gemaakt en dat eerst in 
Katwijk zat, maar sinds 2012 in Aalsmeer aan de Machineweg is geves-
tigd. Vier jaar geleden heeft hij het vrij plotseling van zijn vader overge-
nomen. In die vier jaren heeft hij het bedrijf succesvol uitgebreid en naar 
een hoger niveau gebracht. Hoe is dat gegaan? “Mijn vader was mijn 
beste vriend, ik heb fantastisch met hem samengewerkt. In 2009 ben ik in 
het bedrijf gekomen. Negen jaar later stelde mijn vader mij voor om 
mede-eigenaar te worden. Een vooruitziende blik, want Kort daarna over-
leed hij en stond ik er alleen voor. Ik heb gelukkig veel lieve, goede 
mensen om mij heen gehad die mij steunden in de moeilijke periode. 
Fijne klanten die me steunden en meedachten. Ik ben het bedrijf gaan 
moderniseren en heb het de afgelopen jaren meer geprofessionaliseerd 
en heb extra mensen in dienst genomen. We zijn in vier jaar tijd verdub-
beld qua mankrachten. En zo maken we prachtige producten die wereld-
wijd geplaatst worden. Laska metaal is specialist in het produceren van 
hoogwaardige metalen (maatwerk) producten, van een stalen deur tot 
een complete winkelinrichting. Samen met to�e opdrachtgevers maken 
we bijvoorbeeld ook hele mooie items die onder andere in de winkels van 
Tommy Hil�ger, Levi’s, Nike en Cartier terecht komen. Daar ben ik heel erg 
trots op. Daarnaast werken we zowel voor architecten, bij de inrichting 
van woningen, als voor de consument. Stalen deuren zijn een van onze 
specialiteiten, maar ook keukens voor particulieren. Op het ogenblik zijn 
we met iets nieuws bezig: Hologram boxen, een hologram geprogram-
meerd en afgebeeld in een manshoge box, zodat het lijkt of er iemand in 
staat. Het is wereldwijd een nieuwe manier van reclame maken. Kortom, 
we maken vooral graag mooie en bijzondere dingen.”

Ben je van het begin af aan van plan geweest om in het bedrijf te 
stappen?
“Ik was de eerste in de familie die de kans kreeg om te gaan studeren, dus 
mijn moeder zag liever niet dat ik met mijn handen ging werken. In eerste 
instantie ik ook niet, ik heb het vwo afgemaakt en daarna ben ik aan een 
studie economie en bedrijfskunde begonnen. Na een half jaar was ik toch 
niet geïnteresseerd genoeg waardoor ik met de studie ben gestopt. Ik 
ben toen bij mijn vader in het bedrijf gestapt, waar ik alle facetten van het 
metaalvak heb geleerd. Later ben ik mij gaan toeleggen op 3D tekenen 
en het ontwerpen van producten. Ik heb mijn kennis uitgebreid en ik ben 
leiding gaan geven; kortom ik heb mij opgewerkt en ben mee-ontwikkeld 
met het bedrijf.”

Wat maakt dit vak leuk? En wat doe jij? Ben jij de creatieve geest? 
“De diversiteit maakt het bijzonder, de mooie dingen die we produceren, 
de mensen die ik leer kennen. Elke dag begin ik met plezier. Ik ben het 
aanspreekpunt van het bedrijf wat betreft nieuwe opdrachten. Wij zijn 
een tijd op zoek geweest naar goed personeel, wat niet gemakkelijk te 
vinden was. Maar inmiddels heb ik een paar fantastische jongens in 
dienst en hebben wij een �jn team. Verder houd ik mij eigenlijk echt met 
alle facetten in het bedrijf bezig, ik breng de kennis die ik de afgelopen 
jaren heb opgedaan in de praktijk en stuur mensen aan. Maar als het 
nodig is sta ik zelf ook nog achter de tekentafel. Het gaat goed met het 
bedrijf, ik zie de toekomst vol vertrouwen tegemoet. “

Wie wil jij volgende week in de schijnwerper zetten?
Je�rey van den Heuvel, hij is mede-eigenaar van De Oude Veiling”

Jay Tabak: De diversiteit 
maakt mijn vak bijzonder”

Aalsmeer - Afgelopen maandag 21 
november was er in een uitzending 
van Een Vandaag een onderwerp te 
zien waarin ook het Seringenpark 
voorkwam. Het ging daarin om het 
uitdagingsrecht dat een groep burgers 
heeft om bij de gemeente te stellen 
dat zij een bepaalde taak beter, 

mooier, slimmer en of goedkoper 
kunnen. Landelijk zijn er al meerdere 
van zulke projecten gestart en de 
vraag is nu of deze vorm van burger-
participatie in de wet verankerd moet 
worden. Maandag was op televisie te 
zien hoe het er bij een groot project in 
Deventer aan toe ging en ook het rela-

Seringenpark: Onderhoud via 
uitdagingsrecht op televisie

Foto: Sjaak Koningen

tief kleine project in Aalsmeer kwam 
aan bod. De Werkgroep Seringenpark 
is al elf jaar bezig om het onderhoud 
van dit unieke park op een hoog 
niveau te krijgen en te houden. In 
2019 stelde wethouder Alink voor om 
dat doel te bereiken middels het uitda-
gingsrecht. Via die afspraak kon de 
werkgroep een erkend hovenier 
aantrekken en de kwaliteit van het 
park verbeteren. Voor de gemeente en 
de werkgroep was het een echte uitda-
ging om een verantwoorde en werk-
bare situatie te bereiken. In de afge-
lopen startfase is gebleken dat beide 
partijen tegen wat problemen 
opliepen. Daarom is er nu voor 
gekozen om als stichting door te gaan 
en op die manier de �nanciële 
constructie te waarborgen waarbij de 
uitdager zelf het �nanciële beheer 
voert. De werkgroep Seringenpark 
wordt nu de Stichting Behoud Serin-
genpark. Het ziet er serieuzer uit met 
een bestuur, voorzitter en penning-
meester maar het doel blijft hetzelfde; 
zorgen dat het park, dankzij de inzet 
van de hovenier, de Historische Tuin en 
de medewerking van de vrijwilligers er 
ook in de toekomst prachtig bij ligt.

andere organisaties, bedrijven, 
scholen, verenigingen en kerken om 
hetzelfde te doen. Zo wil de organi-
satie deze winter een deken van 
warme kamers over Nederland 
verspreiden. Het overgrote deel van 
de buurthuiskamers is niet gesubsi-
dieerd, waardoor het bestaan 
volledig afhankelijk is van giften en 
donaties. Voor wie niet aan de deur 
kan geven, heeft het Leger des Heils 
een mogelijkheid gecreëerd om 
online aan de collecte te geven. Op 
doneren.legerdesheils.nl is daarover 
meer informatie te vinden.

Handwerken met 
  O I

Aalsmeer - Op woensdag 30 
november is ieder van 9.30 tot 11.30 
uur weer welkom om ko�e te 
drinken, elkaar te ontmoetenen 
eventueel te handwerken tijdens de 
Oost-Inn in school de Mikado aan de 
Catharina-Amalialaan 66.

Op woensdag 30 november gaat er 
tijdens de creatieve avond iets 
gemaakt worden dat de kerstsfeer in 
huis brengt. Het adres is Oostein-
derweg 273, start 19.30 uur tot maxi-
maal 22.00 uur. Graag even opgeven 
via anoeskadejong@hotmail.com of 
bel 06-13255689. Voor deze avonden 
wordt een bijdrage gevraagd van 5 
euro per avond. 

Aalsmeer - Het was weer als 
vanouds, de Doopsgezinde Bazaar. 
Deze werd drukbezocht en met een 
opbrengst van bruto bijna 24.000 
euro is er ruimhartig ingezameld 
voor het goede doel. Dat je kon 
pinnen was een welkome aanvulling 
en er werd dan ook gretig gebruik 
van gemaakt. De bloemenkraam gaf 
de bazaar een heerlijk lenterse 

aanblik, in tegenstelling tot de 
temperatuur want het was ijzig koud. 
Als gebruikelijk stond men in de rij 
om naar binnen te mogen en hoewel 
de opstelling iets anders was dan 
gebruikelijk, heerste er een enthousi-
aste stemming. Niet alleen onder de 
bazarmedewerkers maar ook zeker 
bij de bezoekers. De rommelmarkt 
was groter dan voorheen werd als 

Bazaar druk bezocht én mooie 
opbrengst: Bijna 24.000 euro!

prettig ervaren, evenals het terug-
brengen van de ‘boekenhoek’ in de 
kerk. De spelletjes, kapitein Kees met 
zijn prijs; een overtocht met de 
Stena-Line, de kringen met prachtige 
zelfgemaakte artikelen, het was er 
allemaal weer en de notenkransen, 
druivengelei en kaarten wisselden 
vlug van eigenaar. Al die tijd hoorde 
je het geroezemoes, hier en daar een 
schaterlach en vooral heel vaak de 
zin: “Oh, wat �jn dat dit weer kan.” In 
het restaurantgedeelte draaide het 
Rad van Avontuur bijna continu en er 
werden veel mooie prijzen 
gewonnen. Er is volop lekkere taart 
en cake verkocht; de geur van verse 
groentesoep deed menigeen water-
tanden en er waren zelfs al olie-
bollen. Iedereen was ’s avonds dank-
baar voor de verse handen die 
kwamen helpen met opruimen. Wat 
was het druk geweest. Toen de 
laatste dozen en zakken wegge-
bracht waren zakte iedereen moe 
maar zeer voldaan aan tafel. Wach-
tend op de uitslag. En die viel niet 
tegen! Een spontaan applaus klonk 
door de bindingzaal. De helft van de 
bazaar-opbrengst gaat naar goede 
doelen. Een daarvan is het internet-
project op het Kisare College Health 
of Sciences in Tanzania. En een deel 
gaat naar twee ziekenhuizen in het 
Mara district in Tanzania voor de 
aanschaf van nieuwe wasmachines. 
Voor de projecten is verdubbeling 
aangevraagd bij de OSA. Uiteraard is 
er volgend jaar weer een bazaar. Dan 
op zaterdag 18 november. Zet u het 
vast in uw agenda? Meer informatie 
is te vinden op www.dgaalsmeer.nl. 
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COLUMN TRUUS OUDENDIJK

Aalsmeer - Wij zitten momenteel in de pleegzorg en kinderopvang. Voor 
de duidelijkheid: van hondenkinderen dit keer. Kareltje en Bess maken 
deel uit van ons gezin. Kareltjes ouders zijn samen twee weekjes naar de 
zon en daarom logeert hij bij ons. Volgens zijn baas is hij een autist, ‘maar 
wel de liefste’. De naam Kareltje is volkomen misplaatst want hij heeft het 
formaat van een tank en met vergelijkbaar vermogen. Wij noemen hem 
dus gewoon Karel. Bess is van hetzelfde soort als Karel maar dan in het 
meisje. Zij blijft voor langere tijd, haar ouders kunnen vanwege gezond-
heidsomstandigheden even niet voor haar zorgen. Bess kennen we al van 
puppy af aan; we zijn zelfs al eens met haar en haar familie op kampeer-
vakantie naar Engeland geweest. Memorabele trip. Tot voor kort maakten 
we als twee hondengezinnen elke zondagochtend in alle vroegte een 
wandeling langs het strand. Afwisselend Parnassia of Langevelder Slag. 
Dat is om diverse redenen even van het programma geschrapt. Maar 
onze Pien kan het uitstekend met haar vinden en verwelkomde haar 
hartelijk, toen ze met alle hondentoebehoren als mand, etensbakjes, voer 
en lekkere hapjes binnenkwam. Ze voelde zich gelijk thuis. Zo thuis zelfs 
dat ze Karel, toen hij twee dagen later zijn entree maakte, gelijk naar de 
strot vloog en genadeloos afsnauwde. Dat hebben we recht gezet en 
meteen de posities bepaald. “Je heet geen Matthijs”, zei ik tegen haar, “het 
is hier uiteindelijk niet DWDD. We gaan met respect met elkaar om, ook 
als hond.” Daarmee was de toon gezet. Sindsdien zijn ze dik bevriend. 
Karel is heel prominent aanwezig met een hondenbed van het formaat 
twijfelaar en daarmee barricadeert hij de voordeur. Met nog een hond 
onder de trap en een naast de kamerdeur zijn we het best bewaakte 
gezin van Noord-Holland. Komt nog bij dat zowel Karel als Bess een blaf 
hebben als een misthoorn. Hoort bij het ras, maar ik schrik me iedere keer 
te pletter als ze hun bek opendoen. Bijkomend euvel is, dat zodra ik de 
trap op ga, Karel halverwege naast me staat. Toen we even niet keken 
heeft hij zelfs op eigen initiatief de bovenverdieping verkend. Tot grote 
verbazing van de andere twee, die halen dat niet in hun hoofd. Dat 
gedrag heb ik hem af moeten leren. Prima gelukt. Een hond hoort in onze 
optiek op de grond en zeker op de begane. Ik heb het helemaal druk met 
mijn hondenklasje en loop een paar keer per dag samen met manlief een 
rondje. Verder blijft het bij voetballen in de tuin. Grappig is dat ze gelijk 
een roedel vormen. Pien weet dat ze niet verder mag dan het eind van 
het pad langs de laadkuil, omdat er mogelijk een vrachtwagen staat te 
laden. Ze blijft daar altijd keurig wachten. Bess en Karel doen dat ook, 
zonder enig verder commando. Een kwestie van goed voorbeeld doet 
goed volgen. Dat zouden meer mensen moeten doen. Wordt het leven 
zoveel simpeler van. 
Reageren? Truusoudendijk@gmail.com

Pleeggezin

Aalsmeer - Het nieuwkomersonder-
wijs voor kinderen in de basisschool-
leeftijd wordt in Aalsmeer aange-
boden door Taalsmeer. In het school-
gebouw van IKC Triade is één groep 
van Taalsmeer gehuisvest. Als gevolg 
van de uitbraak van de oorlog in 
Oekraïne is de vraag naar nieuwko-
mersonderwijs gegroeid. Sinds maart 
2022 is een extra groep gehuisvest in 
de ruimte van de naast IKC
Triade gelegen Postduivenvereniging 
De Telegraaf. Het aantal leerlingen 
van IKC Triade groeit en na de Kerst-
vakantie start een extra kleuter-
groep. Hierdoor is de gemeente 
genoodzaakt andere tijdelijke huis-
vesting te zoeken voor Taalsmeer. 
Belangrijk voor Taalsmeer is dat 
beide groepen bij elkaar blijven, 
zodat ook de betre�ende leer-
krachten bij elkaar blijven en elkaar 
kunnen ondersteunen.

Tijdelijk in de Mikado
Voor de tijdelijke huisvesting is 
ruimte beschikbaar in twee van de 

negen daklokalen van de Mikado. 
Met de directeuren van de drie basis-
scholen van De Mikado is overlegd 
en gekeken hoe het bestaande 
aanbod zoveel mogelijk gezamenlijk 
kan worden opgepakt. De kinderen 
van Taalsmeer kunnen meedoen met 
de bestaande gymlessen en creatieve 
lessen. Momenteel krijgen de 
kinderen van Taalsmeer één keer per 
twee weken zwemles in De Water-
lelie. Aangezien het leren zwemmen 
heel belangrijk is voor de zelfred-
zaamheid van deze kinderen, wordt 
nagegaan of busvervoer vanuit Aals-
meer-Oost naar De Waterlelie gere-
geld kan worden. Ook wordt 
gekeken of er busvervoer mogelijk is 
vanuit Kudelstaart naar Aalsmeer- 
Oost voor de nieuwkomers die in 
Kudelstaart wonen en geen eigen 
vervoer hebben.

Centrale locatie
De tijdelijke oplossing in De Mikado 
zal zeker duren tot het einde van dit 
schooljaar, maar zal mogelijk ook in 

het schooljaar 2023/2024 noodzake-
lijk zijn. Echter, zo stelt de gemeente, 
het belang van de huidige locatie 
verbonden en in de buurt van IKC 
Triade is groot. Het is een centrale 
locatie in Aalsmeer, die vanuit de 
andere kernen goed bereikbaar is. De 
omliggende voorzieningen, zoals De
Waterlelie, de kinderboerderij, maar 
ook het dichtbij gelegen busstation 
Zwarteweg, zijn belangrijk voor het 
aanbod. Daarom wordt een onder-
zoek gestart naar een tijdelijke 
locatie om Taalsmeer weer zo snel als 
mogelijk in de nabijheid van IKC 
Triade te huisvesten. 
In het Integraal Huisvestingsplan 
Aalsmeer (IHP), dat momenteel 
samen met de schoolbesturen, 
kinderopvangorganisaties en de ESA 
wordt opgesteld, wordt de perma-
nente huisvesting van Taalsmeer 
opgenomen. De besluitvorming van 
het IHP is gepland medio 2023 en 
daarmee ook de besluitvorming over 
de toekomstige huisvesting van 
Taalsmeer. 

Onderzoek gemeente naar nieuwe 
huisvesting voor Taalaalsmeer 

Op de foto met Sint in Centrum

Aalsmeer - Zondag 20 november is in 
buurthuis Het Middelpunt de eerste 
editie van het ‘Aalsmeer-Oost Sinter-
klaasfeest’ gevierd. Het was een groot 
succes. De Echte Pieten waren van de 
partij en de dansers van Happy2dance 
gaven een spetterend optreden. Ook 
Sinterklaas kwam gezellig langs en 
werd verrast met een openingsdans 
door alle kinderen en de Pieten. 

Iedereen ging uiteindelijk naar huis 
met een zakje pepernoten en een 
cadeautje. Kortom, een geslaagd feest 
dat zo goed als zeker volgend jaar 
zeker weer georganiseerd gaat 
worden. Het feest kwam tot stand 
door een samenwerking van De Echte 
Pieten en dansschool Happy2dance en 
werd mogelijk gemaakt door buurtver-
eniging Oostend en diverse sponsors.

Gezellig Sinterklaasfeest in Oost

Aalsmeer - Op woensdagmiddag 30 november kunnen kinderen tussen 14.30 en 
16.00 uur op de foto met Sinterklaas en zijn Pieten in het Centrum. Kom deze 
middag naar Foto de Boer in de Zijdstraat, laat gratis een mooie foto maken en maak 
een gezellig praatje met de Sint en de Pieten. Sinterklaas vindt het leuk als je een 
mooie tekening of ander knutselwerk voor hem meeneemt. En wie weet krijg jij ook 
nog wel iets van hem... Foto: Stichting Sinterklaas in Aalsmeer

Aalsmeer - De Stichting Buurthuis 
Hornmeer zet zich in voor energiebe-
sparing in de wijk. De subsidie van het 
BuurtBespaarBudget van de Vereni-
ging LSA bewoners uit Utrecht maakt 
dat mogelijk. Het Buurthuisteam kan 
daarmee in de komende maanden 
veel mensen helpen bij de besparing 
op uitgaven voor energie. De subsidie 

is bedoeld om de energietransitie in 
buurten een boost te geven. Het 
Buurthuisteam Hornmeer en de Stich-
ting Nieuw Aalsmeer willen een 
aanzet geven de Hornmeer de meest 
energiezuinige wijk te laten worden 
van Aalsmeer. In samenwerking met 
de gemeente Aalsmeer is al een ener-
giescan gemaakt van het gebouw. De 

Buurthuisteam Hornmeer zet 
zich in voor energiebesparing

scan geeft aan dat het buurthuis sterk 
verduurzaamd moet worden. Zonne-
panelen, isolatie, nieuwe verlichting, 
andere energiezuinige apparatuur, 
aanpassingen van de Cv-ketel en radi-
atorfolie. Naast grote ook kleine maat-
regelen. Kleine maatregelen die e�ect 
hebben op de energie-portemonnee, 
en dus ook bijdragen aan het vermin-
deren van de Co2 uitstoot. 
Aanstaande maandag 28 november is 
tijdens het wijkoverleg (vanaf 20.00 
uur) een informatieve tentoonstelling 
te zien in de grote zaal van het buurt-
huis over energie en energiebespa-
ring. Met voorbeelden van praktische 
toepassingen en advies. Buurtbewo-
ners die met enthousiasme en betrok-
kenheid willen bijdragen aan de orga-
nisatie en uitvoering van dit ener-
gieke buurtproject of op een van de 
onderdelen kunnen zich aanmelden 
bij: buurthuishornmeer@gmail.com. 
Voor inhoudelijke vragen over dit 
initiatief kan contact opgenomen 
worden met Theo Bergonje van Stich-
ting Nieuw Aalsmeer via bergonje.
ommekeer@gmail.com en www.
nieuwaalsmeer.nl.

Aalsmeer - In de vergadering van de 
commissie Maatschappij en Bestuur van 
17 november stond de behandeling van 
de tweede Bestuursrapportage 2022 
gemeente Aalsmeer op de agenda. Uit 
die rapportage bleek dat het budget 
voor ondersteuning van bedrijven en 
ondernemers in Aalsmeer en Kudel-
staart die in coronatijd niet voor tege-
moetkomingen in aanmerking kwamen, 
maar wel in de problemen zouden 

komen, niet was gebruikt. Dit budget 
zou weer worden toegevoegd aan de 
algemene middelen van de gemeente.
Fractievoorzitter van de VVD, Dirk van 
der Zwaag, heeft in de commissie voor-
gesteld om het niet gebruikte bedrag 
van 300.000 euro beschikbaar te 
houden voor de Aalsmeerse economie 
en het apart te houden in het stimule-
ringsfonds lokale economie, zodat het 
nog steeds beschikbaar blijft voor 

VVD wil ‘corona’ budget voor 
lokale economie behouden

ondernemers en bedrijven in Aalsmeer 
en Kudelstaart. De portefeuillehouder 
economie en �nanciën, Robert van 
Rijn, heeft toegezegd om het voorstel 
van de VVD in het college te 
bespreken. Fractievoorzitter Dirk van 
der Zwaag: “Het is niet meer dan 
logisch en redelijk dat als je geld 
beschikbaar hebt gesteld voor onder-
nemers en bedrijven en het niet is 
gebruikt, dat je het geld op een of 
andere manier beschikbaar houd voor 
die doelgroep. Ik ga er vanuit dat het 
college die gedachte volgt en het geld 
reserveert voor de lokale economie.”
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KORT
OUDERENSOOS 55+ IN 
DORPSHUIS ‘T PODIUM

Kudelstaart - Iedere donder-
dagmiddag is er voor 55+ers van 
13.30 tot 16.30 uur een gezellige 
kaartmiddag in Dorpshuis ’t 
Podium. Klaverjassen en jokeren 
staan op het programma en 
nieuwe kaarters worden hartelijk 
welkom geheten. Op donderdag 
17 november waren 21 kaarters 
aanwezig en het klaverjassen is 
gewonnen door Rudolf Haussler 
met 5447 punten en en het 
jokeren door Guusje Kok met 
214 punten. De volgende kaart-
middag is Donderdag 24 
november. Voor inlichtingen kan 
gebeld worden naar Hans van 
Schuilenburg (penningmeester) 
via 06-12699009.

INLOOP BINDINGZAAL, 
THEMA GEDICHTEN

Aalsmeer - Op zondagmiddag 
27 november is er weer een 
inloop voor mensen die de 
zondagmiddag zo lang vinden 
duren in de Bindingzaal van de 
Doopsgezinde Gemeente in de 
Zijdstraat 55. Er is gelegenheid 
voor een praatje en een spelletje 
en er klinkt muziek. Ook wordt 
er een kopje ko�e of thee 
geschonken en een drankje. De 
inloop is van 15.00 tot 16.30 uur 
en er wordt een vrijwillige 
bijdrage van 2 euro per persoon 
gevraagd. Thema: Gedichten 
over mens, natuur en hoop. Als u 
zelf een mooi gedicht hebt en 
dat zou willen delen is dat heel 
welkom. Arida van Oudenallen is 
deze middag uw gastvrouw. U 
bent van harte welkom namens 
het team inloop. Informatie: 
0297-326801 of 06-25331458.

WEER KERSTBOOM 
IN CLANTSTRAAT

Aalsmeer - Net als vorig jaar 
gaan bewoners weer een kerst-
boom plaatsen op het speel-
plein aan de Clantstraat. De initi-
atiefnemers hopen op een 
gezellige samenkomst van 
buurtbewoners. Het idee is dat 
het dan een boom is van 
iedereen en voor iedereen. De 
kerstboom wordt op woensdag 
30 november om 14.00 uur neer-
gezet. Gezellig als u/jij komt 
helpen. Tip: Neem iets leuks mee 
om in de boom te hangen.

ZONDAG KLEUTERBIOS IN 
CINEMA AMSTELVEEN

Amstelland - Zondag 27 
november om 11.30 uur staat de 
Kleuterbios weer op de agenda 
van Cinema Amstelveen. Deze 
keer twee �lmpjes naar de 
wereldberoemde kinderboeken 
van Julia Donaldson: Stap maar 
op mijn bezemsteel en Draak 
Dries en de vliegende dokters. 
Voor de eerste keer naar de bios 
gaan is al best spannend! 
Cinema Amstelveen doet 
daarom het licht niet helemaal 
uit en het geluid iets zachter dan 
normaal. Kijk op www.cinemaa-
mstelveen.nl voor meer 
informatie.

Aalsmeer - Griekenland is een zeer 
bekend vakantieland en wordt vooral 
in de zomers veel door toeristen 
bezocht. Tijdens de warme zomers 
zijn er niet veel bloemen in de natuur 
te ontdekken, echter in het late 
najaar barst de grond open van de 
vele bolgewassen. Duizenden 
Cyclamen, Crocus en Sternbergia 
geven het landschap kleur. Tijdens 
de lezing  bij Groei en Bloei op 
donderdag 1 december worden 
belangstellenden meegenomen naar 

de zuidpunt van de Peloponnesos 
waar naast de kleurrijke �ora ook stil 
gestaan wordt bij de prachtige 
cultuur van Griekenland. En wist u 
dat in het Taygethos gebergte, nabij 
de mythische stad Sparta, een herfst 
bloeiend sneeuwklokje voorkomt? 
De lezing bij Groei en Bloei Aalsmeer 
wordt verzorgd door Harry Jans en 
vindt plaats in buurthuis Hornmeer 
aan de Dreef 1. De aanvang is 20.00 
uur en de toegang is gratis net als de 
ko�e. Ook niet-leden zijn welkom.

Herfstbloeiers in Peloponnesos  
bij Groei en Bloei Aalsmeer

Team Multi Supplies wint voor 
derde keer ‘Slag om Aalsmeer’

Aalsmeer - Onlangs is een subsidie-
cheque uitgereikt van 2.500 euro 
door Gerard Nijland, voorzitter van 
OSA, aan Stefanie Rijken van Stich-
ting Kinderhulp Afrika. Er is door de 
Stichting Kinderhulp Afrika een 
bedrag van 2.500 euro voor de 
aanschaf van solarlampen ingeza-
meld. Daarom kon het maximale 
subsidiebedrag worden verstrekt 
voor dit project. De solar-lantaarn-
palen zijn bestemd voor verlichting 
op het terrein in Oeganda. Meer 
informatie is te vinden op: www.
kinderhulp-afrika.nl. Meer weten over 
de stichting Ontwikkelings-Samen-

werking Aalsmeer (OSA) en mogelijk-
heden voor subsidie voor een project? 
Kijk dan op: www.osa-aalsmeer.nl

Cheque van 2.500 euro van OSA 
voor Kinderhulp Afrika

Aalsmeer – Het eerste lustrum van 
de ‘Slag om Aalsmeer’ is afgelopen 
woensdag 16 november gespeeld. 
“We hebben een prachtige avond 
met elkaar beleefd in het clubge-
bouw van FC Aalsmeer”, aldus de 
organisatie, de Lions Club Aalsmeer. 
In totaal 25 teams van bedrijven en 
instanties uit Aalsmeer en omgeving, 
125 gasten, speelden mee met het 
avondvullende bedrijvenspel waarbij 
het draait om samenwerking en 
kennis. De ‘Slag om Aalsmeer’ is voor 
de derde keer gewonnen door het 
Team Multi Supplies .Met ruim tien 
punten verschil versloegen zij het 
team van Fysio & Fitness Kudelstaart 
dat verrassend tweede werd. Zij 
wisten met miniem verschil van 
slechts 0,3 punt het team van MJK 
Advies achter zich te laten. Onder de 
overige deelnemers waren enthousi-
aste teams van Renault Nieuwendijk, 
De Vries Scheepsbouw, De Rijk bv, 
Meer Vastgoed, Van der Driftbouw, 
CDA/VVD en vele anderen. De 
poedelprijs ging naar het team van 
Glashandel Accuut waarbij ook 

burgemeester Gido Oude Kotte was 
aangeschoven. Met de opbrengst 
van de spelavond voor bedrijven 
sponsort de Lions Club goede doelen 
in Aalsmeer. Op de ‘hoofdprijs’, een 
cheque van 7.500 euro, is de dagbe-
steding van Irene getrakteerd. De 
medewerkers kunnen nu een home-
trainer en scherm aanscha�en om 
ouderen een virtuele �etstocht te 
laten maken door Aalsmeer of welke 
plaats dan ook. Goed om te bewegen 
en herinneringen op te halen. Naast 
de gift aan Irene zijn nog meer Aals-
meerse doelen gelukkig gemaakt 
door de Lions Club. Cheques van elk 
750 euro zijn uitgereikt aan de Mike 
Multi Foundation (sponsoring 
sporten voor minder-validen), Down 
Town Ophelia (feest voor mensen 
met een beperking), en kinderboer-
derij Boerenvreugd (nieuw te 
bouwen pluimveeverblijf ) en 
rolstoeltennisser Ruben Spaargaren 
(deelname Olympische Spelen). Er 
wordt terug gekeken op een gezel-
lige avond. In november 2023 volgt 
ongetwijfeld de volgende editie.

Aalsmeer - Op kinderboerderij 
Boerenvreugd mag het sinterklaas-
feest niet ontbreken. Zondag 27 
november komt poppentheater 
Zelen naar de boerderij met een 
sinterklaasvoorstelling. ‘Cadeau voor 
Sinterklaas’ is een voorstelling over 
Jantje en Sinterklaas. Jantje hoopt 

maar dat de stoomboot van de Sint 
aankomt in Nederland, want de wind 
waait wel heel hard door de bomen. 
Jantje droomt over Sinterklaas en dat 
hij een lekkere speculaasletter krijgt 
als cadeau, maar zou de Sint zelf ook 
wel eens een cadeautje krijgen voor 
zijn verjaardag? Kom genieten van 
de voorstelling en meezingen met de 
vrolijke sinterklaasliedjes. Als afsluiter 
is er een gezellige pepernoten dans! 
Er zijn vijf voorstellingen om 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00 en 15.00 uur.
Het adres van Kinderboerderij 
Boerenvreugd is Beethovenlaan 118. 
Het bezoeken van de voorstelling is 
gratis, maar varken Beer staat klaar 
om donaties in ontvangst te nemen. 

Voorstellingen ‘Cadeau voor 
Sinterklaas’ bij Boerenvreugd

Aalsmeer - Dinsdag 22 november 
was de ambulance gelukkig niet voor 
een ongeval op het schoolplein van 
de Zuidooster, maar voor de opening 
van het thema ‘Op Wielen’ voor de 
leerlingen van groep 3. In het kader 
van het nieuwe thema kwamen twee 

medewerkers met de ambulance 
naar de Zuidooster. De kinderen 
mochten vragen stellen, in de klas 
werd een powerpoint gepresenteerd 
en de kinderen mochten zelfs in de 
ambulance zitten. Er is weer heel veel 
geleerd! 

Ambulance op de Zuidooster

Aalsmeer - De wijk Hornmeer is een 
ware metamorfose aan het onder-
gaan. Het nieuwe park aan de Dreef 
waar veel waterpartijen zijn gecre-
eerd krijgt met de bruggen, de 
wandelpaden en onder andere het 
evenemententerrein al een duidelijk 
‘gezicht’ en iets verderop, op de krui-
sing met de Zwarteweg, krijgen de 
bewoners van de tiny houses al bijna 
nieuwe buren in de twee apparte-
mentengebouwen van Eigen Haard. 
En er zijn nog meer plannen voor 
woningbouw. 
Op de locatie van de gesloopte 
schoolgebouwen aan de Meervals-
traat en Roerdomplaan gaan in de 
‘Tuinen van de Hornmeer’ zo’n 
tachtig woningen en een gezond-
heidscentrum gerealiseerd worden. 
Dit gebeurt in fases en de eerste stap 
betreft het laten verrijzen van totaal 

37 woningen in het duurdere 
segment. Er staan ook (goedkopere) 
gezinswoningen in de planning, 
evenals huizen voor starters en 
ouderen. De terreinen hebben vrij 
lang braak gelegen, maar nu lijkt er 
dan toch schot in te komen. In ieder 
geval zijn er hekken gezet en staat de 
eerste (bouw)keet in de Roerdom-
plaan klaar... 
De Hornmeer wacht daarna nog een 
verdere invulling. Op het stuk grond 
achter de brandweerkazerne (waar-
voor nieuwbouw in ontwikkeling is) 
aan de Zwarteweg, hoek Burge-
meester Kasteleinweg, gaan even-
eens huizen gebouwd worden. Hier-
voor ligt het ontwerp overigens nog 
op de tekentafel, oftewel is in een pril 
stadium en is er nog geen zicht 
wanneer hiervoor de eerste o�ciële 
paal geslagen zou gaan worden.

Wijk Hornmeer in ontwikkeling
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Aalsmeer - Maandagavond 28 
november is er Wijkoverleg in de 
Hornmeer. Er is informatie over 
veiligheid en maatschappelijke 
aspecten in Aalsmeer en de Horn-
meer, alsmede over de initiatieven 
om de komende winter een warme 
plek te vinden in de strijd tegen de 
hoge energiekosten. Daarom is er 
voorlichting over de deelname aan 
het ‘Buurt Besparingsproject’. De 
functie van het buurthuis komt aan 
de orde en zal worden toegelicht. 
Verder komt de nieuw aangestelde 
wijkagent zich voorstellen en zijn 
functie in de wijk toelichten. Er is ook 

aandacht voor de graaf- en bouwac-
tiviteiten in de wijk maar daarop 
vooruitlopend stelt het teleur dat het 
project aan de Roerdomplaan nog 
steeds niet is aangevangen. Dat de 
inschrijving voor het project ‘de 
tuinen van Hornmeer’ is opengesteld, 
geeft meer verwachtingen. 
Voldoende onderwerpen voor een 
vruchtbaar overleg waarin de 
inbreng van de wijkbewoners waar-
devol en essentieel is. Het bestuur 
ziet daarom uit naar de ontmoeting 
aanstaande maandag met de bewo-
ners vanaf 20.00 uur in het buurthuis 
aan de Dreef.

Leefbaarheid centraal bij het 
wijkoverleg in Hornmeer

Aalsmeer - Zondag 13 november 
speelde Heren 1 van Basketbalvereni-
ging Aalsmeer In Haarlem tegen OG. 
Het beloofde een spannende 
wedstrijd te worden. Aalsmeer was in 
volle sterkte aangetreden en was van 
plan de strijd goed aan te gaan. OG 
staat bekend als een team wat veel 
scoort en met een fanatieke verdedi-
ging de tegenstander van zich af 
weet te houden. Dat merkten de 
Aalsmeerders direct en door de 
schrik stond er na 7 minuten een 8–0 
achterstand op het scorebord. Aals-
meer toonde meer inzet en kwam 
verdiend terug. Door scores van 
Valentijn Stokman en Thijs Wij�es 
kon de eerste periode redelijk 
worden afgesloten met een achter-
stand van slechts 1 punt: 18–19.
De tweede periode verliep echter 
desastreus voor de Aalsmeerders en 
OG kon uitlopen naar een 40–20 
voorsprong. Coach K nam een time-
out en liet de Aalsmeerders een 
strakke man-to-man op het veld 
zetten waardoor OG behoorlijk werd 

verstoord en de Aalsmeerders netje 
terugkwamen en zelf in de vierde 
periode de achterstand geheel 
hadden weggewerkt. De tussenstand 
was dan ook 55–58 voor Aalsmeer. 
De aanvallen liepen goed, de verde-
diging zat op slot en de ballen 
gingen raak. Ook de driepunters van 
Gerard Koot vielen en de wedstrijd 
zag er opeens heel anders uit. OG 
reageerde door zeer agressief te 
gaan spelen en de Aalsmeerders 
lieten zien daar nog door geïntimi-
deerd te worden. De scheidsrechters 
lieten aan beide kanten veel toe en 
de Haarlemmers pro�teerden daar 
duidelijk het meest van. De wedstrijd 
bleef tot de laatste seconde span-
nend en helaas vielen de laatste 
schoten van Aalsmeer niet en was de 
achterstand bij het laatste �uitsignaal 
5 punten: 71–66. 
Doelpunten: Gerard Koot 9, Sebas 
Stokman 4, Valentijn Stokman 22, Jim 
Commandeur 8, Robbert Wielinga 
13, Thijs Wij�es 7, Tijs Buskermolen 3 
en Alan Tekleghiorghis 5 punten.

Basketbal: Nipt verlies BVA op 
medekoploper OG

Aalsmeer – In de ochtend van 
maandag 7 november heeft de politie 
van Aalsmeer-Uithoorn een verkeers-
controle gehouden op het terrein van 
bloemenveiling Royal FloraHolland. 
De controle was in samenwerking 
met het Team Transportcriminaliteit 
en het Verkeershandhavings-team 
van Politie Amsterdam en doel was 
het gericht controleren op het rijden 
onder invloed van bestuurders in het 
beroepsgoederenvervoer.
Schokkend is het, aldus de politie, te 
moeten constateren dat zeven van 
de dertig gecontroleerde bestuur-
ders vermoedelijk onder invloed 

reden. Van al deze verdachten is 
bloed afgenomen, nadat een eerste 
test aangaf dat er mogelijk drugs in 
het lichaam zaten. Doordat deze 
manier van controle een tijdrovend 
klusje is, zijn er maar dertig bestuur-
ders gecontroleerd. Tijdens de 
controle zijn nog enkele bekeuringen 
voor andere feiten uitgedeeld. Een 
waarschuwing van de politie tot slot: 
“Hopelijk ten overvloede, maar houd 
er rekening mee dat als je drugs 
gebruikt, dit lang in het lichaam blijft 
zitten. Je mag dan ook al die tijd niet 
als bestuurder deelnemen aan het 
verkeer.”

Verkeerscontrole politie op 
beroepsgoederenvervoer

Aalsmeer - Op donderdagavond 1 
december vergadert de commissie 
Maatschappij en Bestuur van de 
gemeenteraad van Aalsmeer. Op de 
agenda staat onder andere de gewij-
zigde begroting Amstelland-Meer-
landen. In deze begroting wordt 
voorgesteld in te stemmen met de 
gewijzigde begroting AM 2023 
waarin de inwonersbijdrage wordt 
verhoogd van 0,73 naar 1,37 euro per 
inwoner.

Verbonden Partijen
De rekenkamer heeft onderzoek 
gedaan naar de Verbonden Partijen 
in Aalsmeer. Een Verbonden Partij is 
een organisatie van buiten de 
gemeente waar de gemeente mede-
eigenaar van is en/of aan meebetaalt. 
De rekenkamer heeft geconcludeerd 
dat de aandacht van de gemeente-
raad voor belangrijke verbonden 
partijen verbeterd kan worden. Ook 
is de beschikbare informatie voor de 
raad niet eenvoudig te doorgronden. 
Volgens de rekenkamer behoeven 
verbonden partijen meer aandacht 
en raadt aan contacten te leggen 
met raadsleden uit andere 
gemeenten en de jaarstukken van 
deze partijen voortaan te agenderen. 

De commissie bespreekt donderdag 
de uitkomsten en aanbevelingen van 
het onderzoek.

Strategienota Sociaal Domein
Aalsmeer krijgt te maken met 
verschillende maatschappelijke 
opgaven. Dat vraagt om nieuw 
beleid voor het sociaal domein.
Het college wil de raad aan de voor-
kant laten meedenken welke wijzi-
gingen nodig zijn in het strategisch/
kader stellend beleid voor het sociaal 
domein en over hoe dit proces kan 
worden ingericht om te komen tot 
een nieuwe Strategienota. 

De volledige agenda inclusief alle 
bijbehorende stukken zijn te vinden 
op www.aalsmeer.nl. Via de website 
is de vergadering vanaf 20.00 uur 
rechtstreeks te volgen of achteraf 
terug te kijken. De vergadering 
bijwonen in de raadzaal is eveneens 
mogelijk. De vergadering van de 
commissie Ruimte van dinsdag 29 
november 2022 komt in verband met 
het ontbreken van agendapunten te 
vervallen. Voor vragen over onder-
werpen die op de agenda staan, kan 
een mail gestuurd worden naar 
gri�e@aalsmeer.nl

Commissie Maatschappij en 
Bestuur in vergadering

Aalsmeer - Twee auto’s zijn dinsdag-
avond 22 november met elkaar in 
botsing gekomen op de N201. Op de 
kruising met de Legmeerdijk ging 
het mis. 
Op de betre�ende kruising zijn vaker 
ongelukken gebeurd. Daarom zijn er 
bij die kruising ook rood licht �it-
spalen geplaatst. De auto’s raakten 

�ink beschadigd. Een berger heeft de 
auto’s weggesleept. Hoe het ongeluk 
kon gebeuren is onbekend. De 
politie doet onderzoek naar de 
exacte toedracht. In een van de voer-
tuigen zat een klein kind, deze heeft 
een zogeheten traumabeertje van 
een van de agenten gekregen. Er 
raakte uiteindelijk niemand gewond.

Flinke schade na botsing op 
kruising N201-/Legmeerdijk

KORT
CONTROLES DOOR DE POLITIE 
IN WIJKEN

Aalsmeer – Op donderdag 17 
november heeft de politie in een 
aantal wijken onopvallende 
controles gehouden. Meerdere 
agenten zijn in burger de wijken 
ingegaan. Er zijn diverse 
personen en voertuigen staande 
gehouden. Op deze wijze kan de 
politie opvallend gedrag signa-
leren en dit vervolgens door 
collega’s in uniform verder laten 
uitzoeken. “Zo kunnen wij op 
verschillende manieren onze 
wijken veilig houden”, aldus de 
politie. Mochten inwoners opval-
lend gedrag signaleren, dan 
worden zij gevraagd dit door te 
geven aan de politie. Onthoud 
hierbij eventuele voertuigen, 
kentekens, personen en uiter-
lijke kenmerken. In de aanko-
mende maanden is de politie 
voornemens meer controles, 
zowel opvallend als onopval-
lend, te gaan houden in Aals-
meer en in Uithoorn. De politie 
is bereikbaar via 112 (spoed), 
0900-8844 (algemeen) en 0800-
7000 (anoniem).

‘WIJ ZIJN HORNMEER’ 
ZOEKT UITBREIDING

Aalsmeer - Bewonersgroep ‘Wij 
zijn Hornmeer’ is op zoek naar 
uitbreiding van haar team. Als je 
wilt meedenken over een sociale 
wijkagenda en je vindt het leuk 
om dingen voor jouw eigen 
buurt in de Hornmeer te organi-
seren, ben je van harte welkom. 
Het doel is om, samen met Parti-
cipe Amstelland, een leefbare en 
welkome wijk en nog meer 
verbinding in de wijk met elkaar 
te creëren. De bewonersgroep 
heeft gemerkt dat een actieve 
inzet van bewoners in de wijk 
steeds belangrijker wordt, nu in 
deze tijd het ‘individualisme’ 
onder de mensen steeds groter 
dreigt te worden. Aanmelden als 
buurtbewoner, jong of oud, kan 
via buurtverbinder.aalsmeer@
participe.nu

‘GIRLSTRIP’ IN BACCHUS
Aalsmeer - Aanstaande 
zaterdag 26 november presen-
teert de stichting Kunst en 
Cultuur cabaret in Bacchus. De 
stand-up comedian Lucinda 
Sedoc brengt met haar show 
‘Girlstrip’ een ode aan de vrouw. 
De show gaat over geheimen, 
onzekerheden, positieve, maar 
ook negatieve ervaringen die 
toch allemaal besproken 
moeten worden. Het wordt 
genieten van een avond vol met 
herkenbare zaken die Lucinda 
verpakt in hilarische verhalen, 
maar bovenal zelfspot. De voor-
stelling in het culturele café in 
de Gerberastraat begint om 
20.00 uur, de zaal gaat een half 
uur eerder open, en kaarten zijn 
te koop via de KCA ticketshop.

Foto: VLN Nieuws, Laurens Niezen

Aalsmeer - Zondag 27 november 
wordt een feestelijke Zondag bij Bob 
met het duo Route Soleil en het 
Manouche Trio. Eerst kan genoten 
worden van Maaike (zang) en Gijs 
(accordeon) die het publiek 
meenemen naar Parijs en andere 
verre oorden. Na de pauze wacht een 
tweede verrassing: het Manouche 
Trio. De muzikale reis van voor de 

pauze zetten deze drie gitaristen op 
hun eigen wijze voort. Er zijn nog 
enkele kaarten te koop bij wijn-
handel Wittebol in de Ophelialaan. 
De grote zaal van De Oude Veiling 
opent om 14.45 uur de deuren en 
vanaf 15.30 uur staan op het podium 
Duo Route Soleil gevolgd door het 
Manouche Trio voor een gezellige 
middag vol muzikale klanken.

Duo Route Soleil en Manouche 
Trio bij ‘Zondag bij Bob’

Amstelland - Mevrouw Kommer 
woont in een grote houten kist. Zij 
woont daar al zo lang, ze kan zich 
eigenlijk niet herinneren hoe lang 
precies. Ze durft niet naar buiten. Ze 
durft een heleboel dingen niet. 
Gelukkig heeft ze gezelschap van 
haar poppen. Soms herinneren die 
haar aan alles wat ze mist van het 
leven buiten de kist. Vindt mevrouw 
Kommer de moed om haar kist te 
verlaten? Een komische poppenthea-
tervoorstelling over het overwinnen 
van grote angsten. De voorstelling 
‘B-B-Bang’ door Suzanne Bakker is te 

zien op zondag 27 november om 
14.30 uur en is geschikt voor 
iedereen vanaf 6 jaar. Reserveren kan 
via www.amstelveenspoppentheater.
nl, per mail:  info@amstelveenspop-
pentheater.nl of bel 020-6450439.

Voorstelling ‘B-B-Bang’ in het 
Amstelveens Poppentheater
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KORT
PAUL EN THEA WINNEN 
KOPPELKAARTAVOND

Aalsmeer - Met een totaal van 
negen tafels zit de groei er 
tijdens het wekelijkse klaver-
jassen goed in bij buurtvereni-
ging Hornmeer. De uitslagen 
zouden wel wat hoger kunnen, 
maar daar en tegen was de 
gezelligheid weer top. Het 
koppelkaarten afgelopen 18 
november is uiteindelijk 
gewonnen door Paul van Aalst 
en Thea van Aalst met 5178 
punten. De poedelprijs was voor 
Krijna Verhoef en Miep Bloemen 
met 3761 punten. Komende 
vrijdag 25 november is er weer 
gewoon kaarten in het buurt-
huis aan de Dreef 1. Aanvang 
19.30 uur, zaal open vanaf 19.00 
uur.

KLAVERJASSEN OP 
WOENSDAGAVOND

Kudelstaart - Het hele jaar door 
wordt door klaverjasclub De 
Geluksvogels gekaart op woens-
dagavond in het Dorpshuis van 
Kudelstaart. Nieuwe kaarters zijn 
welkom, de aanvang is 20.00 
uur. Het klaverjassen op 16 
november is gewonnen door 
Erik v.d. Beitel met 5433 punten. 
De poedelprijs was deze week 
voor Ben v.d. Voort met 3800 
punten.

SCHAKEN: NEDERLAAG 
VOOR AAS B

Aalsmeer - In de belangrijke 
schaakwedstrijd om degradatie 
te vermijden moest er 
gewonnen worden tegen 
Alphen A. Een sterke AAS 
B-delegatie werd dan ook uitge-
stuurd en de verwachtingen 
waren positief. Hoe anders 
verliep de wedstrijd. De eerste 
tegenslag was dat puntenma-
chine Achyuth op bord 6 dacht 
met een fraaie penning een stuk 
te winnen, maar zijn tegen-
stander had een prachtige 
tegentruc die twee pionnen 
opleverde en wat later het punt. 
Koen speelde op 7 een prima 
partij won materiaal en daarna 
de partij, de Azen weer gelijk. 
Op bord 1 en 2 speelden Theo 
en Patrick prima partijen, er had 
misschien nog wat meer inge-
zeten, maar beide remises waren 
niet slecht. Op bord 8 ging Jan 
Vos tenonder tegen een lager 
gerate tegenstander waar eigen-
lijk een punt verwacht werd. Op 
bord 5 had Ben een Najdorf 
tegen gekregen en zwart 
speelde een zet die deze begin-
nende e4 speler niet in zijn boek 
had. Langzaam maar zeker 
raakte Ben de draad kwijt in zijn 
partij en een sterke zet van zijn 
tegenstander noopte tot 
opgave. Willem zag zijn aanval 
doodlopen, bleef een pion 
achter en werd weggetikt. Ook 
Pjotr kwam er niet door en het 
verre eindspel ging zelfs 
verloren. Met een teleurstel-
lende 6-2 nederlaag dropen de 
Azen af.
Door Ben de Leur

Aalsmeer - De handbal heren van 
Green Park Aalsmeer hebben afge-
lopen zaterdag 19 november de 
BeNe League wedstrijd tegen Bevo 
vrij gemakkelijk gewonnen. In 
Panningen kwam Aalsmeer al snel op 
voorsprong en wist �ink uit te lopen. 
De rust gingen de teams in met 
11-19 voor Green Park. Ook de 
tweede helft was Aalsmeer een 
maatje te groot voor Bevo en wist 
zelf een voorsprong te creëren van 
14-30. Bevo liet het hoofd echter niet 
hangen en speelde fanatiek door, 
terwijl Green Park iets de rem erop 
gooide. Er werd echter wel gecon-
centreerd en gecontroleerd verder 
gehandbald, wat uiteindelijk de eind-
stand van 23-42 voor Aalsmeer ople-
verde. Met deze winst hebben de 
Aalsmeerse handballers goede zaken 

gedaan. Het team van coach Bert 
Bouwer is op gelijke hoogte 
gekomen qua puntenaantal met 
Sporting Pelt, elk 18 punten. Kembit 
Lions uit Limburg heeft de tweede 
plaats overgenomen van deze Belgi-
sche ploeg met 19 punten. Ruim aan 
kop gaat nog steeds Bocholt, even-
eens een Belgisch team, met 22 
punten. 
Aanstaande zaterdag 26 november 
staat speelronde dertien op het 
programma en dit is een thuiswed-
strijd voor Green Park Aalsmeer. 
Tegenstander is vooralsnog hekken-
sluiter Haacht. De wedstrijd is in De 
Bloemhof aan de Hornweg en begint 
om 19.00 uur. Een week later, 
zaterdag 3 december, vertrekt Aals-
meer naar België om het vanaf 20.15 
uur op te nemen tegen Eupen.

Handbal: Flinke winst voor 
Green Park Aalsmeer

Aalsmeer - Op zondag 20 november 
waren er weer wedstrijden voor de 
turnsters van SV Omnia 2000 in 
Sloten Amsterdam. Op deze koude 
ochtend kwamen maar liefst negen 
turnsters in actie. Zij streden in teams 
van vier of vijf om de prijzen. In 
wedstrijd 1 kwamen Jente Spaar-
garen, Noël, Noa, Jente Tolsma en 
Roosmarijn in actie. Zij begonnen op 
brug. Jente T twijfelde of ze wel een 
kip moest turnen toen hij elke keer 
bij inturnen mislukte, maar tijdens de 
wedstrijd lukte deze juist super mooi. 
Noa liet ook een zeer mooie brug 
oefening zien waarbij ze zelfs het 
tweede hoogste cijfer van alle turn-
sters haalde. Daarna gingen ze naar 
balk waar Roosmarijn een super 
mooie oefening liet zien. Helaas had 
Noël haar dag niet op balk, maar liet 
daarna een super mooie vloeroefe-
ning zien. Jente S turnde overal 
gewoon super netjes en haalde 
mooie cijfers en was super verbaasd 
toen zij hoorde dat ze individueel 
van alle turnsters eerste was 
geworden. Met het team mochten ze 
de zilveren medaille mee naar huis 
nemen. In wedstrijd 2 kwamen 
Noortje, Fien, Jayda en Mila in actie. 
Ook zij begonnen bij brug. Jayda liet 
een super mooie brug oefening zien 
waarbij zij het tweede hoogste cijfer 

haalde van alle turnsters. Mila kwam 
helaas wat onderdelen te kort bij de 
brug en liet hierdoor wat puntjes 
liggen, maar maakte dat goed door 
een super hoog cijfer bij de balk te 
halen. Ook Fien liet een mooie balk 
oefening zien met maar 0,2 punten 
verschil op Mila. Bij het laatste onder-
deel knalde Noortje met sprong en 
haalde hiervoor een hoog cijfer. Een 
goede wedstrijd waarvoor ze de 
derde prijs kregen. 
Trainsters en turnsters van SV Omnia 
kijken tevreden terug op twee week-
enden wedstrijden en gaan nu 
trainen voor de onderlinge 
wedstrijden op maandag 12 
december.

Zilver en brons voor turnsters 
van SV Omnia 2000

Aalsmeer - Het is ze gelukt! Alle 
trampolineteams van Omnia stromen 
door naar het NK op 10 december. 
Wat een prachtige prestatie. Na twee 
voorrondes in oktober en november 
hebben Hannah, Jenna, Katelijne, 
Fenne en Amber zich met hun team 
geplaatst voor de �naleplaatsen in 
de tweede divisie. Finn, Maud, 

Isabelle, Eva, Lindsey, Charlotte, Fleur 
en Caitlyn gaan de strijd aan in de 
derde divisie. Het Nederlands Kampi-
oenschap Trampolinespringen wordt 
op 10 december in Alkmaar 
gehouden. Interesse gekregen voor 
Trampolinespringen? Kijk op www.
svomnia.nl voor het lesrooster. De 
eerste proe�es is altijd gratis.

Trampolinespringers van Omnia 
naar NK voor teams

Aalsmeer - Vrijdag 11 november is 
het zesde Nieuwkoop BV open dart-
toernooi gespeeld op het industrie-
terrein aan de Aalsmeerderweg 249. 
Vanwege het grootte succes waren er 
weer 3 (of 4) spelers meer dan het 
vorige inhaaltoernooi van februari. 
Aan de deelnemers was gevraagd in 
discostijl te komen. Titelverdediger en 
organisator ‘Danny Double’ moest het 
in de halve �nale a�eggen tegen de 
Coen van der Wal ‘Kees’ voorheen ‘The 
Fireman’. De eerste winnaar bij de 
dames Bibi Nouwen ‘Biepster’ deed 
het verrassend goed en bleek niet 
alleen de beste dame, maar tevens de 
�nalist van het hoofdtoernooi. Een 
tweede dilemma deze avond. Tot nu 
toe waren het alleen maar heren in de 
�nales en werd onterecht ‘De 
mannen�nale’ genoemd. Dit bete-
kende ook dat de winnaar bij de 
dames ook al voor het spelen van 
deze �nale bekend was. De 36e speel-
ster Anja Knobbout ‘The Bookie’ werd 
hiermee automatisch tweede bij de 
dames. De ‘mannen�nale’ ging tussen 
‘Kees’ en ‘Biepster’. Het eerste leg was 
voor ‘Kees’ en het tweede leg werd op 

het kleinste haartje van het mense-
lijke lichaam na gemist door ‘Biepster’ 
waarna ‘Kees’ de winnende pijl in zijn 
laatste dubbel gooide. Nadat alle 
sportieve prijzen waren uitgereikt 
bleef er nog een beker over om uit te 
reiken, die voor de best geklede deel-
nemer. Max Rutten ‘The Squidnator’ 
zag er, volledig gekleed in zijn 
zilveren out�t en 180-diadeem, veruit 
het beste uit. Met trots nam hij de 
goude beker voor de tweede keer in 
ontvangst. Ondanks het ietwat 
rommelige verloop en minder strenge 
tijdwaarneming, gaat de dartavond 
toch als zeer geslaagd de historie in. 

Verrassende finalisten bij het 
Disco Darttoernooi

Rijsenhout- Donderdag 17 
november werd de zesde sjoelavond 
gespeeld. Met een verrassende top 
drie voor de Hoofdklasse. Nieuw-
komer Peter Zalm behaalde gelijk 
plaats twee in de Hoofdklasse met 
1720 punten. Alleen Thomas van 
Brakel bleef hem voor met 1885 
punten. In de A-klasse is Hans Schijf 
eerste geworden met 1614 punten, 
in klasse B eindigde Lineke van 

Brakel bovenaan met 1607 punten, in 
de C-klasse nam Mahjan Yari voor de 
derde keer op rij de eerste positie in 
met 1568 punten en in klasse D nam 
Ria Smit de leiding met 1437 punten. 
Donderdag 1 december vindt alweer 
de laatste sjoelavond in 2022 plaats. 
Er wordt weer gesjoeld in dorpshuis 
De Reede van 19.30 tot ongeveer 
22.30 uur. Donderdag 5 januari is de 
eerste sjoelavond in het nieuwe jaar.

Nieuwkomer Peter Zalm verrast 
bij Sjoelclub Rijsenhout

Aalsmeer - Op zaterdag 29 oktober 
deden negen leden van sportschool 
Chung-do kwan uit Uithoorn in Aals-
meer examen voor de eerste en 
tweede dan (zwarte banden). De 
kandidaten kwamen uit De Kwakel, 
Uithoorn, Kudelstaart, Aalsmeer, 
Amstelveen en Amsterdam. Examen 
werd gedaan in: uithoudingsver-
mogen, kennis van de sport, vormen 
(tuls), stenen breken en sparring. 
Getest werd ook ho�elijkheid (‘ye-ui’), 
integriteit (‘yom-chi’), doorzettings-
vermogen (‘in-nae’), zelfbeheersing 
(‘guk-gi’) en ontembare geest 
(‘baekjool boolgool’). Alle negen 
kandidaten zijn geslaagd. Het examen 
werd afgenomen door master David 

(onlangs in Zuid-Korea gepromoveerd 
tot V-dan) onder toeziend oog (via 
een video-verbinding) uit Zuid-Korea 
van grootmeester Kim Hoon. Onder-
deel van het examen was ook het 
geven van een taekwondo-les aan 
kinderen. De afgelopen week hadden 
alle kandidaten hun les gegeven, die 
werd opgenomen en in Zuid-Korea 
door grootmeester Kim was bestu-
deerd. Tijdens het bijna drie uren 
durende examen werd ook af en toe 
vanuit Korea gevraagd aan een kandi-
daat om een onderdeel opnieuw te 
doen. Hakim behaalde zijn tweede 
dan. En acht deelnemers behaalden 
hun eerste dan, de eerste zwarte 
band: Sonja (Soon-i), Zion, Jilan, 
Sietze, Mees, Kelsey, Fiona en Jamie. 

Eerste in Nederland
Een bijzondere vermelding is hierbij 
de eerste dan van Fiona, In 2019 won 
Fiona Hoekstra twee keer goud en 
twee keer brons op het Special Needs 
WK in Nieuw-Zeeland. En sinds afge-
lopen zaterdag is de Aalsmeerse de 
eerste o�ciële Specal Needs 
Taekwonde zwarte bander van 
Nederland. 

9 Geslaagden voor Taekwondo 
zwarte band-examen 
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Aalsmeer - Iedereen moet kunnen 
voetballen, ook als het �nancieel even 
tegenzit. Uit onderzoek blijkt dat 1 op 
de 11 kinderen in Nederland opgroeit 
in armoede, waardoor het voor 
ouders soms lastig is om de contri-
butie en andere benodigdheden van 
een sportclub te betalen. Vaak zijn er 
genoeg regelingen om te kunnen 
voetballen, ook als er even geen geld 
is. Regelingen die soms onvoldoende 
bekend zijn bij ouders en vereni-
gingen. FC Aalsmeer en ING zorgen er 
samen met de KNVB, SchuldenlabNL, 
de VoorzieningenWijzer en de Neder-
landse Schuldhulproute voor dat 
meer kinderen kunnen voetballen. 
Vanaf dit seizoen beschikt FC Aals-
meer over een �nancieel contactper-
soon die gezinnen gaat helpen met 
het aanvragen van de juiste (lokale) 
regelingen te vinden zodat meer 
kinderen kunnen (blijven) voetballen. 

Niemand buitenspel
“Niemand mag, om welke reden dan 
ook, buitenspel komen te staan”, zegt
Eef Niezing, voorzitter FC Aalsmeer. 
“Ook op onze club merken we bij 
leden dat de contributie of voetbal-
kleding om wat voor reden dan ook 
soms niet betaald kan worden. Dat 
vinden we ontzettend jammer, want 
geldzorgen mogen niet de reden zijn 
waarom kinderen niet kunnen voet-
ballen. We zijn blij dat we met hulp 

van onze �nancieel contactpersoon 
daarbij kunnen helpen. Het is niet 
voor iedereen even gemakkelijk om 
de weg naar de regelingen te vinden, 
maar ook kan het lastig zijn om erover 
te praten. Geweldig dat wij nu ook 
een �nancieel contactpersoon 
hebben die gezinnen hierbij gaat 
helpen. Zo kunnen we samen met 
ING, KNVB en maatschappelijke part-
ners zorgen dat kinderen kunnen 
voetballen, ook als er even niet 
genoeg geld is.”

Regelingen 
Ste�en van Iersel, sponsormanager 
ING: “Er zijn landelijk en lokaal 
voldoende regelingen die mensen 
met een krappe beurs op weg kunnen 
helpen om bijvoorbeeld de contri-
butie of kleding te betalen. Sommige 
gezinnen weten niet goed waar ze die 
hulp kunnen vinden. De �nancieel 
contactpersoon op de club kan hier 
gezinnen bij helpen. Dit kan een vrij-
williger zijn van de club of een ING-
medewerker die de club en de ouders 
gaat helpen de weg te wijzen. Ons 
doel is dat er op zoveel mogelijk 
amateurclubs in Nederland een �nan-
cieel contactpersoon beschikbaar 
komt om gezinnen te helpen en het 
onderwerp geldzorgen binnen de 
club bespreekbaar te maken. 
Geweldig dat FC Aalsmeer nu ook 
meedoet aan het programma.”

FC Aalsmeer: Ieder kind moet 
kunnen (blijven) voetballen!

KORT
WEDSTRIJDEN VELDVOETBAL

Zaterdag 26 november:
F.C. Aalsmeer
F.C.A. 1 - Alphia 1 14.30 u
F.C.A. 2 - rkav.Volendam 2 11.45 u
F.C.A. 3 - Sp.Martinus 3 14.25 u
Sv.Hillegom 2 - F.C.A. 4 12.45 u
F.C.A. 5 - asv.Arsenal 10 12.00 u
F.C.A. 6 - vv.Nederhorst 4 14.30 u
H.B.C. 3 - F.C.A. 7 13.15 u
Martinus 35+1 - F.C.A. 35+1 15.00 u
Sloten J019-1 - F.C.A. J019-1 11.45 u
sc.’t Gooi VR3 - F.C.A. VR1 12.30 u
Nieuw Sloten VR1 - F.C.A. VR214.00 u
F.C.A. VR3 - SpMartinus VR1 12.00 u
S.C.W.
Oestgeest 1 - S.C.W. 1 14.30 u
Argon 5 - S.C.W. 2 14.30 u
S.C.W. 3 - Amstelveen 3 14.30 u
S.C.W. 4 - Argon 7 12.00 u
S.C.W. 5 - csv.D.V.V.A. 12 14.30 u
A’veen 35+1 - S.C.W. 35+ 1 14.30 u
Kon.H.F.C. 45+2 - S.C.W. 45+111.45 u
SCW J019-1 - RKDES J019-1 11.00 u
SCW M020-1 - A.F.C. M020-1 12.00 u
R.K.D.E.S.
Alpen 1 - R.K.D.E.S. 1 14.30 u
F.C.Breukelen 2 - R.K.D.E.S. 2 14.30 u
R.KD.E.S. 3 - Amstelveen 5 12.30 u
Sv.Hoofddorp 3 - R.K.D.E.S. 4 14.45 u
SCW J019-1 - RKDES J019-1 11.00 u
U.N.O.023-1 - RKDES 023-1 12.15 u 
RKDES 023-2 - Zwanenburg 14.30 u

Zondag 27 november:
F.C.Aalsmeer
A.F.C.Quick 1890 1 - F.C.A. 1 14.00 u
S.C.P.B.’22 4 - F.C.A. 2 11.00 u
sv.Hillegom 8 - F.C.A. 3 13.00 u

KLAVERJASSEN OOSTEND 
IN HET MIDDELPUNT

Aalsmeer - Er stond weer klaver-
jassen op de agenda van 
Oostend. De heren waren dit 
keer beter dan de dames. De top 
drie werd bezet door Paul Könst 
met 5387, Piet Schuit met 5339 
en Jan Treur met 5109 punten. 
De beste dame was Annie 
Verkerk met 4995 punten. 
Hekkensluiter was Ubel van der 
Blom met 3653 punten. De 
volgende kaartavond is 
donderdag 1 december in 
buurthuis het Middelpunt aan 
de Wilhelminastraat. Aanvang is 
20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 
uur.

STRIJD OM DONATEUR-
DAMTITEL BIJ K&G

De Kwakel - Zaterdagmiddag 17 
december opent ’t Fort De 
Kwakel haar deuren voor de 
donateurs van Damclub Kunst 
en Genoegen. Zij zijn van harte 
welkom om te strijden om de 
donateur damtitel. Vanaf 13.00 
uur zullen de leden van K&G de 
deelnemers van harte welkom 
heten met een kopje ko�e of 
thee. Om half twee beginnen de 
poulewedstrijden, om daarna de 
donateurs op sterkte in te delen. 
Vervolgens strijden de sterkste 
dammers om de titel en gaan de 
overige dammers voor de titel in 
de b- of c poule. De komende 
week zullen de dammers met 
hun donateurskaarten bij deze 
donateurs langskomen waarbij 
zij zich kunnen opgeven. Of tele-
fonish bij Rene de Jong 
06-19328453 of bij Adrie Voorn 
0297-568472. 

Kudelstaart - Onder een blauwe 
lucht maar met een koude wind over 
het veld trad RKDES 2 aan tegen AFC. 
De temperatuur kwam afgelopen 
zaterdag 19 november niet boven de 
5 graden, tijd voor handschoenen en 
thermoshirts. AFC kwam het veld op 
in de traditionele rode shirts met 
grote V, waardoor RKDES aantrad in 
een foeilelijk geel tenue.
Het begin was boeiend, Laurens 
kwam in de 2e minuut tot een doel-
kans, maar schoot rakelings voor-
langs. AFC bleek een geduchte 
tegenstander, die op zijn kansen 
loerde. In minuut 10 brak een AFC-er 
alleen door maar stuitte op de altijd 
betrouwbare keeper Björn. 
Eén minuut later was het Roald aan 
de andere kant van het veld die oog 
in oog met de keeper faalde. Het spel 
golfde op en neer waarbij AFC de 
beste kans kreeg uit een goed uitge-
speelde counter. Maar weer was het 
Björn die een zeker doelpunt 
verijdelde. De rust werd bereikt 
zonder doelpunten. Ook de tweede 
helft veel inzet, veel balverlies maar 
geen doelkansen voor zowel RKDES 
als AFC. De keepers stonden te 
koukleumen bij gebrek aan actie.

Een bloedeloze 0-0 was het 
eindresultaat. 

RKDES 1 tegen DWO 1
Afgelopen zaterdag 19 november 
moest het eerste van RKDES het 
opnemen tegen de nummer twee: 
DWO uit Zoetermeer. RKDES speelde 
met veel vertrouwen wat uiteindelijk 
resulteerde in het eerste doelpunt in 
de 27ste minuut. Uit een goed opge-
zette aanval vanuit het middenveld 
scoorde Mike v/d Bergen de 1-0. 
Helaas in de 35ste bracht DWO de 
stand gelijk: 1-1 tot stand. Uit een 
ontstane corner in de 72ste minuut 
was het Luuk Westerman die met een 
kopbal de bal in het doel liet 
verdwijnen: 2-1. RKDES maakte ook 
nog de verdiende 3-1. Op aangeven 
van Dennis Pronk wist Arnaud van 
Leeuwen de bal achter de keeper te 
schoppen. En RKDES maakte nog een 
prachtig doelpunt via de ingevallen 
Benjamin van Gastelen, maar dit 
doelpunt werd terecht of niet afge-
keurd voor buitenspel. Door winst 
weer 3 punten in de tas en de Kudel-
staartse voetballers zijn gestegen 
naar plek twee in deze spannende 
zaterdagcompetitie.

Voetbal: Gelijk spel en winst 
voor RKDES 2 en 1

Aalsmeer - In een naargeestig decor, 
koud en veel regen, heeft Amsvorde 
afgelopen 20 november een verdiende 
overwinning behaald tegen de FCA 
zondag voetbaltak. Voor degene die 
het te koud hadden en na 25 minuten 
naar huis waren gegaan was het een 
vreemde uitslag. Aalsmeer ging prima 
van start en had in de beginfase van de 
wedstrijd zeker de beste kansen, door 
vooral fel op de bal te jagen en 
Amsvorde onder druk te zetten en te 
houden. Kansen op doelpunten waren 
er zeker. Verschillende spelers, Jeremey 
Maas, Romano Baarsen en Malick Lowe, 
hadden kansen om te scoren maar door 
goed keeperswerk ging dat helaas niet 
door. Tien minuten voor rust viel het 
doelpunt juist aan de andere kant. 
Amsvorde kwam beter in hun spel en 
werd in deze sportieve wedstrijd de 
bovenliggende partij. Stijn Termeer was 
de man die keeper Siem van de Ridder 
van dichtbij geen kans gaf: 0-1 en 
tevens ruststand. Al na vijf minuten in 
de tweede helft was het gebeurd: Twee 
doelpunten voor Amsvorde door onop-
lettendheid van Aalsmeer en de 

wedstrijd was helaas gespeeld. Met het 
inbrengen van Rayan v/d Neut, Ties 
Kleerenbezem , Patrick Melman en 
Dave leenders probeerde FC Aalsmeer 
nog iets aan de achterstand te doen. Er 
kwamen kansen, maar geen doel-
punten. Eindstand 0-4 voor het gemoti-
veerde Amsvorde uit Amersfoort. Het 
team bestaat overigens uit enkele zeer 
goede voetballers die ook betaald 
voetbal hebben gespeeld. Men wil in 
de 3e klasse blijven en volgend seizoen 
in de 3e klasse op zaterdag gaan voet-
ballen. Aalsmeer had duidelijk de pech 
tegen een zeer gemotiveerd en 
compleet team te spelen. Het was wel 
een mooi leerproces voor de jongere 
teamleden van FCA.

Winst FCA zaterdag
De dag ervoor, zaterdag 19 november, 
was het wel prima voetbalweer, wel 
koud, maar zonnig. Het eerste team van 
FC Aalsmeer vertrok naar Gouda om 
het op te nemen tegen SV Donk. Het 
werd een spannende wedstrijd, die 
Aalsmeer uiteindelijk wist te winnen 
met 1-0. 

Voetbal: Les voor FCA zondag, 
0-4 verlies tegen Amsvorde

Foto: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 19 
november stond de eerste wedstrijd 
van de jaarlijkse crosscompetitie op 
het programma in Landsmeer. Tijdens 
de crosscompetitie nemen de AVA 
junioren en pupillen het op tegen leef-
tijdsgenoten van verenigingen uit 
Noord-Holland Zuid, met als afsluiter 
in maart de grote �nale tegen de 
snelste atleten uit heel Noord-Holland, 
Utrecht en Flevoland. Zaterdag 
vormde de aftrap van het nieuwe 
seizoen, met een uitdagende cross 
over een mooi en heuvelachtig 
parcours in recreatiegebied Het Twiske. 
Onder koude omstandigheden, met 
gevoelstemperaturen van onder het 
vriespunt door de gure oosterwind, 
maar ook met een stralend herfstzon-
netje. Het spits werd afgebeten door 
de AVA U20/U18 jongens, die met 
respectievelijk een tweede en vierde 

plaats voor Finn Rademaker en Daniel 
Winkels bij de jongens U20. Colin en 
Justin Alewijnse pakten bij de jongens 
U18 een mooie tweede plaats in het 
teamklassement. Ook bij de pupillen 
werden verschillende top10-klasse-
ringen gescoord door de AVA-atleten, 
ondanks dat het voor velen pas hun 
eerste crosswedstrijd was. Zo liep Max 
Commandeur naar een verdienstelijke 
negende plaats bij de jongens mini-
pupillen, snelde Lot Combee naar een 
vierde plaats bij de meisjes B-pupillen 
en pakte Fien Middelkoop een vierde 
plaats bij de meisjes pupillen-A1. Naast 
bovenstaande klasseringen waren er 
ook mooie prestaties voor Mette, Nicky, 
Mats, Yannick, Pascalle, Nathan, Sophie, 
Gijs, Joren, Fenna, Nikki, Mike, Mette en 
Kaat. Ondanks de kou was het dus een 
geslaagde start van de 
crosscompetitie!

Atletiek: Geslaagde, maar koude 
start crosscompetitie voor AVA



OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE UITDAGING DICHT BIJ HUIS?
Locatie Westwijk in Amstelveen is een gezellige, collegiale en stabiele locatie, 
waar nog écht tijd is voor de cliënt. Op Westwijk wonen volwassenen met 
een matige tot zeer ernstige verstandelijke beperking. Samen bieden we 
onze cliënten een veilige, betrouwbare woon- en dagomgeving, waarin we ze 
stimuleren om zoveel mogelijk zelfstandig te functioneren.

We zoeken leuke collega’s om onze teams op wonen te versterken. Mensen 
met een groot hart, mensen die echt gaan voor het opbouwen van een fijne 
band met de bewoners. Mensen die niet terugschrikken van het ondersteunen 
bij ADL-handelingen (douchen, verzorgen en verschonen). We doen het op 
Westwijk echt samen. Maar we staan ook open voor jou. 
Er is veel ruimte voor je eigen invulling en inbreng.

EVEN SPARREN OF KENNISMAKEN? 
BEL GERUST!
Corienne van Leeuwen, Begeleider +
06 25711886 | c.vanleeuwen@onstweedethuis.nl
Paul van Ostaijenlaan 31, 1187 VC Amstelveen

LEUKE VACATURE
BIJ ONS TWEEDE THUIS!

Interesse? 
Scan de 
QR code

en lees meer 
over deze 

werkenbij.onstweedethuis.nl

MEDEWERKER ZORG
Westwijk, Amstelveen

vacature! 

“We werken
 in een 

professioneel 
team en nemen 
echt de tijd voor 

de cliënt”
Joanne

Te koop:
Sparta Amazone mama�ets mt 547v 
nwst met als nw polisport achter en 
polisport voorzitje met windscherm 
€330,-. Tel. 06-27363677
Gratis afhalen:
Stapeltje bladen, Ko�e Cacao inte-
ressant Tel. 06-83896425

Aangeboden:
Leen gratis een videorecorder of 
camera voor de duur van 1 week, om 
uw videobanden uit te zoeken. Tel. 
0297-283349
Gezocht:
Dames en vooral heren, meezingen 
bij Musica Uithoorn is top, zang-
groepmusica.nl. Tel. 06-29283733
Gezocht:
Oude en defecte led en led tv stereo 
app., platenspeler, bandrecorder. Tel. 
06-48344508

Gevraagd:

Aan de slag bij KLM? Yes, you (s)can!

Je�rey zoekt 300 collega’s!!

Hou jij van aanpakken en werk je  
graag in een team?

Scan de QR-code en solliciteer direct als team member 
operations (platform én bagage). 

Je krijgt (onder andere): 
• Een contract voor vijf jaar bij KLM
•  Gemiddeld starter-salaris: € 2.690. Check de vacature 
voor alle toeslagen!

• 25 vakantiedagen en 7 extra vrije dagen
• Fikse korting op vliegtickets (vanaf je 6e dienstmaand)
• Korting op o.a. hotels en autohuur

Gezocht met spoed
EEN LIEVE OPPAS AAN HUIS

IN AALSMEER
Kun jij goed omgaan met kinderen en een lieve hond? 
Hou jij van �exibele werktijden en heb je een rijbewijs? 
Dan zoeken wij jou! Voor onze kinderen, twee slimme 

meiden van 9 en 11 jaar, zoeken wij een ervaren oppas 
voor ±18 uur per week, verdeeld over drie werkdagen. 
Het oppassen bestaat o.a. uit het ophalen van school 

(in Aalsmeer)/het brengen naar diverse sportclubs, 
enkele huishoudelijke taken & koken (3x per week).

Reactie graag op nummer 06-15903518
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Ben jij de persoon die zich 
verantwoordelijk voelt voor het 
opmaken van documenten en 
facturen bij de diverse export 
zendingen? Dan zijn wij op zoek 
naar jou!

Wij zijn OZ-Hami, aangenaam

Medewerker Facturatie 
(16-40 uur per week)

Meer informatie/solliciteren: 

Wil je meer informatie over OZ Hami, kijk dan op onze website OZ Hami – Samen werken aan meer kleur (oz-hami.nl), daar kun je ook solliciteren of 
stuur CV en motivatie naar solliciteren@oz-hami.nl. Voor vragen kun je terecht bij Marieke Swaneveld, afdeling Recruitment +31 6 19634549

Wij zijn op zoek naar 
nieuwe collega’s!
Op kantoor zoeken wij:

Je gaat aan de slag op de afdeling 
facturatie waar je terecht komt in een leuk 
en gezellig team van 7 collega’s.

Jij zorgt ervoor dat de facturen en 
uitvoerdocumenten voor onze klanten 
gemaakt worden in ons computersysteem 
(KBT-pro).

Klanten die over de hele wereld verspreid 
zitten!

Hiervoor schakel je met verschillende 
afdelingen binnen het bedrijf en heb je 
nauw contact met de afdeling planning 
en commercie.

De facturen gaan meteen mee met de 
zending naar de klant. Daarom moet je 
stressbestendig zijn en in staat om het 
overzicht te houden.

Natuurlijk ben je accuraat want de 
facturen moeten natuurlijk wel goed zijn.

We werken met roosters, zodat de 
collega’s wisselen met het afmaken van 
het werk. Op de dagen dat je het werk 
afmaakt kan het in drukke tijden gemid-
deld 20.00 uur worden

Je kunt dan wel later beginnen als je dat 
wilt.

Je spreekt en leest goed Nederlands, 
zodat je met de collega’s kunt overleggen.

WE’RE HIRING

APPLY NOW!

Wat ga je doen: Dit neem je mee:

·      Een leuke baan binnen een snel 
groeiende organisatie in de sierteelt.
·      Prettige en informele werksfeer met 
enthousiaste collega’s.
·      Een extra beloning als we positief 
draaien.
·      25 vakantiedagen (fulltimebasis) + geld 
om daar uit te geven (8%).
·      Leuke secundaire voorwaarden, zoals 
door het jaar heen borrels en presentjes.
·      En uiteraard de mooiste bloemen met 
korting!
·      Standplaats: De Kwakel.

Wij bieden:

van der Zwaard
Zijdstraat 16
Aalsmeer

KOOP UW RITUALS 
PRODUCTEN BIJ

Gezocht:
Antieke stoommachine trein model-
auto’s blikken speelg.  Ook hele verza-
meling. Tel. 06-20930822
Gevraagd:
Grammofoonplaten van pop beat en 
rock muziek uit de jaren 50-60-70. Tel. 
06-12946730
Gezocht:
Oude en defecte platenspeler, stereo 
app., luidsprekers van bang&olufsen. 
Tel. 0297-786546
Gezocht:
Oude ladekast met veel laadjes, 
hout of metaal, klein of groot. Tel. 
06-12525041
Aangeboden:
Kerstconcert Con Amore, zondag 18 
dec 11 uur Karmelkerk m.m.v. Elena 
Bozhenova. Tel. 0297-323847
Aangeboden:
Voor donatie, dieren voedselbank 
houden wij garage verkoop 26 nov. 
11.00-16.30u. Gerberalaan 64 De 
Kwakel. Tel. 06-12104146
Aangeboden:
Gezellige brocante za. 
26-11van11-17 u + zo. 27-11 van 
13-17u. Hoofdweg 54 Kudelstaart. 
Tel. 06-19488009
Gevraagd:
Oude ansichtkaarten, ook hele verza-
melingen. Tel. 06-15451873
Te koop:
Jam/sap: braam, ananas, kers, 
mango, pruim, zwarte-, rode-, 
kruisbes, mango, appelmoes. Leimui-
derdijk 97 Rijsenhout st. buiten v. 
Kika. Tel. 0297-331433

De uitgever van deze krant kan 
geen enkele aansprakelijkheid 
aanvaarden voor schade van wel-
ke aard ook, ontstaan door het 
niet tijdig en/of onjuist plaatsen 
van advertenties in onze bladen.
Fouten in telefonisch opgegeven 
advertenties of ontstaan door 
onduidelijk handschrift van de 
opdrachtgever behoeven door ons 
niet te worden gecompenseerd.
* Aangeboden.
Burbri Antiek. 5000 m2 antiek en 
curiosa. Eigen imp.; rechtstr. naar 
particulier. Oosteinderweg 201a, 
Aalsmeer. Tel. 0297-320058
* Gevraagd:
Voor Sams Kledingactie t.b.v. St. 
Mensen in Nood: draagbare, schone 
kleding, schoenen, dekens en linnen-
goed (geen kussens en dekbedden). 
Naaimachines (trap, hand, elektr.), 
brei- en lockmachines voor 3e 
wereldprojecten. Het hele door inle-
veren bij Ria Amsing, Karekietstraat 
11, Aalsmeer. Tel. 0297-341032
*Aangeboden:
Keertje kijken bij de Scouting WWB? 
Voor meer info www.scoutingwwb.nl 
of 06-28114804
*Gevraagd: 
Oude meubels uit de jaren 50, 60 & 70. 
Tel. 06-36194314
*Gevraagd:
Ik ben op zoek naar elektr. en 
gewone �etsen om te knutselen. Tel. 
06-14069852

Aangeboden:
2 Lieve kittens (14 weken), van 
boerderij, zeer sociaal, ontwormd en 
ontvlooid € 50,-. Tel. 06-21551427
Aangeboden:
Jonge kakariki’s, 8 weken oud, 
geringd €20,-. Tel. 06-36569667
Aangeboden:
Jonge grasparkieten, p.st. €5,-. Tel. 06-28147051
Gevraagd:
Wie heeft mijn croozer vlag van mijn 
�etsaanhanger gehaald op vrijdag-
midd. bij winkelcentr. Zijdelwaard?  
Tel. 06-16938268
Gevraagd:
Houten baby/peuter kledinghan-
gers, liefst wit. Tel. 06-53907785

Gezocht:
Familie van 1e steenlegger Bakkerij in 
De Hoef, H. Trompert 1878. We over-
handigen de gedenksteen graag. Tel. 
06-53907785
Te koop:
Playmobil, ridders en piraten, losse 
poppetjes en paarden, setjes en 
een ridderkasteel, v.a. €2,-. Tel. 
06-10423044
Te koop:
Wit 2-pers. bed 140x200 cm €75,-. Tel. 
06-22863567

Te koop:
3 Witte kunststof tuinstoelen, samen 
€10,-. Tel. 06-55576750
Gratis afhalen:
40 Betontegels terra kleur 8 hoekig, 
30x30 cm, ca. 4 m2 incl. 5x5 cm, sluit-
stenen. Tel. 06-52005760
Te koop:
Spiegel met zilverkleurige omlijsting, 
80 cm hg x 60 cm br €17,50. Toren-
ventilator met gebruiksaanw.,  3 snel-
heden €12,50. 
Tel. 06-55576750

Te koop:
Zwart, warm winterjack mt. 46, 
weinig gedragen, mt. 46 € 20,-. 
Zandkleur overgangs jack, weinig 
gedragen mt.46 €20,-. Tel. 0297-
563650
Te koop:
Wit ledikant 60x120 cm i.g.st. incl. 
matras met wasbare tijk en topper 
€50,-. Tel. 06-13372406
Te koop:
4 Eetkamerstoelen, zwart, slank 
model €95,-. Tel. 0297-566566

Te koop:
Winterjassen Tommy Hi�ger mt XXL 
€37,50. Human Nature mt XXL €37,50. 
Tv Sony Bravo, beeld 85 cm €95,-. Tel. 
06-51756029
Te koop:
Kunstkerstboom 1.25m met metalen 
voetstuk incl. 30 goudkleurige 
kerstballen, verlichting €25,-. Tel. 
0297-565082
Gevraagd:
Breiwol, ik brei voor het goede doel. 
Tel. 0297-263760

Te koop:
Spinnenwiel louet s10 met molen-
haspel, extra spoelen en hand-
kaarder, trapverbinding is nw €99,-. 
Tel. 06-17891626
Te koop:
Veel kerstartikelen €15,-. Kaars 
kerstlampjes €10,-. Set grote emaille 
schalen €55,-. Oude pors.poppen v.a. 
€20,- . Div. jassen Nielson 2x XL €30,-. 
Sundval mt XL €25,-. La mt 146/152 
€20,-. Alessandro zw. lak mt 36 €25,-. 
Tel. 06-51155631



Operator
Takii zoekt een hands-on en enthousiaste:

WAT JE GAAT DOEN
Het werken op de afdeling Logistiek is deels een 
geautomatiseerd proces. De afdeling is steeds 
verder aan het automatiseren en mechaniseren. 
We vinden het daarom belangrijk dat onze 
nieuwe collega vaardig is in het werken met 
computerprogramma’s en meedenkt over het 
efficiënter inrichten van werkprocessen. 

Als Operator draag je zorg voor het, 
op basis van opdrachten, instellen van 
verpakkingsmachines en bedient deze, zodat 
zaden correct verpakt en gelabeld worden. Ook 
pleeg je zelf onderhoud aan de machines of 
hebt hierover contact met externen. Op basis 
van inkomende en uitgaande orders, ontvangen, 
controleren, tijdig opslaan en gereed maken 
van zaden en andere goederen voor transport. 
Daarnaast signaleer je tijdig afwijkingen en 
overleg je met je leidinggevende om tot 
eventuele noodzakelijke actie tot verbetering 
c.q. aanpassing te komen. Je werkt samen in een 
team van 6 collega’s.

WAT WIJ VOOR JOU DOEN
Als werkgever heeft Takii een bijzondere 
reputatie. Wij doen ons best om voor jou een 
prettige werkomgeving te creëren met de juiste 
voorwaarden, omdat wij vinden dat jij plezier 
in je werk moet hebben. Dat werkt voor jou én 
voor Takii!

Naast een goed salaris dat met je meegroeit, 
deel je bij Takii Europe ook in de winst. 
Voor de meeste functies worden overuren 
gecompenseerd of uitbetaald. Je krijgt natuurlijk 
een vakantietoeslag van 8,33%, maar er zijn ook 
speciale beloningen op bijzondere momenten. 
Een aantal van onze arbeidsvoorwaarden gaat 
verder dan de cao. Bijzonder is bijvoorbeeld dat 
Takii jouw volledige pensioenpremie betaalt. Een 
kortere werkweek en een actief vitaliteitsbeleid 
zijn er op uit om jouw gezondheid te 
bevorderen.

DIENSTVERBAND FULLTIME 37,5UUR | LOCATIE DE KWAKEL | ERVARING MEDIOR | OPLEIDING MBO

MEER INFORMATIE CAREERS.TAKII.EU | CONTACT AFDELING HR (0)297 - 345 700
STUUR JE SOLLICITATIE NAAR VACANCY@TAKII.EU

Takii Europe B.V. | Hoofdweg 19 | 1424 PC De Kwakel 
info@takii.eu | t 0297 – 345 700 | www.takii.eu

SCAN DE QR

VOOR MEER INFO

Zwarteweg 103A 
1431 VK Aalsmeer
0297 - 38 68 28
info@mjk-advies.nl
www.mjk-advies.nl

Zwarteweg 103A 
1431 VK Aalsmeer
0297 - 38 68 28
info@mjk-advies.nl
www.mjk-advies.nl

Wij zijn een groeiend Aalsmeers administratie-, belasting- en 
advieskantoor, dat zich met haar dienstverlening richt op het 
MKB. Niet alleen verzorgen wij jaarcijfers, belastingaangiften 
en salarisadministraties, ook advisering maakt een belangrijk 
deel uit van onze werkzaamheden.

Wegens uitbreiding zijn wij op zoek naar een:

SALARISADMINISTRATEUR   
 (16-24 uur, in overleg)

1 á 2 jaar werkervaring als salarisadministrateur

A D VIE S

Zwarteweg 103A • 1431 VK Aalsmeer • 0297 - 38 68 28
info@mjk-advies.nl • www.mjk-advies.nl

Daarnaast zijn we op zoek naar een:

ASSISTENT ACCOUNTANT   
 (24-40 uur, in overleg)

2 tot 5 jaar werkervaring

Stuur je CV met motivatie naar laurens@mjk-advies.
nl. Voor vragen over de functies kun je ook contact 
opnemen met Laurens van Kessel (0297-386828)

Heb jij kennis van planning en 
roostering binnen de zorg en 
houd je wel van een roosterpuzzel? 
Dan ben je bij ons van harte welkom!

Vacature Roosteraar 
Intramurale Zorg

Solliciteren:

Voor meer informatie over deze vacature zie: 
https://www.zorgcentrumaelsmeer.nl/rooste-
raar-intramurale-zorg/ of scan de QR code.

Solliciteren:

Ben je beniewd naar meer info over deze functie?
Kijk voor de volledige vacature op. 

www.zorgcentrumaelsmeer.nl/werken-bij of 

scan de QR-code.

De Raad van Toezicht van Zorgcentrum Aelsmeer 
bestaat op dit moment uit 5 leden. Er wordt op gelet 
dat zij gezamenlijk over de gewenste deskundigheden 
en kwaliteit beschikken om integraal toezicht te 
kunnen houden op de resultaten en de zorg- en 
bedrijfsprocessen van Zorgcentrum Aelsmeer.

Wie ben jij?
Gelet op de actuele thema’s en de samenstelling van 
de Raad van Toezicht bestaat er de behoefte om de 
Raad van Toezicht te versterken met:

Kennis op het gebied van: ontwikkelingen/
innovatie/ondernemerschap in relatie tot zorgvisie 
en zorgbeleid en passende huisvesting.
Een nieuw lid wie op strategisch niveau gewend is 
om in nieuwe kansen te denken.
Een kandidaat wie bij voorkeur een band heeft 
met de gemeente Aalsmeer of haar omgeving. 
Een positieve houding met betrekking tot de 
Christelijke identiteit van Zorgcentrum Aelsmeer 
helpt om deze mooie taak goed uit te kunnen 
oefenen.

Heb jij affiniteit met de zorg? 
En vind je het belangrijk om 
toezicht te houden op het 
realiseren van goede en veilige 
zorg? Lees dan snel verder!

Ben jij sociaal vaardig en stressbestendig? 
Weet je goed prioriteiten te stellen en kan 
je goed schakelen? Dan is deze vacature bij 
Zorgcentrum Aelsmeer wellicht iets voor jou!

Als roosteraar ben je verantwoordelijk voor 
het opstellen en administratief afhandelen van 
de dienstroosters. Je zorgt voor een balans 
tussen de wensen van de medewerkers en de 
zorg voor onze cliënten.

Kortom, een zelfstandige functie met veel 
eigen inbreng!

Solliciteren:

Ben je beniewd naar meer info over deze functie?
Kijk voor de volledige vacature op. 

www.zorgcentrumaelsmeer.nl/werken-bij of 

scan de QR-code.

De Raad van Toezicht van Zorgcentrum Aelsmeer 
bestaat op dit moment uit 5 leden. Er wordt op gelet 
dat zij gezamenlijk over de gewenste deskundigheden 
en kwaliteit beschikken om integraal toezicht te 
kunnen houden op de resultaten en de zorg- en 
bedrijfsprocessen van Zorgcentrum Aelsmeer.

Wie ben jij?
Gelet op de actuele thema’s en de samenstelling van 
de Raad van Toezicht bestaat er de behoefte om de 
Raad van Toezicht te versterken met:

Kennis op het gebied van: ontwikkelingen/
innovatie/ondernemerschap in relatie tot zorgvisie 
en zorgbeleid en passende huisvesting.
Een nieuw lid wie op strategisch niveau gewend is 
om in nieuwe kansen te denken.
Een kandidaat wie bij voorkeur een band heeft 
met de gemeente Aalsmeer of haar omgeving. 
Een positieve houding met betrekking tot de 
Christelijke identiteit van Zorgcentrum Aelsmeer 
helpt om deze mooie taak goed uit te kunnen 
oefenen.

Heb jij affiniteit met de zorg? 
En vind je het belangrijk om 
toezicht te houden op het 
realiseren van goede en veilige 
zorg? Lees dan snel verder!

GRATIS KABAAL
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd/Gratis afhalen*

Telefoon: 1

GRATIS KABAALTJES WORDEN GEPLAATST 
ONDER DE VOLGENDE VOORWAARDEN:

- Van elk artikel moet een vraagprijs worden vermeld
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto’s*
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,-* 
- Géén personeels- of zakenadvertenties*
- Géén werk gevraagd of aangeboden*
- Alléén regionale aanbieders komen in aanmerking voor plaatsing 
- Maximaal één kabaaltje per week, meer wordt niet geplaatst!
- De uitgever kan zonder kennisgeving het aangeboden kabaaltje weigeren 

* Dit zijn commerciele advertenties. Neem contact op met onze verkoopafdeling.

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen naar 
onderstaand adres:

Visserstraat 10 | 1431 GJ Aalsmeer

U kunt uw kabaal ook opgeven via internet: 
WWW.MEERBODE.NL/KABALEN-OPGEVEN

Te koop:
Lichtbak voor de kinderkamer, incl. 
letters, cijfers en symbolen, in de orig. 
verpakking €15,-. Enkellaarzen zwart, 
lijkt op dr. Martens, mt. 39 €25, voet-
baljack/regenjack 8-12 jarige €15,-. 
Tel. 0297-569595
Te koop:
Campinggas type 907 met brander
2 st., type 901 halfvol €50,-. Tel. 
06-22124821
Te koop:
Mooie antieke tafel met ronde 
hoeken uit de 19e eeuw i.z.g.st., lg 175 
x hg 75 x br 120 €499,-. 06-23504289 . 
Tel. 06-23504289
Te koop:
Kinderstep Loekie prinses, roze/wit, 
12,5” wielen, met rem en standaard, 
zeer mooi € 8,-. Tel. 0297-283655
Te koop:
Buggy bugaboo cameleon ii met 
mintgroene zonnekap. Oranje set als 
extra €45,-. Tel. 06-33839698
Te koop:
Winterbanden i.g.st. afm. 215/60/
r60 voor b.v. Opel Za�ra €200,-. Tel. 
0297-540415

Te koop:
iPhone 8 z.g.a.n. batterij 100% 
€195,--. Tel. 0297-329004
Te koop:
2 Dakdragers met slot voor een auto 
met dakrails €50,-. Tel. 0297-562465
Te koop:
Rotan kerstboom mand/rok voor om 
onderkant kerstboom €7,-. Philips 
infraphil infrarode warmtelamp 
€15,-. 
Tel. 06-42995919
Te koop:
Sparta Amazone mama�ets mt 547v 
nwst met als nw polisport achter en 
polisport voorzitje met windscherm 
€330,-. Tel. 06-27363677
Te koop:
Wastafel, wit 60x40 met kraan  €25,-.
Plancet wit €6,-. Vloer en wandtegels 
30x60 3 m2, antraciet grijs + voeg-
mortel  €35,-. 
Tel. 06-25577287
Te koop:
4 winterbanden metalen velgen met 
bouten op standaard met hoes
Mt 175/65 R14 12GS  €150,-. Tel. 
06-1531520






