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Chocomel of Fristi
Alle soorten pakken 1 liter. 
Per pak van 1.25 tot 1.74

Prijsvoorbeeld: Fristi
M.u.v. Chocomel vers. 
Max. 6 per klant

1CS
 3.75

XX1+2

De weg vervolgen richting de Zwar-
teweg kan daarna over de Witteweg 
(ook in twee richtingen, wel �ets-
straat) en dan via een kronkel de 
Zwarteweg op en door (sinds afge-
lopen weekend weer open). Het is 
een gedoe en zo blijkt, er zijn simpe-
lere routes om de bestemming te 
bereiken. Dit merken de bewoners in 
de Ophelialaan, de Hortensialaan en 
Stommeerweg vooral. Het is overal 
druk op deze wegen in Aalsmeer, 
terwijl het op de Burgemeester 
Kasteleinweg bijna angstvallig stil 
blijft. Er zijn door bewoners van de 
vooral gedupeerde straten al handte-
keningenacties gehouden, maar 
zolang de herinrichting nog niet 
helemaal voltooid is, nemen de 
gemeente en de provincie afwach-
tende houdingen aan. 

De ‘kronkels’ blijven er dus voor-
alsnog in zitten, zoals het �etspad 
langs de Mensinglaan, dat vanaf de 
Hortensialaan halverwege verdwijnt 
en over is gegaan in een voetpad...

Voetpad naar busstation
En geen voetpad vanaf de J.C. 
Mensinglaan naar het busstation in 
de Ophelialaan. Natuurlijk mag er 
niet gelopen worden op de busbaan, 
het wordt duidelijk aangegeven met 
een bord, maar waar dan wel? Is het 
de bedoeling dat de voetgangers 
gebruik maken van het �etspad? 
Navraag bij de gemeente levert het 
antwoord op: “Door het Heegstra-
park loopt een wandelpad. Mensen 
aan de noordzijde kunnen daarvan 
gebruik maken om bij de bushalte te 
komen. Aan de zuidzijde is de Gera-

niumstraat (achter de �at) de route. 
Er wordt geen voetpad langs het 
nieuwe �etspad, voorlangs de �at, 
aangelegd. Daardoor is er meer 
ruimte voor groen.” 

Meer groen
Een ‘gedoe’ voor voetgangers, maar 
positief voor de bewoners van de 
�at, waar het wegenstelsel toch een 
heel stuk dichterbij is gekomen en 
binnenkort de bussen gebruik gaan 
maken van hun vrije baan. Het groen 
zal enige demping geven. 
En meer groen kan Aalsmeer altijd 
gebruiken. De bomen en struiken die 
reeds geplant zijn bij de Burge-
meester Kasteleinweg brengen al 
�eur langs het asfalt-lint. Over deze 
aankleding is menigeen dan weer 
wel positief. 

Het project ‘herinrichting en vrije 
busbaan’ is nog niet helemaal 
voltooid, de �nishing touch met de 
eindcontrole brengt vast (en hope-
lijk) meer opheldering, meer gebruik 
van de vernieuwde Kasteleinweg en 
daardoor minder drukte op de 
bestaande (binnen)wegen.

Verwarring over routes op en 
langs Burg. Kasteleinweg
Aalsmeer - De nieuwe inrichting van de Burgemeester Kasteleinweg 
levert nog weinig positieve geluiden op.  Vooralsnog is de nieuwe dorps-
verbinding niet in trek bij inwoners of ze zijn (nog even) de draad kwijt 
qua route. Vanaf de Aalsmeerderbrug naar de Ophelialaan spreekt het 
voor zich, paar rotondes en ‘gewoon’ recht door rijden, maar dan begint 
de verwarring. Het gedeelte van de Ophelialaan naar de 1e J.C. Mensing-
laan ziet er anders uit, heeft bestrating, maar er mag op gereden worden 
door auto’s, in twee richtingen zelfs! 

Aalsmeer – In Oosteinde is donder-
dagavond 25 november de politie in 
actie gekomen na een oproep voor 
een protest tegen de corona maatre-
gelen. Via sociale media werden 
oproepen gedaan om naar Oost te 
komen en vooral vuurwerk mee te 
nemen. De politie is met een groot 
aantal wagens ter plaatse gegaan en 

surveilleerde met extra eenheden 
door de straten. In de wijk waren 
diverse harde knallen van vuurwerk te 
horen. Het groepje jongeren dat hier 
verantwoordelijk voor was, werd snel 
aangetro�en. In de Karperstraat trof 
de politie drie jongens aan. Een van 
hen bleek een �inke collectie zwaar 
illegaal vuurwerk bij zich te hebben. 

Politie voorkomt vuurwerk-
protest in Oosteinde

De politie heeft de pakken met Cobra 
6 vuurwerk in beslag genomen. De 
eigenaar is aangehouden. Cobra 6 
vuurwerk heeft de explosieve kracht 
van een kleine handgranaat en heeft 
het stempel ‘levensgevaarlijk’. Het in 
beslag genomen vuurwerk gaat 
vernietigd worden. De politie is na de 
aanhouding nog enkele uren paraat 
gebleven, maar verdere ongeregeld-
heden hebben zich niet voorgedaan. 
Door de adequate actie van de politie 
is een grote samenkomst uitgebleven.

Foto: VLN Nieuws – Laurens Niezen
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Redactie
Jacqueline Kristelijn
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Tel. 0251-674433 

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

133e jaargang

Oplage: 17.600

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

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

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

Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt 
op FSC-Mix papier van verantwoorde 
herkomst.
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KERKDIENSTEN
ZONDAG 5 DECEMBER

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Zondag 10u. dienst via Zoom. 

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

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

diensten om 10u. en 16.30u
Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeer-

derweg 751, Rijsenhout. Zondag 
10u. dienst met ds. D.A. Lange-
waard uit Renkum. Zondag 16u. 
Gezamenlijke dienst met CGK 
met ds. M.W. van der Veen uit 
Zaandam.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst 

met ds. Paul F. Thimm, 2e advent 
(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. 
Burret-Olde, 2e advent. Voor 
thuiskijkers: http://pgAalsmeer.
nl/kerkdienstgemist/ 

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag 

10u. dienst met ds. S. Zijlstra uit 
Heemstede, 2e advent. Organist: 
Rogier Postma. Zie: hervorm-
daalsmeer.nl. 

- Oosterkerk, Oosteinderweg 269. 
Zondag 10u. dienst met ds. M.J. 
Zandbergen, 2e advent. Orga-
nist: Joshua Prins. Zie: www.
hervormdaalsmeer.nl. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. Samenkomst. 
Spreker: Sven Leeuwestein. Om 
19u. Baan7 jongerendienst. 

Info: www.leg.nl  
RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.  

Zaterdag 17u. Viering in Kloos-
terhof. Voorganger B. Dullens. 
Zondag in Karmelkerk 9.30u. 
Eucharistieviering. Om 14u. 
Poolse dienst met pastoor 
Krzysztof Kicka. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag 

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

Heilige Liturgie. Voorganger: 
Father Ion. Diaken: Mihai.

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. dienst met 
mw. C. de Peuter uit Noordwijk, 
2e advent. Info: 
www.kerkdienstgemist.nl.

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

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

Zondag 11u. Eucharistieviering  
m.m.v. kinderkoor. Info: sjange-
boortesecretariaat@live.nl of bel 
0297-324735.  

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maandag  

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

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag 

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

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten 

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

Ophalen oud papier 
in Kudelstaart
Kudelstaart - Aanstaande vrijdag-
avond 3 december haalt Tennisver-
eniging Kudelstaart (TVK) samen met 
Handboogvereniging Target met 
medewerking van de �rma Nijssen 
uit Nieuw-Vennep oud papier op in 
Kudelstaart. Gaarne de papiercon-
tainer of dozen papier om uiterlijk 
18.30 uur plaatsen op de plaats waar 
ook de vuilcontainers verzameld 
dienen te worden. Met de opbrengst 
van het oud papier steunt de Stich-
ting Supporting Kudelstaart �nan-
cieel alle Kudelstaartse verenigingen 
en instellingen. De afgelopen maand 
was dat een bijdrage aan de Sinter-
klaasfeesten bij SV Omnia en RKDES. 
Dus verzamel het papier (geen melk- 
en frisdrankpakken) voor de eerste 
vrijdagavond van de maand. Kijk voor 
alle datums, nieuws of een aanvraag 
voor een �nanciële bijdrage op Face-
book of ga naar www.stichtingsup-
portingkudelstaart.nl

Aalsmeer – Op 7 december is het de 
nationale dag van de vrijwilliger. Om 
alle vrijwilligers in gemeente Aals-
meer te bedanken, deelt vrijwilligers-
platform Aalsmeervoorelkaar uit. Alle 
vrijwilligers ontvangen een decem-
berkalender, gevuld met meer dan 
20 verschillende cadeautjes. 
“We vinden het geweldig dat er elk 
jaar zoveel mensen voor elkaar klaar 
staan”, vertelt Renate Joon van 
Aalsmeervoorelkaar. 
“Juist met opnieuw een coronajaar, 
wat voor veel mensen niet makkelijk 
was. Voor al die duizenden uitgelokte 
glimlachjes, gedronken kopjes ko�e, 
gesproken woorden, gegeven knuf-
fels, wijze raad en uurtjes inzet, 
geven we graag wat geluksmo-
mentjes terug. 
Daarom krijgt iedere vrijwilliger van 
ons een decemberkalender, vol met 
kleine cadeautjes. Van winacties tot 
korting tot online activiteiten, voor 
ieder wat wils.”

Hulpbereidheid hoog
Via www.aalsmeervoorelkaar.nl 
kunnen inwoners makkelijk iets 
goeds doen. Voor een ander, de 

buurt, de gemeente, cultuur of 
natuur. 
Er doen ruim 500 inwoners mee op 
het platform en er zijn meer dan 100 
matches gemaakt. Aalsmeervoorel-
kaar laat zien hoe bereidwillig de 
inwoners van Aalsmeer zijn om voor 
elkaar klaar te staan. Zelfs of juíst nu. 

Hulp hard nodig
De combinatie van een �orerende 
economie en strengere coronamaat-
regelen zorgen ervoor dat er meer 
vrijwilligers nodig zijn. 
Renate: “Er staan nog 63 oproepen 
op het platform open. Dat aantal 
groeit gewoon door, terwijl het 
aantal nieuwe vrijwilligers de laatste 
maanden afneemt. De coronamaat-
regelen hakken er hard in bij kwets-
bare Aalsmeerders. Omdat studie en 
werk ‘gewoon’ doorgaan, denken 
mensen geen tijd te hebben voor 
vrijwilligerswerk. Of ze weten niet 
hoe of waar ze kunnen bijdragen. Op 
het platform www.aalsmeervoorel-
kaar.nl vind je altijd iets wat bij je 
past bij de ‘nieuwste activiteiten’ 
onder het menu ‘aan de slag’. En dat 
kan al in een uurtje.”

Aalsmeervoorelkaar bedankt 
vrijwilligers met kalender

Aalsmeer - De vrijwilligers van de 
Hervormde Dorpskerk Aalsmeer 
keken uit naar een gezellige dag in 
gebouw Irene waar iedereen in en uit 
zou kunnen lopen tijdens de jaar-
lijkse kerstmarkt. Er zouden allemaal 
gezellige kraampjes staan vol met 
mooie en gezellige spulletjes en alle-
maal voor het fantastische goede 
doel: Het dak erop in Oeganda. 
Helaas, corona gooit roet in het eten, 
maar toch niet helemaal. De meiden 
van het tehuis in Oeganda verlangen 
naar een mooi eigen slaapvertrek en 
dus is een oplossing bedacht: Het 
wordt een online kerstmarkt. Met 
man en macht wordt op dit moment 
gewerkt om toch kerstspullen te 
gaan verkopen. Aanstaande vrijdag 3 
december gaat de kerstshop om 

19.00 uur online. Er is een online 
loterij, waarmee een hele leuke kerst-
stal te winnen is, er zijn mooie kerst-
kaarten te koop, evenals leuke vogel-
voeder spulletjes, ko�e presentjes, 
mondkapjes, erwtensoep en nog 
veel meer. Neem een kijkje in de 
leuke online kerstshop (www.
hervormdaalsmeer.nl/kerstmarkt) en 
de meiden van het tehuis in 
Oeganda een mooie slaapzaal te 
geven. 
Het ophalen van de gewonnen en de 
leuke gekochte spullen kan op de 
zaterdagen 11 en 18 december 
tussen 11.00 en 14.00 uur in gebouw 
Irene in de Kanaalstraat 12. Voor de 
eerste 25 klanten die op de �ets de 
spullen komen halen ligt er zelfs een 
hele leuke gratis �etstas klaar!

Kerstshop Hervormde kerk voor 
dak op tehuis in Oeganda

Aalsmeer - Net als vele gebouwen 
en kerken is de watertoren tot 10 
december oranje gekleurd in het 
kader van UN Orange The World. Met 
de actie wordt wereldwijd aandacht 
gevraagd voor geweld tegen 
vrouwen. CDA-raadslid Thirsa van der 
Meer is voor het derde jaar initiatief-
neemster van deze actie. 
Volgens Van der Meer is geweld 
tegen vrouwen nog steeds een 
nijpend probleem. “Als het aan mij 
ligt is de Watertoren elk jaar oranje 
om dit probleem op de kaart te 
blijven zetten. Door gebouwen 
wereldwijd oranje, de kleur van hoop 

en van een nieuwe dageraad, op te 
laten lichten, willen we vrouwen 
laten zien dat ze niet alleen staan. Als 
we met elkaar genoeg aandacht 
vragen voor dit probleem en het 
stigma omtrent geweld tegen 
vrouwen weghalen, kunnen we 
samen zorgen voor een betere 
toekomst voor de volgende gene-
ratie vrouwen.” Meehelpen? Donaties 
kunnen overgemaakt worden aan UN 
Women en solidariteit kan uitge-
straald worden door oranje kleding 
te dragen en foto’s bij de watertoren 
op social media te plaatsen met de 
hashtag #oranjetheworldaalsmeer.

Watertoren oranje: Aandacht 
voor geweld tegen vrouwen

Foto: www.kicksfotos.nl









betaalt de gemeente mee aan uw premie. Hierdoor betaalt 
u minder. Ook heeft het pakket extra vergoedingen voor bij-
voorbeeld de tandarts, fysiotherapie en een bril.

Aanvullende verzekering
Er is een keuze tussen twee aanvullende verzekeringen: de AV-
Gemeente Standaard en AV-Gemeente Top. Zo kunt u kiezen 
wat het beste bij u past. De AV-Gemeente Standaard is voor 
inwoners met een inkomen tot 110% van de toepasselijke 
bijstandsnorm en een laag vermogen. De AV-Gemeente Top 
is voor inwoners met een inkomen tot 130% van het netto 
wettelijk minimumloon. Hierbij wordt niet gekeken naar het 
vermogen. 

Meer informatie en aanmelden
Voldoet u aan de voorwaarden en wilt u zich aanmelden? Dat 
kan via www.gezondverzekerd.nl/aalsmeer. Op deze website 
vindt u ook meer informatie over beide pakketten, vergoedin-
gen en de premies. Voor vragen kunt u telefonisch contact op-
nemen met het Sociaal Loket, tel. (0297) 38 75 75 of via www.
aalsmeer.nl/sociaalloket. 

VERGADERING DONDERDAG 9 DECEMBER

Agenda voor de raadsvergadering op donderdag 9 december 
2021, in de burgerzaal van het raadhuis van Aalsmeer. Aan-
vang: 20.00 uur.

Tijd Agenda- Onderwerp
punt

20.00 R-1. 1. Opening door de voorzitter, 
   de heer G.E. Oude Kotte
  2. Vaststelling van de agenda 
  3. Vaststelling van het verslag van de 
   raadsvergadering van 
   11 november 2021
  4. Bekrachtigen geheimhouding
  5. Mededelingen van het college

  BEHANDELSTUKKEN

20.05 R-2 Verordening jeugdhulp Aalsmeer 2022
20.35 R-3 Indicatoren Sociaal Domein
21.05 R-4 Samenwerkingsafspraken 
  Metropoolregio Amsterdam (MRA)
21.35 R-5 Benoeming lid en plaatsvervangend 
  lid MRA Raadtafel
21.50 R-6 Vernieuwing ambtelijke samenwerking 
  Aalsmeer en Amstelveen
22.25 R-7 Ontbinding Tijdelijke commissie 
  toekomstige dienstverlening

  VRAGENKWARTIER

  SLUITING 

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

RECTIFICATIE
- Stommeerweg t.h.v. 42 en 135, 1431 GA, (Z21-077330), 

(Omgevingsvergunning, Aanvraag ontvangen) het ver-
vangen van de oude vissteiger door twee nieuwe exem-
plaren (Waterfront). Toelichting: Tijdens de beoordeling 
van de aanvraag is geconstateerd dat de vissteigers op een 
andere locatie zijn gesitueerd dan op het aanvraagformu-
lier is opgegeven.

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen 
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Marktstraat 16, 1431 BE, (Z21-086028), het plaatsen van 

een overkapping achter in de tuin 
- Hornweg 201, 1432 GJ, (Z21-085715), het bouwen van een 

schuur 
- Zuid-Afrikaweg (kad. perc. B 10375), (Z21-085793), het 

bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw, plaatsen van 
reclame en aanleggen van een in- en uitrit 

- Westeinderplassen (kad. perc. E 1877), (Z21-085716), het 
verbreden van de watergang t.b.v. waterberging 

- Zijdstraat 47, 1431 EB, (Z21-085669), het aanbrengen van 
reclame aan de buitenzijde van het pand incl. eventu-
ele lichtreclame, reclameteksten op zonweringen en het 
plaatsen van een reclamebord 

- Arthur van Schendellaan (kad.perc. B nr. 5011) , (Z21-
084813), het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. de 
aanleg van een dam met duiker 

- Oosteinderweg 573, 1432 BM, (Z21-084603), het uitbou-
wen van de woning 

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 83, 1431 AC, (Z21-057337), het plaatsen van een 

dakkapel aan de voorzijde en een dakopbouw aan de ach-
terzijde van de woning. Verzonden: 29 november 2021

- Snoekbaarsstraat 136, 1432 PG, (Z21-060508), het plaatsen 
van een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzon-
den: 24 november 2021

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aalsmeer een werelddorp 
van bloemen en water.

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met
#visitaalsmeer

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

BEKENDMAKINGEN

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

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

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

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

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

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

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 

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

SOCIAAL LOKET AALSMEER OPEN OP AFSPRAAK

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

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

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING 
PERSOONSLIJST

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

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum 
datum voornemen

 Visser C. 25-02-1965 24-11-2021

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben 
voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en 
het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die 
op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde 
perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerza-
ken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens 
openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen. 
Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, 
zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

OPRUIMEN HERFSTBLADEREN

Meerlanden ruimt de bladeren op die op paden en wegen zijn 
gevallen. Het opruimen van het blad zorgt niet alleen voor een 
schoner straatbeeld, maar voorkomt ook gevaarlijke situaties 
op de weg. Blad kan, zeker met nat weer, zorgen voor gladheid. 
De gevallen bladeren worden opgeruimd tijdens bladrondes. 
De tweede vindtn plaats in de week van 6 en 13 december 
2021. De rondes kunnen langer duren als er veel blad op de 
straten ligt. Voor urgente meldingen en informatie kunt u con-
tact opnemen met Meerlanden via tel. (0297) - 381 717. U kunt 
ook een melding doen via Fixi.nl of de Fixi-app.

COLLECTIEVE ZORGVERZEKERING VOOR INWONERS 
MET LAAG INKOMEN

Heeft u een laag inkomen? Of bent u chronisch ziek of gehan-
dicapt? Dan kunt u via de gemeente kiezen voor een collec-
tieve zorgverzekering bij Zorg en Zekerheid. 

Korting op de premie
U krijgt korting op de premie van Zorg en Zekerheid. Ook 

- Koningsstraat 40, 1432 JR, (Z21-071460), het aanleggen 
van een in- en uitrit. Verzonden: 23 november 2021

- Molenpad 3, 1431 BZ, (Z21-067040), het afwijken van het 
bestemmingsplan t.b.v. het gebruik van de winkelruimte 
als supermarkt. Verzonden: 23 november 2021

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, 
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
- Dreef nabij skatebaan en �tnesspark (kad.perc. C 7504), 

(Z21-054808), het plaatsen van een JOP (JongerenOnt-
moetingsPlek). Verzonden: 25 november 2021

- Dorpsstraat 43, 1431 CA, (Z21-065052), het legaliseren van 
een constructieve doorbraak tussen beide woningen. Ver-
zonden: 24 november 2021

- Ampèrestraat 37, 1433 KX, (Z21-078059), het plaatsen van 
een afvalcontainer i.v.m. het verbouwen van de badkamer 
op een parkeerplaats voor de woning tot 31 januari 2022. 
Verzonden: 23 november 2021

AANVRAAG INGETROKKEN *
- Legmeerdijk 313, 1431 GB Aalsmeer, het plaatsen van 

een smart�ower (Z21-083295). Toelichting: bekend onder 
Z-2015/027300

EVENEMENTEN

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

COLLECTES

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

EXPLOITATIEVERGUNNING (AANVRAGEN) 

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 
2:28 van de APV de volgende exploitatievergunning is aange-
vraagd:
- Zijdstraat 47 (Z21-084666) Meat This, ontvangen 18 no-

vember 2021

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN*

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag buiten behandeling is gesteld. Te-
gen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. 
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de on-
derkant van deze advertentie.
- Oosteinderweg 387(Z21-074858) Indian Hut, verzonden 

29 november 2021
- Oosteinderweg 387(Z21-074864) Indian Hut, verzonden 

29 november 2021



Aalsmeer - Met de overhandiging 
van een model molensteen is burge-
meester Gido Oude Kotte bescherm-
heer van Korenmolen De Leeuw 
geworden. De burgemeester kreeg 
het fraaie stukje vakmanschap uit 
handen van Jan Ran die al 25 jaar vrij-
williger is bij de molen in het 
centrum. “Wij hopen dat u zich als 
beschermheer zult inzetten voor het 
behoud van de molen, juist ook op 
deze plek in het centrum van Aals-
meer”, zei de heer Ran bij de uitrei-
king van het kleinood. “Als er ooit 

weer ideeën boven tafel komen om 
de molen te verplaatsen, moeten die 
hopelijk eerst langs u om dat te 
voorkomen”.

Grote cultuur-historische waarde
“Voorlopig ben ik hier nog wel even 
burgemeester en voorlopig ben ik 
dus ook jullie beschermheer”, zegde 
de burgemeester toe. “Ik ben zuinig 
met het worden van beschermheer 
van instellingen of gebouwen, maar 
deze aanvaard ik met veel plezier en 
overtuiging. Korenmolen De Leeuw is 

Burgemeester beschermheer 
van korenmolen De Leeuw

Burgemeester Gido Oude Kotte (links) krijgt de molensteen uit handen van Jan Ran, 
onder toeziend oog van molenaar Chris Smit.

Aalsmeer - Met de ondertekening 
van een overeenkomst tussen Park-
meer BV en de gemeente is een 
appartementengebouw bij de Stom-
meerkade een stap dichterbij. Het 
gebouw met 17 woningen komt in 
de plaats van twee vrijstaande 
woningen die eerder op die plek 
waren gepland. “Een mooi initiatief 
waar we als college erg blij mee zijn”, 
zegt wethouder Ruimtelijke Orde-
ning Bart Kabout. “Het aantal mensen 
dat hiermee aan een woning wordt 
geholpen stijgt. We verlenen dan ook 
graag medewerking aan het reali-
seren van een omgevingsvergunning 
voor dit plan.” De omgevingsvergun-
ning voor de bouw is al aangevraagd. 

Starters en ouderen
Het bouwplan dat Parkmeer BV voor 

eigen rekening en risico wil realiseren 
betreft 17 koopappartementen voor 
starters en ouderen in de categorie 
middelduur. De woningen worden 
ontsloten via een inrit vanaf de Stom-
meerkade. Op eigen erf worden 
parkeerplaatsen aangelegd conform 
de Nota Parkeernormen Aalsmeer. 
Voor de woningen geldt een anti-
speculatiebeding en een zelfbewo-
ningsverplichting. Beide voor de 
duur van 5 jaar.

Plan van de ontwikkelaar
Het appartementengebouw krijgt 
een uitstraling die in de wijk past. 
Hugo van Luling van Parkmeer BV: 
“Het heeft even geduurd, maar 
dankzij de politiek in Aalsmeer 
kunnen we dan nu gaan beginnen. 
We hebben er zin in.”

Bouw van 17 appartementen bij 
Stommeerkade stap dichterbij

Hugo van Luling van Parkmeer BV (links) en wethouder Bart Kabout ondertekenen 
de overeenkomst voor de bouw van 17 appartementen.

een begrip van grote cultuur-histori-
sche waarde. En deze prachtige 
molensteen zal niet net als in het 
spreekwoord om mijn nek hangen, 
maar een mooie plek op mijn werk-
kamer krijgen.” De molensteen op 
fraaie voet is vervaardigd door vrijwil-
liger Jan van der Neut Kolfschoten. 

Baken in dorpsgezicht
Korenmolen De Leeuw op het Molen-
plein is een baken in het dorpsge-
zicht, al meer dan 150 jaar gevestigd 
op de huidige locatie. Om dit cultu-
reel erfgoed in bedrijf te houden, 
zorgen zo’n 22 vrijwilligers er voor dat 
De Leeuw een levend monument 
blijft, dat voorziet in een regionale 
behoefte aan ambachtelijke meelpro-
ducten. In het kader van cultureel-
historische educatie wordt de molen 
regelmatig bezocht door lokale basis-
scholen en toeristen. Zolang het 
coronavirus heerst zal bezoek aan de 
molen echter niet mogelijk zijn. Ook 
functioneert dit monument als oplei-
dingsmolen en examenmolen voor 
toekomstige molenaars. 

Aalsmeer - Het aantal positief 
getesten per dag lijkt te stabiliseren, 
maar is natuurlijk nog veel te hoog. 
Zorgen zijn er met name over de vele 
ziekenhuisopnames, net zo veel als 
aan het begin van de pandemie. Afge-
lopen vrijdag 26 november zijn 
daarom nieuwe, strengere corona-
maatregelen aangekondigd door 
premier Mark Rutte en minister Hugo 
de Jonge. In Aalsmeer is het aantal 
besmette inwoners nagenoeg gelijk 
gebleven. Van 17 tot en met 30 

november kregen 626 inwoners te 
horen corona-positief te zijn, 1 meer 
dan de eerste twee weken in 
november. Het percentage per 
100.000 is wel relatief hoog: 1.956,8 
tegen 1.542,5 in Amstelveen en 
1.554,6 in Haarlemmermeer. Er zijn 
deze periode 3 inwoners opgenomen 
in het ziekenhuis en helaas 3 inwo-
ners overleden (lange tijd 0 inwoners). 
In Uithoorn is het aantal besmet-
tingen met meer gestegen: 596 (+30) 
en dit is 1.973,1 per 100.000 inwoners. 

Corona-besmettingen stabiel in 
Aalsmeer, wel (te) hoog

Computerhulp in bieb 
tijdelijk gestopt
Aalsmeer - Participe team Aalsmeer 
heeft besloten om de wekelijkse 
computerinloop in de bibliotheek in 
de Marktstraat tijdelijk stop te zetten. 
Vanaf vandaag, donderdag 2 
december, is Participe niet meer 
aanwezig in de bibliotheek om 
vragen over computers, laptops en 

tablets te beantwoorden en hulp te 
bieden. Door de aanscherping van 
de coronamaatregelen is deze dienst 
tijdelijk niet meer uitvoerbaar. Daar-
naast spelen snel stijgende besmet-
tingscijfers een rol, want veel vrijwil-
ligers en bezoekers van Participe 
zitten in de risicogroep. Voor meer 
informatie kan contact opgenomen 
met Participe via 0297-326670, alle 
werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur. 
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ONTHEFFING (NACHT)VERBLIJF IN OPENBARE 
RUIMTE (VERLEEND)

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

Zomerkamp Wildevaert, de Abeltasmanwacht en de 
Dorusrijkerswacht van 9 juli tot en met 20 augustus 2022, 
verzonden 30 november 2021

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

GELUIDHINDER ONTHEFFING***

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

Oosteinderweg, zie vkm-plan - frezen asfalt - aanbrengen 
van nieuw laag asfalt 6 en 7 december 2021, op het perceel 
kruising Van Cleefkade/Oosteinderweg tot kruising Noord-
polderweg/Oosteinderweg (Z21-084282), ontvangen 19 
november 2021

- In het kader van het plaatsen van verkeersmaatregelen - 
frezen asfalt - aanbrengen van een nieuw laag asfalt 6 en 7 
december 2021, op het perceel Zwarteweg ter hoogte van 

Legmeerdijk (Z21-084300), ontvangen 19 november 2021
Dit verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
gedurende 6 weken, tijdens de openingstijden, ter inzage op 
het gemeentehuis bij de afdeling Veiligheid en Handhaving. 
Als u tevens een mondelinge toelichting wenst, dient u eerst 
een afspraak te maken met een medewerker van de afdeling. 
Afspraken kunnen worden gemaakt op dinsdagen en don-
derdagen tussen 8.30 en 12.00 uur. Een afspraak maken kan 
via tel. 0297-387 575. Een ieder kan met betrekking tot deze 
verzoeken, binnen zes weken, mondeling of schriftelijk een 
zienswijze indienen bij het betre�ende bestuursorgaan. Hoe 
u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant 
van deze advertentie.

GELUIDHINDER ONTHEFFING*

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

Oosteinderweg, zie vkm-plan - frezen asfalt - aanbrengen 
van nieuw laag asfalt 6 en 7 december 2021, op het perceel 
kruising Van Cleefkade/Oosteinderweg tot kruising Noord-
polderweg/Oosteinderweg (Z21-084282), verzonden 29 
november 2021

- In het kader van het plaatsen van verkeersmaatregelen - fre-
zen asfalt - aanbrengen van een nieuw laag asfalt op 6 en 7 
december 2021, op het perceel Zwarteweg ter hoogte van 

Legmeerdijk (Z21-084300), verzonden 29 november 2021
- In het kader van het plaatsen verkeersmaatregelen; - Fre-

zen asfaltverharding; - aanbrengen van een nieuwe laag 
asfalt op 8 en 9 december 2021, op het perceel Ophelia-
laan (Z21-084301), verzonden 29 november 2021

- In het kader van het plaatsen verkeersmaatregelen; - fre-
zen asfaltverharding; - aanbrengen van een nieuw laag 
asfalt van 8 t/m 9 december 2021, op het perceel Kudel-
staartseweg (Z21-084313), verzonden 29 november 2021

- In het kader van het verrichten van wegwerkzaamheden 
waaronder frezen van asfalt en het aanbrengen van een 
nieuw laag asfalt 8 en 9 december 2021, op het perceel 
Stommeerweg (Z21-084308), verzonden 30 november 2021

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

ONTHEFFING STOKEN VUUR IN OPEN LUCHT 
(VERLEEND)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 5:34 van Algemene Plaatselijke Veror-
dening (APV) de volgende onthe�ng is verleend.
- Percelen kadastraal bekend gemeente Aalsmeer, sectie E 

nrs 1751B,1758C, 1781D en 1783E (Z21-083373). Verbran-
den van het rietafval van januari t/m maart 2022 t/m 2026, 
verzonden 25 november 2021

TER INZAGE

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

t/m 23-12-21 Ontwerp omgevingsvergunning Dorpsstraat 
naast 135 AALSMEER (Z21-042638) met de 
daarbij behorende stukken 

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

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

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

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Er zijn 7 inwoners opgenomen met 
corona in het ziekenhuis, geen inwo-
ners overleden aan het virus. In 
Amstelveen 1.401 (+132) inwoners 
positief getest, 9 ziekenhuisopnames 
en 2 aan corona overleden inwoners. 
In Haarlemmermeer 2.453 (+398) 
besmette inwoners, 20 ziekenhuisop-
names en 4 overledenen. Hopelijk 
dalen de cijfers en ziekenhuisop-
names door de avondlockdown (van 
17.00 tot 05.00 uur) en vergeet vooral 
de corona-basisregels niet: Was regel-
matig de handen, hou 1,5 meter 
afstand, ga met een verkoudheid niet 
de deur uit, ga testen bij klachten en 
werk, als dit kan, zoveel mogelijk 
thuis. Samen tegen corona!
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STAGE
MUSIC SHOP

Dé vioolspecialist

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

HEEL VEEL LEUKE

Ook voor  in de schoen

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

          cadeau’scadeau’scadeau’scadeau’scadeau’s

AGENDA

DONDERDAG 2 DECEMBER:
* Ko�eclub Speciaal in buurthuis 

Hornmeer, Dreef, 10.30 tot 12u.
* Ouderensoos in Dorpshuis 

Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.
* Ouderensoos in ‘t Middelpunt, 

Wilhelminastraat v/a 13.30u.
* Expositie Floribunda, 40 jaar 

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

* Raadsvergadering in burgerzaal 
Raadhuis vanaf 20u.

VRIJDAG 3 DECEMBER:
* Expositie Beestenboel in het 

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

* Foute Muziek Bingo met Mark, 
Eric en Sinterklaas op Radio 
Aalsmeer TV, 20 tot 22u.

ZATERDAG 4 DECEMBER:
* Lezing ‘Spookachtige verschij-

ningen op en rond vliegvelden 
in Verenigd Koningrijk’ in Crash 
Museum om 11u. en 13u. Open 
zaterdag en zondag 10 tot 16u. 

* Koppelkaarten BV Hornmeer in 
buurthuis Dreef vanaf 13u.

ZONDAG 5 DECEMBER:
* Watertoren open van 13 tot 17u. 

MAANDAG 6 DECEMBER:
* Ko�e-inloop in De Reede, 

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

* Ko�eclub Special in buurthuis 
Hornmeer, Dreef. 10.30 tot 12u.

* Bridgen voor de gezelligheid in 
buurthuis Hornmeer, Dreef van 
13.30 tot 16u.

DINSDAG 7 DECEMBER:
* Kinderboerderij Boerenvreugd 

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

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

* Taalpunt in bibliotheek Markt-
straat open van 11 tot 13u. Taal-
café van 13.30 tot 14.30u.

WOENSDAG 8 DECEMBER:
* Wandelen met Rollatorwandel-

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

DONDERDAG 9 DECEMBER:
* Laatste raadsvergadering in 2021 

in burgerzaal, Raadhuis vanaf 20u.

Klassiek: Pianoconcert Ksenia 
Kouzmenko in Bacchus XL
Aalsmeer - Het pianoconcert van 
Ksenia Kouzmenko in Bacchus laat 
nog even op zich wachten, maar 
wordt een muzikale ervaring om 
nooit te vergeten! Aart van der Wal 
roemt in Opus Klassiek ‘haar gewel-
dige spel met de lyrische diepte en 
pure schoonheid die het afstraalt.’ 
Kouzmenko heeft een grote a�niteit 
heeft met het pianorepertoire van 
Tsjechische componisten. Want Tsje-
chië heeft in de afgelopen eeuw, 
evenals haar vaderland Wit-Rusland, 
een bloedige geschiedenis van 
oorlog en ellende moeten beleven. 

Poëzie van Servaas Jansen
Op het programma staan werken van 
Kabeláč, Janáček, Kvapil, Martinů, 
Slavicky en natuurlijk Tsjaikovski en 
Chopin. Beluister de troost van hun 
muziek: de componisten zoeken hun 
inspiratie in de prachtige natuur en 
de volksmuziek van hun vaderland. 
Het virtuele pianospel van Kouz-
menko wordt afgewisseld met poëzie 
voorgedragen door Servaas Jansen.
Ksenia Kouzmenko wordt internatio-
naal geroemd voor haar gevoelige en 
technisch indrukwekkende pianospel 
en is zeer geliefd als kamermuziek-
partner. Zij speelt soloconcerten en 
kamermuziek in alle mogelijke bezet-

tingen. In ruim 30 jaar heeft ze een 
enorm rijk repertoire opgebouwd, 
van Bach tot Kurtág. Ze zoekt continu 
naar nieuwe composities en maakt 
graag ongewone, inspirerende 
programma’s. Hier moet je als lief-
hebber van klassieke muziek bij zijn! 
KCA zorgt voor de ko�e. Het concert 
op zondag 23 januari begint om 
15.00 uur. Bacchus XL in de Gerbe-
rastraat gaat een half uur voor 
aanvang van het concert open. 
Entree is 17,50 euro per persoon, 
jongeren tot en met 25 jaar betalen 
10 euro. Kaartverkoop uitsluitend in 
de voorverkoop in de KCA Ticketshop 
via: www.skca.nl. Op de website ook 
meer informatie over alle activiteiten 
van Kunst en Cultuur Aalsmeer.

Inzenden bijdrage 
Gedichtendag
Aalsmeer - In de krant van vorige 
week stond per ongeluk een foutief 
e-mailadres om inzendingen voor de 
Gedichtendag naar toe te sturen. 
Meedoen? Het thema is ‘Natuur’. 
Stuur je gedicht naar: Harema-
kerJCP@hetnet.nl. De Gedichtendag 
is op 27 januari in Bacchus XL aan de 
Gerberastraat.

Aalsmeerderbrug - Zowel tijdens als na 
de Tweede Wereldoorlog deden en doen 
veel verhalen de ronde over bijzondere 
en spookachtige verschijningen en 
gebeurtenissen op en rond oude vlieg-
velden in Engeland. Het gaat om geest-
verschijningen of bijvoorbeeld geluiden 
van mensen in een Control Tower terwijl 
die helemaal leeg is. Ook hoorde men op 
gezette tijden muziek van Glenn Miller 
uit een oude radio terwijl die helemaal 
niet is aangesloten. Het zijn ongelofe-
lijke, maar waar gebeurde, verhalen 
gebaseerd op getuigenissen van 
mensen. Peter de Raaf geeft tijdens de 
lezing ‘Spookverschijnselen op en rond 
vliegvelden in het VK’ een aantal zeer 
markante voorbeelden. Laat u verassen 

en geloof een beetje in het ongelofelijke. 
De lezing wordt zaterdag 4 december 
twee keer gegeven in het Crash 
Museum, de eerste om 11.00 uur en de 
tweede om 13.00 uur. Bezoekers van het 
museum kunnen deze lezing gratis 
bijwonen. Het Crash museum is iedere 
zaterdag en op de tweede zondag van 
de maand geopend van 10.30 tot 16.30 
uur. Bezoekers dienen zich vooraf aan te 
melden via www.crash40-45.nl/kaarten-
reserveren/. Het Luchtoorlog en Verzets-
museum is gevestigd in het Fort bij Aals-
meer aan de Aalsmeerderdijk 460 in 
Aalsmeerderbrug (nabij Rijsenhout). 
Meer informatie over het museum en het 
werk van Crash is te vinden op de 
website, op instagram en op facebook.

‘Spookachtige verschijningen 
op en rond vliegvelden in VK’

Aalsmeer - Vorige week zondag 22 
november was het weer tijd voor een 
concertmiddag met Bob & Gon. Het 
weer buiten veranderde langzaam 
van zonnig naar guur en de tempera-
tuur daalde, maar in de bovenzaal 
van De Oude Veiling kwam een 
Argentijnse Cantina tot leven. Het 
duo Nuevos Tangos Viejos (voorheen 
Duo Duende) presenteerde gloed-
volle tango’s afgewisseld met prach-
tige Argentijnse volksmuziek. Op het 
gezicht van de begaafde gitarist (8 
snaren!) Alvaro Rovira Ruiz was de 

hele voorstelling een glimlach te 
zien, genietend van sfeer en muziek. 
Mirre Valkenburg vertolkte met 
prachtig Spaans de mooiste liederen 
waar de passie van af spatte. Haar 
uitspraak was zo mooi dat gedacht 
werd dat zij niet anders dan geboren 
Argentijnse kon zijn. 
Vanuit het centrum van Buenos Aires 
werd een tocht gemaakt waarbij 
liefde en hartstocht gids waren. 
Naast de mooie melodieën vertelde 
Mirre ook het verhaal van Argentinië 
als smeltkroes van veel nationali-

Zondagmiddagconcert Bob & 
Gon: Passie met een glimlach

teiten. De immigranten die vanuit 
het thuisland muziek hadden 
meegebracht en daarmee nog meer 
kleur gaven aan de volksmuziek. 
Maar ook liederen over heimwee van 
hen die weg waren gegaan uit 
Argentinië. Bij het laatste nummer 
voor de pauze sloot Simone van de 
Weerden aan. Zij bespeelde de 
bandoneon. Dit instrument is in 
Nederland bekend geworden door 
het koninklijk huwelijk, maar blijkt na 
uitleg door Simone een geweldig 
gecompliceerd instrument te zijn 
waarvoor de bespeelster zich ‘in 
vieren moet delen’ om er op een 
goede manier het juiste geluid uit te 
krijgen. Bij het inzetten van de 
bandoneon komt ook direct het 
tango-gevoel opzetten. Het is dan 
ook een hele klus om stil op je stoel 
te blijven zitten. En dat langzaam 
maar zeker het temperament de zaal 
in zijn greep kreeg bleek ook uit het 
bijna on-Nederlands meeklappen 
van het publiek. En als gitaar en 
bandoneon ook nog ‘Adios Nonino’ 
van Piazolla inzetten is het Zuid-
Amerikaanse feest compleet. Een 
staande ovatie en rozen vielen de 
artiesten ten deel na een geslaagde 
middag. En Mirre, de Argentijnse 
zangeres? Die is ‘gewoon’ geboren op 
Texel.

Fantastische dieren 
in Poppentheater
Amstelland - Het Amstelveens 
Poppentheater presenteert op 
zondag 12 december een serieus 
grappig verhaal voor iedereen vanaf 
zes jaar! Welkom in de winkel van 
mijnheer Ut, waar bijzondere planten 
en dieren tot leven komen. Maak 
kennis met de laatste Dodo en de 
magische Buidelwolf, de nieuwsgie-
rige Rinoceros en de gretige vlees-
etende plant. Duda Paiva Company 
maakt visuele voorstellingen met 
poppen. In zijn jeugdvoorstellingen 
komt de wereld die kinderen kennen 
uit teken�lms en games tot leven.
Deze nieuwe voorstelling ‘Vergeten 
Dieren en Verloren Zaken’ is te zien 
op zondag 12 december om 14.30 
uur. Kaartjes kosten 9 euro per stuk 
en kunnen gereserveerd worden via 
www.amstelveenspoppentheater.

Rijsenhout - Doe mee met de Fruit-
tuin Rijsenhout en kom zaterdag 4 
december tussen 10.00 en 13.00 uur 
naar de Werf (Coop) en meld je aan als 
Fruiter. De ontwikkeling van de Fruit-
tuin Rijsenhout is in volle gang. Vanaf 
17 november zijn 125 fruitbomen 
gepland in het rondje Schenkeveld. 
Appels, peren, pruimen en kersen. Aan 
de voet van iedere fruitboom staan 
vruchtdragende struiken. Die bomen 
zoeken een Fruiter. Iemand die ze 
onderhoudt en geniet van de 
opbrengst. De vruchten mag je 
houden of delen met andere Fruiters, 
onderling ruilen, fruitsap van maken 
of appeltaarten bakken. De Fruiters 
krijgen deskundige begeleiding van 
een fruitboomdeskundige. Iedereen 
kan Fruiter worden. Oud, jong, gezin, 
buren, vrienden, als het maar Rijsen-
houters zijn. Want daar gaat het om: 
het verbinden van mensen in het 
dorp. Fruiter worden is kosteloos en 
heel eenvoudig: Kom je zaterdag 
aanmelden bij het team Fruittuin 
Rijsenhout. Je krijgt een bordje met 

een nummer. Dit nummer is gelijk aan 
een fruitboom in het rondje Schenkel-
veld (zolang de voorraad strekt). De 
feestelijke opening van de Fruittuin is 
op vrijdag 17 december van 15.00 tot 
17.00 uur. Het team Fruittuin Rijsen-
hout staat dan klaar om de Fruiters 
naar hun eigen bomen te brengen. 
Hang het bordje aan de boom en dan 
ben je Fruiter van je eigen fruitboom. 
De aanschaf van de fruitbomen, de 
aanleg van de Fruittuin en het planten 
van de bomen wordt bekostigd vanuit 
het fonds van Stichting Rijsenhout 
2030. Fruittuin Rijsenhout is een initia-
tief van Stichting Fruit Your Word. Dit 
is een sociale onderneming die door 
het planten van fruitbomen en vrucht-
dragende struiken mensen wil 
verbinden en de wereld vergroenen. 
De bedenker en grondlegger is de 
Rijsenhouter Janpeter Eilander. Fruit 
Your World kan over de hele wereld 
worden ingezet en waar anders te 
beginnen dan in het ‘eigen’ Rijsen-
hout?! Vragen? Stuur dan een mail 
naar: fruittuinrijsenhout@gmail.com

Team Fruittuin Rijsenhout zoekt 
Fruiters: zaterdag aanmelden
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Aalsmeer - Heb je kleding, lappen of 
sto�en die je niet meer gebruikt? 
Gooi het niet bij het restafval, maar in 
de textielcontainers. Zo draag je bij 
aan hergebruik en een circulaire 
textielketen. Want veel kleding kan 
nog gedragen worden en oud textiel 
is een grondstof voor bijvoorbeeld 
nieuwe kleding of matrassen.

Duurzaamheid
Wethouder Afval Wilma Alink: “Als 
gemeente hebben we duurzaamheid 
hoog in het vaandel staan. Bijdragen 
aan een circulaire economie is daar 
een belangrijk onderdeel van. Veel 
van ons afval is nog bruikbaar voor 

anderen of geschikt als grondstof. Dat 
geldt zeker voor textiel. Het is daarom 
belangrijk om oude kleding en textiel 
schoon en in een gesloten zak in de 
textielcontainer te gooien. Zo 
brengen we ook onze hoeveelheid 
restafval naar beneden, waardoor we 
het milieu helpen.”

Nieuw stickers
Behalve goed voor het milieu, is afval 
scheiden ook goed voor de porte-
monnee. Het verwerken van restafval 
is namelijk duurder dan het 
verwerken van gescheiden afval, dat 
weer als grondstof gebruikt wordt. En 
dat is gunstig voor de hoogte van de 

Oud textiel niet bij restafval, 
maar in de textielcontainer!

gemeentelijke afvalsto�enhe�ng. In 
Aalsmeer en Kudelstaart kan kleding 
en oud textiel ingeleverd worden bij 
de textielcontainers van Sympany. 
Deze hebben nu heel toepasselijk 
een nieuw jasje gekregen. Op de 
containers zitten nieuwe stickers die 
duidelijk aangeven wat er ingeleverd 
mag worden en waar het voor 
gebruikt wordt.

Schoon en verpakt
Voor het aanbieden van textiel in de 
textielcontainers, is het belangrijk 
dat het textiel schoon is. Op die 
manier kan het gebruikt worden voor 
een tweede ronde of als grondstof. 
Vervuild textiel (met bijvoorbeeld 
olie of verf ) hoort dus bij het rest-
afval. Het textiel moet ook in een 
dichte verpakking worden aange-
boden. Op die manier blijft het 
schoon en netjes. Schoenen mogen 
worden samengebonden met 
bijvoorbeeld de veters of een elas-
tiek. Wellicht ten overvloede, maar 
de volgende zaken mogen in de 
textielcontainer: Kleding, schoeisel 
(per paar samengebonden), huis-
houdtextiel, lakens en dekens (geen 
dekbedden/kussens), lappen groter 
dan 25 bij 25 centimeter, tassen en 
riemen, gordijnen en versleten 
textiel. Kijk voor uitgebreide infor-
matie over textielinzameling en waar 
de containers te vinden zijn op de 
website: www.sympany.nl.

DE SCHIJNWERPER OP...

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer - Bas van Leeuwen heeft 
sinds een paar jaar een eigen aanne-
mersbedrijf: Valeti, wat Italiaans 
klinkt, maar gewoon staat voor Van 
Leeuwen Timmerwerk. Samen met 
zijn vrouw, dochter en hond woont 
hij in Kudelstaart. Met veel plezier, in 
een leuke wijk met jonge mensen en 
kleine kinderen. Richard Joustra 
werkt veel met hem samen en heeft 
hem uitgenodigd voor deze rubriek. 

Waarom de keuze om voor jezelf te beginnen? 
“Net als mijn vader houd ik er niet van om elke dag naar dezelfde plek te 
rijden en op een vaste locatie te werken. Mijn oom is aannemer in Aalsmeer 
en doet dat zelfstandig. Hij huurt af en toe mensen in. Toen hij iemand 
nodig had voor een klus ben ik bij hem gaan werken en in die periode heb 
ik geproefd hoe het is om als aannemer te werken en al snel besloten: die 
kant ga ik ook op. Wat het leuk maakt is dat je veel dichter bij de klant staat. 
En de waardering die je krijgt. Ik maak wat zij mooi vinden, Ik bouw als het 
ware hun droom. Ik werkte hiervoor bij de Vries als scheepstimmerman, 
maar dan gaat het om projecten die lang van tevoren gepland zijn, bestemd 
voor rijke mensen met wie je geen contact hebt. Nu heb ik direct contact 
met mijn klanten en bepalen wij samen hoe ik het doe en wanneer; en dat 
vind ik een stuk leuker.”

Wat voor technische opleiding heb je gevolgd? 
“Niet, het is heel anders gelopen. Op de middelbare school ben ik met de 
opleiding sport en bewegen begonnen, maar toen ik de kans kreeg om in 
dienst te gaan, heb ik dat gedaan. Ik was 17 toen ik bij het 45e pantser 
infanterie kwam. Dat wilde ik altijd al, het was een jongensdroom. Ik heb er 
een fantastische tijd gehad, heel veel geleerd en ik ben ook heel snel 
volwassen geworden. Ik wilde heel graag uitgezonden worden naar landen 
als Afghanistan, maar toen de regering besliste dat dit niet meer ging 
gebeuren, was er voor mij weinig toekomstperspectief en ben ik weer uit 
het leger gestapt.” 

En toen? 
“Van een vriend hoorde ik dat er een vacature was voor metaalbewerker bij 
de Vries Scheepsbouw. Ik heb een brief geschreven en erbij gemeld dat ik 
geen vakopleiding had. Natuurlijk waren er twijfels bij de Vries, maar mijn 
leermeester had zelf ook in dienst gezeten en die verzekerde ze dat ik heel 
gedisciplineerd ben en graag met mijn handen wilde werken. Ik ben aange-
nomen en heb er de opleiding metaalbewerker gevolgd. Toen de Vries de 
casco bouw uit ging besteden kon ik overstappen naar scheepstimmerman 
en heb ik tot en met niveau 4 die opleiding gevolgd. De Vries is een goede 
werkgever die mij heel veel kansen heeft geboden en die heb ik aangepakt.” 

Wat zijn je toekomstplannen? 
“Mijn oom is mijn voorbeeld, hij heeft een eigen bedrijf en als het nodig is 
huurt hij mensen in, maar hij werkt zelf altijd mee. Veel aannemers willen 
groter groeien en een aantal mensen in dienst nemen. Dat hoeft voor mij 
niet. Ik ben ook een type die graag alles zelf doet. O�cieel mag ik mijzelf 
nog geen aannemer noemen. Ik moet daar nog mijn diploma voor halen. Ik 
ben nu bezig met de technische opleiding en dat is echt een schooljaar lang 
avondstudie dat met een examen afgesloten wordt. De volgende drie jaar 
zijn cursussen die voornamelijk uit theorie bestaan, maar de opleiding in 
zijn geheel houdt in dat ik als aannemer met Bouwgarant kan werken en 
dat is mijn doelstelling.”   

Wie wil jij volgende week in de Schijnwerper zetten?
“Bob van Kessel, hij is al sinds groep 5 van de basisschool mijn vriend. Bob is 
net voor zichzelf begonnen en werkt hij met hout en epoxy. Ik ben heel 
benieuwd hoe het hem bevalt.” 

Bas van Leeuwen: “Ik ben een 
type die graag alles zelf doet”

Alexander van der Pijl
Dunweg Uitvaartzorg

Inloopspreekuur
Elke eerste woensdag van 
de maand heeft Dunweg Uit-
vaartzorg van 9.00 - 10.00 uur 
inloopspreekuur. Loop gerust 
binnen voor informatie over 
wat er komt kijken bij het 
regelen van een uitvaart. 
De koffie staat klaar!
• 0297 - 74 85 76
• Dunweg.nl

In de weekenden en ook op feestdagen 
zijn wij gewoon aan het werk. Werken 
met de feestdagen heeft iets bijzon-
ders. Aan de ene kant zijn het dagen 
waar familie en vrienden vaak naar 
uitkijken en aan de andere kant zijn er 
ook mensen die er juist tegenop zien.

Zo werd ik gebeld door een huisarts om naar 
een bepaald adres te komen. Vlak voor het 
kerstdiner was iemand onwel geworden. On-
danks de komst van een ambulance en een 
reanimatiepoging was meneer toch overle-
den. Een verdrietige situatie. Tafel gedekt, 
de hele familie bij elkaar. Plotseling overle-
den, niemand had dit verwacht. Op tweede 
kerstdag zat ik met de familie om tafel. We 
bespraken de wensen voor de uitvaart. 

Die ouwe was gek op de feestdagen en oud 
en nieuw. Hij had veel vuurwerk ingekocht. 
“Daar moeten we wel wat mee doen, mam” 
zei de oudste zoon. “Heb je geen zin om iets 

te organiseren op dat vlak?” “Nou lieve jon-
gen, pa was altijd positief en hield van ons 
gezin, dus ja… we maken er iets moois van.” 

Zodoende brachten wij vader naar huis op 
oudjaarsdag. De familie stond klaar met olie-
bollen en vuurwerk. Laat op de avond kwa-
men wij pa weer ophalen. “We maken een 
nieuwe start, Alexander” zeiden ze nog. De 
fles champagne werd al ontkurkt en ieder-
een kreeg een champagneglas. Bij het uit-
dragen van vader werd zijn eigen vuurwerk 
afgestoken. In de straat begonnen de buren 
ook met afsteken, terwijl het pas rond 22.00 
uur was. Heel bijzonder. 

Tussen het vuurwerk door reden wij naar het 
uitvaartcentrum. We waren op tijd om zelf 
nog de jaarwisseling mee te maken. En ie-
der jaar als het vuurwerk knalt, moet ik toch 
weer even aan die ouwe denken.

Een knallend afscheid

Aalsmeer - De Vomar Voordeel-
markt aan het Molenpad is afge-
lopen zondag 28 november feeste-
lijk geopend. Om tien uur stonden 
medewerkers klaar om de eerste 
klanten welkom te heten. Bezoekers 
kregen ko�e of thee en een crois-
santje aangeboden. Het ontbijt 
werd gewaardeerd en menigeen 

genoot van dit lekkers en vast later 
thuis van de verse appeltaart 
waarop bezoekers, na besteding 
van minimaal 15 euro, gratis getrak-
teerd werden. Supermarktketen 
Deen, voorheen gevestigd in het 
pand, is verkocht en alle �lialen in 
Nederland worden omgetoverd tot 
Albert Heijn, Deka Markt of Vomar. 

Traktaties tijdens feestelijke 
opening Vomar Aalsmeer

Foto: VLN Nieuws - Laurens Niezen

In Aalsmeer is, met al een Albert 
Heijn in de nabijheid, gekozen voor 
de Vomar. Op 12 november was de 
laatste Deen-dag en vervolgens is 
direct een aanvang gemaakt met de 
verbouwing tot Vomar. Volgens de 
medewerkers, vertrouwde 
gezichten in een nieuwe out�t, is de 
eerste dag druk en goed verlopen. 
De Vomar Voordeelmarkt is van 
maandag tot en met zaterdag 
geopend van 7.00 tot 20.00 uur en 
zondag van 10.00 tot 20.00 uur. 

Aalsmeer - Buurtvereniging Horn-
meer kijkt terug op een meer dan 
geslaagd kaartfestijn. Tijdens de 
kwartmarathon op zaterdag 20 
november mochten zelfs enkele 
spelers uit Hoofddorp welkom 
geheten worden. Vanaf het startsig-
naal werd er een waar spektakel van 
gemaakt. En dat is het ook geworden. 
Er is om iedere punt gestreden. In de 
ochtend zijn drie partijen gespeeld. 
Na de lunch brak het tweede gedeelte 
aan. Al gauw bleek het dat het ‘grote 

geweld’ in de middag van zich zou 
laten horen. De latere winnaar kwam 
heel langzaam boven drijven en dat 
was een Hoofddorper. Met een poker-
face zat hij zijn spelletje te spelen. Het 
verraste ook niemand dat deze Wim 
de Rijk met de eerste plaats zou zege-
vieren met maar liefst 10.646 punten. 
Op twee is Jan Meijer geëindigd met 
10.335 punten en plaats drie was voor 
Ben Johannessen met 10.335 punten.
De poedelprijs mocht Krijna Verhoef 
met 7887 punten in ontvangst nemen. 

Hoofddorper Wim de Rijk wint 
kwartmarathon in Hornmeer
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COLUMN TRUUS

Aalsmeer - Sinterklaas heeft 
inmiddels voet aan wal 
gezet; hij is weer in het land. 
Ik was er niet bij dit keer, 
maar het feit op zich bete-
kent dat ik manlief van nut 
een noodzaak moet over-
tuigen er aandacht aan te 
besteden. Hij is geen fan, 
voorzichtig uitgedrukt, het liefst schopt hij  de Goedheiligman met 
tabberd en al gelijk het land weer uit, om qua sfeer meteen maar door te 
stomen naar Kerstmis. Ik snap het wel, jarenlang stonden de maanden 
november en december altijd in het teken van hectiek en chaos; inherent 
aan de sierteeltsector. Eerst mijn verjaardag op de laatste dag van 
oktober, dan Allerheiligen, Allerzielen en gelijk erachteraan de Vakten-
toonstelling, om vervolgens haast te maken met voorbereidingen voor de 
Kerstverkoop. Daar komt nog bij dat ons oudste kind twee dagen na 
Sinterklaas is geboren en onze jongste vier dagen voor Kerst. En we 
vierden altijd alles, inclusief kinderpartijtjes en bedrijfsborrel thuis. De 
troep laat zich raden; verjaardagslingers rond de kerstboom en het paard 
van Sinterklaas op het dak van de kerststal. In de tijd dat we nog surprises 
maakten met broers en zussen vielen we bij het schrijven van de 
gedichten in slaap. 
Wat dat betreft is mijn echtgenoot blij dat we de laatste jaren in een iets 
rustiger vaarwater zitten. Maar we hebben nog steeds een lichting goed-
gelovigen in ons gezin. Vijf kinderen variërend in de leeftijd van 7 jaar tot 
4 maanden. “Doen we nog wat met Sinterklaas?”, vroegen hun moeders. 
“Welja, kom maar”, riep ik en begon gelijk met een lijstje namen samen te 
stellen voor de chocoladeletters. De letter tiendaagse van Martinez is een 
van mijn favoriete acties in december. “Wat staat er op het lijstje van de 
kinderen?”, appte ik. “Alleen maar achterlijk dure dingen”, was het 
antwoord. Ik had bij een van de kleindochters al zoiets gezien. Een 
prachtig lijstje, keurig gerubriceerd naar eigen wensen en die van haar 
broertje, die ze ook maar even voor hem had samengesteld. Maar ik 
hanteer een strak budget en vind eerlijk gezegd dat ze al genoeg troep 
hebben. Ik ging op zoek naar iets acceptabels en verdwaalde hopeloos in 
een mega speelgoedwinkel in Hoofddorp. Wat een gekkenhuis. Blij dat ik 
weer naar buiten mocht. Voor de kleinsten ben ik leuk geslaagd en de 
twee oudsten krijgen gewoon een goed boek. Ik heb nog een poging 
gedaan de Gouden Pieten op bezoek te krijgen, maar die geven helaas 
geen acte de presence op zaterdag, de avond dat bij ons de cadeautjes 
op de stoep staan. Dus moet ik nog even de buurman strikken om op de 
deur te bonzen, een hand pepernoten naar binnen te smijten en daarna 
in de bosjes te verdwijnen. 5 december, ik ben er klaar voor. Die avond 
mag ik lekker uitblazen op de bank en zelf een goed boek lezen.  
Reageren? Truus@bente.net

5 December

Aalsmeer - Op donderdagavond 9 
december wordt de laatste vergade-
ring van de gemeenteraad van Aals-
meer van dit jaar gehouden. Op de 
agenda staan onderwerpen die 
besproken zijn in de commissie 
Maatschappij en Bestuur van afge-
lopen 18 november, zoals de Veror-
dening Jeugdhulp en de Indicatoren 
sociaal domein. Een belangrijk 
onderwerp van de avond is de 
vernieuwde samenwerking van Aals-
meer met Amstelveen. 

Dienstverlening terug
Per 1 januari 2022 gaat de nieuwe 
samenwerking tussen Aalsmeer en 
Amstelveen van start. Deze vernieu-
wing heeft veel positieve e�ecten 
voor de bewoners van Aalsmeer. Zo 
komt alle dienstverlening terug in 
het raadhuis. Inwoners hoeven niet 
meer naar Amstelveen als ze een 
dossier willen inzien of een vergun-
ning willen aanvragen. Ook zal het 
Raadhuis een stuk levendiger 
worden, omdat ongeveer 25 ambte-
naren die aan Aalsmeerse onder-

werpen werken, weer gewoon in 
Aalsmeer komen werken. De 
gemeenteraad heeft de afgelopen 
twee jaar veel in vertrouwelijkheid 
met elkaar over de toekomstige 
samenwerking gesproken in de 
zogenoemde Tijdelijke Commissie 
Toekomstige Dienstverlening. Nu is 
het moment daar om bewoners van 
Aalsmeer te vertellen hoe partijen 
over de toekomstige samenwerking 
gedacht wordt, een besluit te nemen 
over de samenwerking en de 
vertrouwelijke commissie op te 
he�en.

Metropoolregio Amsterdam 
Ook in de Metropoolregio 
Amsterdam wordt de samenwerking 
vernieuwd. Het doel is hier om de 
samenwerking in de regio te 
versterken en transparanter en slag-
vaardiger te maken. Voor Aalsmeer 
als relatief kleine gemeente is deze 
samenwerking belangrijk, zodat 
bijvoorbeeld met Amsterdam samen-
gewerkt kan worden in een kritische 
houding richting Schiphol. In de 

commissie werden wel wat kritische 
vragen gesteld over het budget en 
het aantal mensen dat werkzaam is 
binnen de MRA. In de MRA zijn 
echter zoveel gemeentes vertegen-
woordigd, dat een minimaal aantal 
eigen medewerkers noodzakelijk is. 
Daarbij is belangrijk dat de MRA echt 
alleen een samenwerkingsorgaan is. 
Alle besluiten worden ook in de 
toekomst genomen door de indivi-
duele gemeentes. Namens Aalsmeer 
zal een lid en plaatsvervangend lid 
aan de MRA Raadstafel deelnemen.

Vergadering volgen
De vergadering begint om 20.00 uur 
in de burgerzaal van het Raadhuis en 
is - met inachtneming van alle coro-
namaatregelen - toegankelijk voor 
publiek. De vergadering is ook online 
te volgen of achteraf terug te kijken 
via de website (www.aalsmeer.nl). 
Inwoners die de gemeenteraad nog 
overwegingen willen meegeven of 
vragen hebben over de vergadering, 
kunnen contact opnemen via 
gri�e@aalsmeer.nl

Nieuwe samenwerking Aalsmeer 
en Amstelveen in laatste Raad

Aalsmeer – Op vrijdag 3 december 
komt er hoog bezoek in de Radio 
Aalsmeer studio. De Aalsmeerse Sint 
komt langs. Samen met hosts Mark 
en Eric wordt er een Sinterklaas 
Foute Muziek Bingo georganiseerd 
waar de kijkers en luisteraars aan 
mee kunnen doen vanuit huis. “In rap 
tempo komen een hoop verschil-
lende nummers voorbij, de mensen 
thuis kruizen met hun eigen 
bingokaart de nummers aan”, aldus 
Mark Simoons. “Meedoen is simpel, 
bezoek de website www.markeneric.
nl en maak jouw eigen bingokaart 
aan”, vertelt Eric Spaargaren. De 
bingo is van 20.00 tot 22.00 uur. 

Sint en Teddy in eerste ‘EchtWel’
Donderdag 2 december om 19.00 
uur wordt de eerste uitzending van 
het kinderprogramma ‘EchtWel’ 
uitgezonden. Maandelijks zal 
programmamaker Esther Sparnaaij 
een kind te gast hebben die iets echt 
interessants te vertellen heeft.
Deze uitzending is Sinterklaas de 
eerste gast van Esther. Heb je vragen 
voor de goedheiligman? Stuur dan 

een mail naar esther@radioaalsmeer.
nl. Ook is de 16-jarige Teddy Kleijberg 
(16) te gast. Ze schrijft al van jongs af 
verhaaltjes en gedichtjes.

Top 2000 in Weekend Magazine
Iedere zaterdagmiddag om 12.00 uur 
is Jan van Veen er met zijn ‘Weekend 
Magazine’. De muziekkenner praat 
zijn luisteraars wekelijks een uurtje 
bij over allerlei muziekstromingen. 
Aankomende zaterdag duikt hij in de 
Top 2000 van NPO Radio 2 en laat hij 
zijn meest favoriete nummers horen. 

Door de Mangel’ met Lisette
Afgelopen maandag was Stefanie de 
Boer te gast in de Aalsmeerse talkshow 
‘Door de Mangel’. Zij heeft Lisette Sier-
Wismeijer, haar nicht en BFF, gevraagd 
haar op te volgen. Op maandag 6 
december komt zij onder meer 
vertellen over haar carrièreswitch. 
Luister mee maandag vanaf 19.00 uur.

Romantiek bij ‘Intermezzo’
Het klassieke radioprogramma ‘Inter-
mezzo’ start de decembermaand met 
Romantiek in de Klassieke zin van het 

Mark & Erik Foute Muziek Bingo 
met Sint op Radio Aalsmeer TV 

Aalsmeer - Na het grote succes van 
de kerstpakkettenactie van vorig jaar, 
die Participe samen met verschil-
lende organisaties en bedrijven heeft 
georganiseerd, wil team Aalsmeer 
het succes ook dit jaar herhalen. 
Participe gaat in december honderd 
pakketten samenstellen en uitdelen 

aan de inwoners van Aalsmeer en 
Kudelstaart, die dit steuntje in de rug 
goed kunnen gebruiken. Net als 
vorig jaar wordt aan inwoners 
gevraagd om iemand te nomineren 
voor het pakket. Heb je iemand in 
gedachte die je een kerstpakket zou 
willen geven? Een lieve buur, een 

Participe team Aalsmeer houdt 
weer kerstpakkettenactie

Foute Muziek Bingo met Mark, Eric en 
Sinterklaas vrijdag op Radio Aalsmeer.

woord. Werken van Berlioz, Schu-
mann, Chopin en Tsjaikovski komen 
zeker aan bod. Genieten van de 
mooiste klassieke muziek kan op 
maandagavond van 21.00 tot 23.00 
uur.

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

tante die altijd voor iedereen klaar 
staat, een opa of oma die er alleen 
voor staat? Denk ook eens aan een 
jong gezin in je omgeving. Kortom, 
mensen in jouw omgeving,  die 
volgens jou dit steuntje in de rug 
goed kunnen gebruiken! Aanmelden 
kan door te bellen naar 0297-326670 
of te mailen naar: team.aalsmeer@
participe.nu en vertel waarom jij 
vindt dat jouw genomineerde een 
pakket verdiend. 
Aanmelden kan vanaf nu tot en met 
vrijdag 17 december. Na bevestiging  
kan het kerstpakket ter waarde van 
30 euro opgehaald worden op 
dinsdag 21 december tussen 10.00 
en 12.00 uur en van 16.00 tot 18.00 
uur bij Participe Aalsmeer in de 
Hadleystraat 55.

Aalsmeer - Op zondag 28 november 
vertrok rond één uur ‘s middags uur 
de hele delegatie minioren van 
Oceanus naar Huizen. Allemaal 
enthousiaste kinderen, superblij dat 
de zwemwedstrijd door kon gaan. 
Olivier beet de spits af met de 100 
meter rugslag. In hetzelfde 
programma mochten ook Bram en 
Christiaan starten. Meteen daarna 
gingen Isabel en Vera aan de bak op 
de 100 meter vrije slag. Beiden 
zwommen een prima tijd. Isabel 
zwom zelfs 18 seconden van het 
persoonlijk record af! Lucas zwom op 
de 50 vrije slag een persoonlijk 
record. Op de 100 meter schoolslag 
zwommen Bram, Christiaan en 
Olivier allemaal in dezelfde serie. 
Christiaan was de snelste, op de voet 

gevolgd door Bram. De 50 meter 
vlinderslag was voor Isabel en Vera 
het volgende nummer. Beiden 
zwommen een persoonlijk record, 
een hele prestatie en wat is de vlin-
derslag zwaar! Alle mannen, Lucas, 
Olivier, Bram en Christiaan, 
zwommen een superspannende race 
in hun eigen series van de 50 meter 
vrije slag. De meiden, Isabel en Vera, 
zwommen nog een 100 meter wissel-
slag, waarna de afsluitende estafettes 
gezwommen werden. Alle kinderen 
hadden een topmiddag onder 
leiding van Arno en Oscar. De 
volgende wedstrijd is 19 december. 
Lijkt het je ook leuk om wedstrijden 
te gaan zwemmen? Kijk dan eens op 
www.oceanusaalsmeer.nl. Een keer 
komen proefzwemmen is mogelijk.

Topmiddag voor minioren van 
Oceanus in Huizen
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INGEZONDEN

Aalsmeer - Het was strand, langs de oever van de Kudelstaartseweg 
tussen de watertoren en de surfclub, dat ingetekend was in het originele 
ontwerp van het Waterfront. Het strand kon de bestaande stenen oever 
vervangen, omdat de pier verlengd werd. Dan zou het strand namelijk 
niet meer door de golven van de heersende zuidwesten wind wegge-
slagen kunnen worden. Het strand is echter op het laatste moment van 
tafel geveegd. Het lijkt te gek voor woorden dat de ruim 300 leden van 
Windsurfclub Aalsmeer, de vele openwaterzwemmers van onder andere 
zwemvereniging Oceanus, de suppers en de cursisten van Zeilschool 
Aalsmeer hierin in het geheel niet zijn gekend. Windsurfers en zwemmers 
maken het hele jaar door gebruik van de baai. Er is, sinds de opening van 
het surfeiland begin november, inmiddels een redelijk beeld verkregen 
van de invloed die deze verandering teweegbrengt. De bodem is onbe-
trouwbaar: Na 3 meter lopen vanaf het strand zakt men tot de knieën in 
de modder en her en der langs het strand kan men tegen een onder 
water gelegen steen aan komen. Zo is al een windsurfer met zijn plank 
met 34 centimeter korte vin tegen stenen gebotst. Door een abrupte stop 
met een gemiddelde snelheid van 40 kilometer per uur kan makkelijk 
diverse letsel opgelopen worden. Verder is de kade langs de Kudel-
staartseweg is een ramp. Door de heersende zuidwesten winden drijft de 
beginnende windsurfer of supper, die afhankelijk is van de rustige, 
minder golvende baai, automatisch af naar de kant van de Kudel-
staartseweg. Die kant is vergeven van stortstenen. De stenen met scherpe 
randen zijn onvoorspelbaar diep en ondiep gelegen. Als er afgedreven 
surfers weggesleept moeten worden door een reddingsbootje kan dit 
niet omdat de schroef van de boot stuk kan gaan door ondiepe stenen. 
De betonnen trappen waarlangs het water betreden kan worden zijn 
spekglad op waterspiegelniveau. Levensgevaarlijk! Haal de stortstenen en 
betonnen trappen dus weg voordat er gewonden vallen. Bagger de baai 
uit zodat de bodem stevig en diep genoeg is en zorg voor een veilige 
toegang tot het water. Kortom: ‘Red het strand voor de recreant’.

Erwin Coster, Kudelstaart. Bestuurslid Windsurfclub Aalsmeer
Mail: erwincoster@yahoo.com

Kade van stortstenen is ramp voor 
waterrecreanten

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 27 
november konden zaailingen 
gebracht worden naar het oude 

waterzuiveringsterrein aan de Molen-
vlietweg van het Hoogheemraad-
schap van Rijnland. Franke van der 

Duizend zaailingen geplant voor 
een groener Aalsmeer

Afgelopen zondag is in Fort Kudelstaart uitleg gegeven over het bomenplan van de 
stichting Nieuw Aalsmeer. Foto: www.kicksfotos.nl

Wethouder Wilma Alink helpt een handje mee met het inzuilen van zaailingen op 
het oude waterzuiveringsterrein. Foto: Martijn de Liefde

Aalsmeer - Op dit moment loopt bij 
de gemeente het participatie-project 
‘babbelbankjes’. Op tien locaties in 
Aalsmeer en Kudelstaat gaan deze 
bankjes voor ontmoeting en verbin-
ding geplaatst worden. Met de 
babbelbankjes wordt aandacht 
gevraagd voor het thema 
eenzaamheid. 

De Sint is in het land en zoals bekend 
is het Raadhuis momenteel deels het 
onderkomen van de Goedheiligman 
en diverse Pieten. Gedichtenpiet ziet 
de babbelbankjes helemaal zitten en 
schreef het volgende gedicht: 

“Sinterklaas is weer in het land, 
en wil graag babbelbankjes langs de kant. 
Aalsmeer zoekt tien mooie plekjes voor zo’n 
babbelbank, 
hiervoor zijn al 25 nominaties, waarvoor dank! 
Tegenover het unieke gevelgedicht,
 of langs het water, met prachtig zicht. 
Midden in de vrije natuur, 
of juist in je straat, met een buur. 
Onder de alleroudste bomen, 
waar moeten die banken nou toch komen? 
Misschien op het Drie Kolommenplein, 
of bij de skatebaan, dat is ook wel �jn. 
Waar mensen graag willen zitten om te 
praten, 
heeft de gemeente al redelijk in de gaten. 

Project babbelbankjes: Wat is 
jouw/uw favoriete plek?

Aalsmeer – De Gemeente Aalsmeer 
is onderdeel van de Vervoerregio 
Amsterdam. De Vervoerregio is onder 
andere opdrachtgever van het open-
baar vervoer (OV) in Amstelland-
Meerlanden, waar Aalsmeer onder 
valt. Om de reiservaring van OV-reizi-
gers te verbeteren, zoekt de Vervoer-
regio deelnemers voor haar reizi-
gerspanel. Wethouder Verkeer Robert 
van Rijn: “Openbaar vervoer vervult 
een steeds belangrijkere functie in 
het vervoer. Het is een duurzame 
manier van reizen en met vrije 
busbanen en snelle buslijnen wordt 
het ook steeds aantrekkelijker om de 
bus te nemen naar bijvoorbeeld 
Schiphol. Als college en gemeente-

raad praten we bestuurlijk met de 
Vervoerregio, maar de inbreng van 
reizigers is natuurlijk ook van groot 
belang. Zij zijn de experts als het 
aankomt op de reisbeleving. Ik hoop 
dan ook dat veel mensen uit Aals-
meer en Kudelstaart meedoen met 
het panel, zodat onze belangen ook 
vanuit de reizigerskant goed voor het 
voetlicht komen.”

Thema’s
Via het reizigerspanel kunnen deel-
nemers een bijdrage leveren aan 
verschillende thema’s binnen de 
Vervoerregio Amsterdam. Deze 
thema’s hebben onder andere 
betrekking op verkeersveiligheid, 

Vervoerregio zoekt leden voor 
reizigerspanel

Aalsmeer - In Aalsmeer en Kudel-
staart staan veel gebouwen met 
grote daken. Bedrijven, maatschap-
pelijke organisaties, maar ook �atge-
bouwen die ruimte hebben voor 
zonnepanelen. Deze kunnen ingezet 
worden voor eigen gebruik of 
bijvoorbeeld een energiecoöperatie.

Wethouder Duurzaamheid Wilma 
Alink: “Er zijn genoeg bedrijven, VvE’s, 
bewonersinitiatieven, maatschappe-
lijke organisaties en (kleine) particu-
liere verhuurders in Aalsmeer en 
Kudelstaart die zonnepanelen op 
hun daken willen plaatsen. Maar voor 
de meeste mensen is dit onbekend 
terrein. Waar moet je beginnen, wat 
zijn de mogelijkheden en hoe maak 
je de juiste keuzes? Voor het 
antwoord op dergelijke vragen én 
voor advies en ondersteuning 
kunnen zij terecht bij ons Service-
punt Energieadvies.”

Collectieve inkoopactie VvE’s
Speciaal voor VvE’s organiseert het 
Servicepunt Energieadvies met het 
Regionaal Energieloket een collec-
tieve inkoopactie voor het 
aanscha�en van zonnepanelen. 
Op die manier krijgen VvE’s een 
scherpe prijs en goede service als zij 

besluiten zonnepanelen aan te 
scha�en. Hiervoor worden informa-
tieavonden georganiseerd. De 
volgende avond vindt online plaats 
op donderdag 2 december. Voor 
meer informatie over deze avonden 
en de actie kunnen VvE’s terecht op 
de website van het Regionaal 
Energieloket. 

Verduurzamen gebouwen
Het Servicepunt Energieadvies biedt 
nu een gratis quickscan zonne-
energie voor grote daken, ook voor 
bedrijven. Voor VvE’s, bewonersinitia-
tieven, maatschappelijke organisa-
ties, energiecoöperaties en particu-
liere verhuurders verzorgt het 
Servicepunt daarnaast procesbege-
leiding bij het onderzoek of de voor-
bereiding van besluitvorming, om tot 
daadwerkelijke uitvoering van duur-
zaamheidsmaatregelen te komen. 
Interesse om uw bestaande gebouw 
te verduurzamen? Neem dan contact 
op via servicepuntenergieadvies@
aalsmeer.nl om te kijken wat het 
Servicepunt voor u kan betekenen. 
Particuliere woningeigenaren 
kunnen voor ondersteuning terecht 
bij het Regionaal Energieloket 
(https://regionaalenergieloket.nl/
aalsmeer). 

Advies bij aanschaffen van 
zonnepanelen op grote daken

Laan van Stichting Meer Groen en 
Martijn de Liefde van Zeilfort Kudel-
staart hadden het behoorlijk druk 
met het opkuilen van meer dan 
duizend jonge boompjes. De zaai-
lingen zijn onder andere afkomstig 
van het terrein van Fort Kudelstaart. 
Het terrein is de laatste decennia niet 
onderhouden, waardoor er veel wild-
groei van bomen is ontstaan. Er zijn 
enkele maanden geleden oude 
bomen gerooid en reeds nu zijn er 
vele zaailingen van nieuwe bomen 
opgekomen. 
Op maandag 6 november zijn de 
eerste 315 zaailingen en bomen 
geoogst en ingekuild op het terrein 
van de waterzuiveringsterrein om 
groter te groeien en afgelopen 
zaterdag werden nog veel meer zaai-
lingen ingekuild. Wethouder Wilma 
Alink ging langs om een handje te 
helpen en de initiatiefnemers te 
bedanken voor hun inspanningen. 
Dankzij deze actie kunnen op de 
nationale boomfeestdag in maart 
volgend jaar duizenden jonge 
bomen gratis beschikbaar gesteld 
worden aan inwoners van Aalsmeer 
en Kudelstaart. 

Beheer groen bij ‘t Fort
De komende maanden wordt door 
vrijwilligers van de Stichting Nieuw 
Aalsmeer elke maandag van 13.00 
tot 17.00 uur gewerkt op het terrein 
van Fort Kudelstaart aan het beheer 
van de buitenruimte. De overtollige 
bomen worden elke dinsdag tijdelijk 
verplaatst naar het waterzuive-
ringsterrein. Vrijwilligers worden 
overigens van harte welkom 
geheten. Meer informatie is te vinden 
op de websites van Nieuw Aalsmeer 
en Stichting Meer Groen.

Je kunt nog een week stemmen en nomineren, 
waarom niet jouw favoriete plek proberen?”

Stemmen tot en met 6 december
Kijk op participatie.aalsmeer.nl, 
project babbelbankjes, en breng je 
stem uit. Dit kan tot en met maandag 
6 december. Inmiddels hebben al 
bijna 100 inwoners een locatie 
aangewezen. Na de sluitingsdatum 
gaat de gemeente tussen 7 en 19 
december kijken of de gekozen 
bankjes goed verdeeld zijn over 
Aalsmeer en Kudelstaart en of de 
ondergrond geschikt is voor een 
bankje. Daarna worden de gekozen 
tien locaties (populairste en 
geschikte plekken) bekend gemaakt. 
Vervolgens gaan begin maart de 
babbelbankjes geplaatst worden.

openbaar vervoer, bereikbaarheid en 
parkeergelegenheid. Inschrijven kan 
op: https://praatmee.vervoerregio.nl/
inschrijven.html. Deelnemers 
ontvangen drie tot zes keer per jaar 
een e-mail met daarin een link naar 
een korte online vragenlijst. Deel-
name is vrijblijvend.

Punten en cadeaubonnen
Panelleden ontvangen voor elke 
volledig ingevulde vragenlijst 
punten. Bij een saldo van 500 punten 
kan hiervoor een uitbetaling aange-
vraagd worden. 500 punten verte-
genwoordigen een waarde van 
€5,00. De punten zijn in te wisselen 
voor cadeaubonnen voor alle arti-
kelen van OVShop (www.ovshop.nl) 
of bij bol.com. Meer informatie: 
https://praatmee.vervoerregio.nl.
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Aalsmeer - De lokale VVD Aalsmeer-
Kudelstaart heeft recentelijk unaniem 
de kandidatenlijst voor de gemeente-
raadsverkiezingen 2022 vastgesteld. 
Naast lijsttrekker Dirk van der Zwaag 
staan vertrouwde en ervaren kandi-
daten in de top tien, maar ook enkele 
frisse nieuwe kandidaten zijn te 
vinden bij de VVD. Marjanne Vleghaar, 
volksvrouw en betrokken bij buurto-
verleggen, staat op nummer twee. 
Oud-politiecommandant Jan Bouw-
meester staat op nummer drie en wil 
een duidelijk geluid op Schiphol 
blijven voeren. 

Sissi, Joost en oude bekende
Sissi Mijwaart, werkzaam en ervaren in 
de zorg, is de hoogste nieuwkomer op 
positie vier van de lijst. Erik Abben-
hues, ervaren op ruimtelijke ordening, 
wonen en ondernemen, staat op 
nummer vijf. Joost de Vries is de 
tweede hoge nieuwkomer op plaats 
zes. Joost is ook geen onbekende in 
Aalsmeer, werkzaam bij De Vries 
Scheepsbouw en oud-brandweervrij-
williger. Op nummer zeven staat Emile 
de la Haye, ondernemer en 
e-commerce specialist. Op nummer 
acht Chrisje Simon-van Oosterhout, 
ervaren in communicatie en onder 
andere gewerkt bij de Verenigde 
Naties, nu een eigen zaak in interieur. 
Op nummer negen een oude 

bekende, Marc Vergoossen, die na vele 
jaren weer actief wil zijn voor de lokale 
politiek. Jochem van Leeuwen, niet 
direct meer verkiesbaar op positie 
tien, steunt de VVD Aalsmeer-Kudel-
staart van harte, maar kiest de 
komende periode voor zijn eigen 
onderneming en gezin. Kandidaat 
Teun Treur sluit de lijst als lijstduwer. 
Dirk van der Zwaag: ”Met deze lijst 
kiest de lokale VVD voor ambitie met 
ervaring en vernieuwing. Het zijn 
kandidaten die Aalsmeer-Kudelstaart 
kennen, betrouwbaar zijn en verbin-
ders zijn. Dat is belangrijk, want we 
moeten het samen doen!”

Kandidaat-wethouder
Al eerder maakte de partij bekend dat 
Robert van Rijn, twaalf jaar actief voor 
VVD Aalsmeer-Kudelstaart en woon-
achtig in Rijsenhout, kandidaat-
wethouder voor de VVD is. Van Rijn 
heeft zich de afgelopen vier jaar 
verdienstelijk ingezet en de belangen 
van Aalsmeer goed gediend. Van Rijn 
komt niet terug in de gemeenteraad, 
maar wil wel zijn karwei als wethouder 
in Aalsmeer graag afmaken. Van Rijn: 
“Met Dirk van der Zwaag. We zijn een 
goed duo om dat samen te doen. We 
hebben sowieso een hartstikke goed 
team met frisse en ervaren kandidaten 
en ik wil graag nog een periode als 
wethouder aan de slag.”

Kandidatenlijst VVD bekend: 
Ervaring en vernieuwing

Joost de Vries, nieuw in de politiek. Kandidaat-wethouder Robert van Rijn en 
VVD-lijsttrekker Dirk van der Zwaag. Sissi Mijwaart, op nummer vier.

Aalsmeer - Op woensdag 24 
november hebben de leden van CDA 
Aalsmeer-Kudelstaart de lijsttrekker 
en kandidaten voor de gemeente-
raadsverkiezingen 2022 gekozen. De 
top vijf bestaat uit Bart Kabout, Thirsa 
van der Meer, Dirk van Willegen, 
Gerard Winkels en Marlon van 
Diemen. Het CDA Aalsmeer-Kudel-
staart heeft een team dat dichtbij de 
bevolking van Aalsmeer en Kudel-

staart staat. De 22 door de leden 
gekozen kandidaten gaan werken 
aan een nog mooier en beter Aals-
meer, waar nu en in de toekomst 
iedereen gezond en goed kan leven, 
wonen en werken. 

Bart Kabout lijsttrekker
Lijsttrekker is Bart Kabout. Hij volgde 
in 2020 Robbert-Jan van Duijn op als 
wethouder. Bart, eerder werkzaam bij 

CDA stelt kandidatenlijst vast, 
Bart Kabout lijsttrekker

diverse banken en als advocaat, kan 
met zijn achtergrond, kennis en erva-
ring de grote uitdagingen waar Aals-
meer voor staat aanpakken. Deze 
grote uitdaging zijn onder andere 
duurzame woningisolatie, woning-
bouw en goede wijkvoorzieningen. 
Tweede op de lijst is Thirsa van der 
Meer, 21 jaar, student Rechten aan de 
Vrije Universiteit Amsterdam en sinds 
2018 reeds raadslid. “Aalsmeer zit in 
mijn bloed, hier liggen mijn roots”, 
zegt zij zelf. Thirsa komt uit een 
rozenkwekersfamilie aan de Aals-
meerderweg en is een geboren en 
getogen Aalsmeerse. Gezien haar 
leeftijd heeft zij ook speciale 
aandacht voor jongeren. Thirsa is 
overigens niet de jongste op de lijst: 
Bernt Adema en Justin van Vliet, 
respectievelijk plek 11 en 12 op de 
lijst, zijn nog jonger. 

Brede afspiegeling
De leden namen de door de vertrou-
wenscommissie voorgestelde kandi-
datenlijst unaniem over. De kandi-
daten op de lijst zijn een brede afspie-
geling van de inwoners van Aalsmeer 
en Kudelstaart: Jong en oud, man en 
vrouw, student en werkende. Samen 
met de 21 anderen op de lijst ziet lijst-
trekker Bart Kabout de campagne met 
enthousiasme tegemoet. “Ik denk dat 
we een mooie lijst met enthousiaste 
mensen en een goed verkiezingspro-
gramma hebben. Die combinatie 
zorgt ervoor dat ik met vertrouwen de 
campagne in ga.” Op woensdag 16 
maart 2022 worden de gemeente-
raadsverkiezingen gehouden. 

Aalsmeer - Absoluut Aalsmeer is 
verheugd dat het college een 
gedegen onderzoek heeft uitgevoerd 
en zich achter de omwonenden 
schaart. Na twee petities en vele 
gesprekken met de bewoners, lijkt 
het erop dat er inderdaad naar de 
bewoners geluisterd is, het Heegstra-
park blijft groen. Op 3 december 
heeft de gemeenteraad middels een 
amendement van Absoluut Aalsmeer 
gevraagd aan het college om onder-
zoek te doen naar de exacte invulling 
van de bebouwing bij het Heegstra-
park. Het oorspronkelijke plan om 
drie woningblokken van elk drie 

verdiepingen en parkeergarages te 
realiseren in het Heegstrapark achter 
de Cyclamenstraat was al van de 
baan. Er is onderzocht of woning-
bouw alleen aan de �anken bij de 
Ophelialaan en de J.C. Mensinglaan 
mogelijk is. Er liggen nu plannen om 
aan de kopse kant bij de J.C. Mensin-
glaan twee (twee-onder-een-kap) 
woningen te bouwen. Of dat haal-
baar is wordt onderzocht en Abso-
luut Aalsmeer zal dit nauwlettend 
volgen. Voor nu is Absoluut Aalsmeer 
vooral blij dat het mooie groene park 
behouden blijft en er naar bewoners 
is geluisterd..

Absoluut Aalsmeer blij met 
groen Heegstrapark

Aalsmeer - Met woningbouwvereni-
ging Eigen Haard heeft de gemeente 
de afgelopen tijd gewerkt om de bouw 
van 56 sociale huurwoningen op het 
voormalige VVA-terrein aan de Dreef 
mogelijk te maken. De grondaankoop 
is inmiddels afgerond. De woningen op 
het oude voetbalcomplex zijn bedoeld 

voor jongeren en starters en worden 
verdeeld over twee appartementenge-
bouwen. De woningen bestaan uit 
studio’s en tweekamer-woningen. 
Heddes Bouw & Ontwikkeling BV is 
afgelopen week gestart met de bouw. 
De woningen worden grotendeels 
geproduceerd bij Ursem Modulaire 

Start bouw woningen op VVA-
terrein voor starters/jongeren

Bouwsystemen. Dit modulaire bouwen 
zorgt ervoor dat na de zomer volgend 
jaar de nieuwe huurders hun sleutels 
overhandigd krijgen. Uniek voor het 
project is dat de gevels grotendeels uit 
hout bestaan. Het ontwerp is van Rudy 
Uytenhaak + partners architecten. De 
woningen zijn duurzaam met een 
eigen warmtepomp, vloerverwarming 
en pv-panelen op het dak. Inschrijven 
voor deze woningen kan binnenkort 
via woningnet. 

Aalsmeer - Op de algemene leden-
vergadering van GroenLinks Aalsmeer 
van afgelopen woensdag is het start-
schot gegeven voor de campagne op 
weg naar de gemeenteraadsverkie-
zingen van maart 2022. 

Verkiezingsprogramma 
Het verkiezingsprogramma van 
GroenLinks Aalsmeer voor de 
komende verkiezingen is vastgesteld. 
De titel is ‘Solide solidair vanuit prak-
tisch idealisme’. De programmacom-
missie heeft vanaf de zomer hieraan 
gewerkt en er ligt een mooi beknopt 
programma dat door de ledenverga-
dering met algemene stemmen is 
aangenomen. Het programma 
baseert zich op een aantal grond-
waarden waar GroenLinks bij het werk 
in de gemeentepolitiek vanuit wil 
gaan voor alle issues die er spelen: 
duurzaamheid, circulariteit, solidari-
teit en vooruitstrevendheid.
Deze fundamentele waarden zijn 
gericht op samenwerking en partici-
patie, op uitzicht op een goede 
toekomst voor de generaties na ons, 
op een economie die stand kan 
houden, op het creëren en behouden 

van een leefbare omgeving voor 
iedereen, op een gezonde balans 
tussen welvaart en welzijn. 
In het programma worden vier 
thema’s uitgewerkt: De Groene Eeuw! 
Het is nu of nooit, over groen, klimaat, 
bomen, natuurbeheer, afval wordt 
grondstof; Schiphol, welzijn of 
welvaart? Welke keuzes te maken, 
groei alleen is niet heilig, de echte 
banenmotor zit in duurzame oplos-
singen; Volkshuisvesting is terug! 
Over wonen, kansen voor starters en 
ouderen, een actieve politiek van de 
gemeente hierop; Solidariteit! Vrijheid 
om te zijn wie je bent, maar ook 
verantwoordelijkheid om de samenle-
ving vorm te geven, zij die even steun 
behoeven te helpen, vluchtelingen 
opvangen, schuldenproblematiek 
aanpakken. Het uitgewerkte 
programma is te vinden op de 
website www.aalsmeer.groenlinks.nl.

Ronald en Sunny
Ook hebben de leden van GroenLinks 
de lijsttrekker voor de komende 
verkiezingen aangewezen: Ronald 
Fransen zal de lijst gaan aanvoeren. 
Samen met Sunny Lakerveld die op 

Ronald Fransen voert kieslijst 
GroenLinks weer aan

Ronald Fransen en Sunny Lakerveld. 
Foto: @Koosfotogra�e

de tweede plek op de kieslijst van 
GroenLinks zal komen voeren zij het 
team aan waarmee GroenLinks de 
verkiezingen in zal gaan. Ronald en 
Sunny zijn ook de huidige fractie-
leden in de gemeenteraad voor 
GroenLinks. Dat is de afgelopen 
periode van vier jaar zo goed gegaan 
dat de leden hen gevraagd hebben 
om zich wederom voor een verkies-
bare plaats beschikbaar te stellen om 
ook de komende periode weer in de 
gemeenteraad zitting te nemen. De 
leden hebben er alle vertrouwen in 
dat Ronald en Sunny ook in de 
komende gemeenteraadsperiode het 
programma van GroenLinks op een 
goede manier naar de dagelijkse poli-
tieke werkelijkheid zullen vertalen. 
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Aalsmeer - IKC Triade opende het 
nieuwe thema tijd en beroepen met 
diverse beroepenen en bijbehorende 
voorwerpen van vroeger. Weet jij 
waar dit voor werd gebruikt?  Voor-
werpen die tijdens de diverse tijd-

vakken gebruikt werden voor 
verschillende beroepen zijn dagelijks 
getoond. IKC-breed (opvang en 
onderwijs) heeft acht weken aan het 
thema gewerkt. De kinderen hebben 
veel en diverse talenten gezien en 

Tijd en beroepen bij IKC Triade

Aalsmeer - Op de laatste zaterdag 
van november vindt de laatste jaren 
standaard het basketbaltoernooi 
voor basisscholen plaats. Op 28 
november was het na een tussenjaar 
weer de dag dat het in de Bloemhof 
een komen en gaan was van 
kinderen. Helaas was het dit jaar iets 
minder gezellig, omdat vanwege de 
regels ouders de wedstrijden niet 
mochten bijwonen. De strijd om de 
felbegeerde bekers was er niet 
minder om en het enthousiasme van 
alle deelnemers ook niet. De 
opkomst was wel minder dan voor-
gaande jaren en op het laatste 
moment kwamen er nog afmel-
dingen binnen vanwege zieke 
kinderen. Vlak voor de start van het 
toernooi moest er nog gesleuteld 
worden aan het speelschema. In de 
voormiddag begonnen de jongste 
deelnemers uit de groepen 4, 5 en 6 
aan de eerste wedstrijden. De 
groepen 7 en 8 waren in de 
namiddag aan de beurt. Er is 
gekozen om op een half veld met 3 x 

3 te spelen. De kinderen hebben 
hierdoor meer kans om te scoren en 
alle spelers kunnen actief aan het 
spel deelnemen. De spelregels 
werden niet heel streng gehand-
haafd, het spel zou alleen maar vaker 
stil gelegd moeten worden. De 
scheidsrechters hebben kleine over-
tredingen door de vingers gezien en 
dat vonden de spelers en speelsters 
natuurlijk helemaal niet erg. Tijdens 
het toernooi werd er door het JOGG 
(jongeren op gezond gewicht) op 
bananen getrakteerd. Een lekkernij 
waarvan door de deelnemers als 
tussendoortje lekker van genoten is. 
Er wordt teruggekeken op een 
gezellig en goed verlopen toernooi 
met vooral blije gezichten bij de 
winnaars van de bekers! De datum 
voor volgend jaar is alweer vastge-
legd. Onder normale omstandig-
heden is in 2022 het basketbaltoer-
nooi voor basisscholen op zaterdag 
26 november. De organisatie, 
Basketbal Vereniging Aalsmeer, hoopt 
dan weer op een grote(re) opkomst.

Veel enthousiasme tijdens het 
schoolbasketbaltoernooi

Basisschool De Brug werd door vier teams vertegenwoordigd op het 
schoolbasketbaltoernooi. Twee van de vier teams mochten een beker in ontvangst 
nemen. De kinderen hebben genoten van deze sportieve middag!

Rijsenhout - Op initiatief van 
schaatspromoter Jacques ‘t Hoen van 
IJsclub De Blauwe Beugel en dankzij 
sponsoring van de gemeente Haar-
lemmermeer zijn de groepen 5 tot en 
met 8 van CBS Immanuël en OBS De 
Zevensprong op vrijdag 26 november 
samen naar de IJsbaan in Haarlem 
geweest om een ‘Elfstedenparcours’ 
te schaatsen. De IJsbaan en de KNSB 
wil kinderen enthousiasmeren voor 
het schaatsen. De kinderen 
vertrokken met twee bussen uit 
Rijsenhout. Een groot deel van de 
kinderen had zelf schaatsen bij zich 
en wie geen schaatsen had, kon deze 
lenen van de schaatsclub bij de 
ijsbaan. Op de middenbaan was een 

parcours uitgezet en konden de 
kinderen met een echte stempelkaart 
rondjes rijden. Een aanzienlijk aantal 
kinderen kon dit parcours zo snel 
a�eggen, dat ze verder mochten 
schaatsen op de 400 meterbaan, 
tussen de amateurs en professionals. 
En dat ging heel goed. Ook hier 
werden vele rondjes geschaatst. CBS 
Immanuël en OBS De Zevensprong 
gaan vanaf augustus 2022 fuseren tot 
een nieuwe school en organiseren 
vaker evenementen waaraan, als de 
corona-maatregelen dat toelaten, de 
groepen van beide scholen gezamen-
lijk meedoen. Dit wordt al met het 
culturele aanbod gedaan en nu dus 
ook op sportief gebied. Zo leren de 

Elfstedenparcours op ijsbaan 
voor basisscholen Rijsenhout

kinderen elkaar steeds beter kennen 
als ze volgend schooljaar met elkaar 
naar de nieuwe school gaan. 

Schaatslessen
Kinderen die genoten hebben van dit 
schaatsuitje en spelenderwijs verder 
de grondbeginselen van schaatsen 
willen leren kunnen zich inschrijven 
voor verschillende schaatslessen. 
Deze worden gegeven door gediplo-
meerde schaatstrainers/sters. De 
lessen beginnen in januari en vinden 
gedurende tien weken iedere zater-
dagochtend plaats. Lijkt schaatsen je 
niets, maar vind je skeeleren wel 
geweldig? Ook dat kan bij de ijsclubs. 
In de zomer van 2022 staat skeeleren 
op het programma bij IJsclub De 
Blauwe Beugel. Kijk voor meer infor-
matie over schaatsen en skeeleren 
op: www.ijsclubdeblauwebeugel.nl

mogen ervaren. Van technicus, 
programmeur en bakker tot onder-
nemer, fotograaf en kunstenaar. De 
kinderen hebben eveneens uitge-
breid kennis gemaakt met de diverse 
tijdperken uit de geschiedenis. 
Er is natuurlijk veel samengewerkt, 
gepresenteerd en aandacht voor 
ondernemerschap geweest. De 
kinderen worden voorbereid op 
toekomstige banen. Als afsluiting 
van het thema is het spel ‘twee 
leugens één waarheid’ gespeeld. De 
kinderen gaven drie verschillende 
omschrijvingen bij een voorwerp, 
waarvan één kloppend is en twee 
niet. Dit is vastgelegd en in verschil-
lende klassen getoond. Welke groep 
had de meeste kennis over voor-
werpen uit het verleden opgedaan 
en kon alle leugenaars gemakkelijk 
ontmaskeren? Er wordt nu alweer 
uitgekeken naar het volgende 
thema: ‘het weer en ons klimaat’. 

Aalsmeer - Afgelopen vrijdag werd er 
met spanning gezamenlijk naar de 
persconferentie gekeken met wat dit 
voor de sport zou gaan betekenen. De 
afgelopen weken werd er gericht naar 

het uitgestelde NK cross toe getraind 
waarbij het nu afwachten werd of 
deze daadwerkelijk door zou gaan. 
Gelukkig werd er groen licht gegeven 
om zondag 28 november samen met 

Knappe prestaties junioren AV 
Aalsmeer op NK Cross

Daniel Winkels (nummer 762), 28e op 
NK Cross. Foto: Erik Witpeerd

Lotte Zethof (nummer 638), plek 26 op 
NK Cross. Foto: Erik Witpeerd

Finn Rademaker, Daniel Winkels, Lotte 
Zethof en Tara Ozinga af te reizen 
naar de Tilburgse Warande. Allereerst 
waren het Daniel en Finn die bij de 
jongens U18 van start mochten gaan 
over het 4300 meter lange parcours. 
In een veld waar de hele Nederlandse 
junioren top aanwezig was werd er 
vooraf de inschatting gemaakt dat 
beide atleten ongeveer halverwege 
het veld zouden �nishen. Dat de 
prognose klopte bleek uit de 28e plek 
voor Daniel en de 32e voor Finn in 
een veld van 62 deelnemers.
Tara en Lotte gingen beide van start 
in de groep U20. In deze groep was 
Tara één van de jongste atletes 
waarbij het verschil met een groot 
deel van de anders atletes 3 jaar 
betrof. Maar Tara liet zich niet uit het 
veld slaan en �nishte als 22e, gevolgd 
voor Lotte op plek 26. Voor alle vier 
smaakt dit NK naar meer en wordt er 
naar het volgende NK cross in maart 
2022 uitgekeken met het doel een 
�ink aantal plekken in het klassement  
omhoog te klimmen.

Aalsmeer – Samen delen vinden de 
kinderen, team en ouders van obs De 
Zuidooster heel belangrijk. Gekozen is 
om mee te doen aan het inzamelen 
van houdbare producten voor de 
Voedselbank Aalsmeer. Kinderen leren 
op deze manier dat niet alles vanzelf-
sprekend is. De actie is verlopen en 
heeft een mooie opbrengst opgele-
verd. Er mochten dertig volle dozen 
aan de Voedselbank Aalsmeer over-
handigd worden. De actie gaat zeker 
nog een keer herhaald worden. De 
Stichting Voedselbank Aalsmeer 
verzorgt voedselhulp voor mensen die 
wonen in de gemeente Aalsmeer en 

die door omstandigheden tijdelijk 
extra steun nodig hebben.  Vrijwilli-
gers en sponsoren van de Voedsel-
bank zorgen ervoor dat deze inwoners 
wekelijks een gratis voedselpakket 
kunnen afhalen.

Actie obs De Zuidooster voor 
Voedselbank Aalsmeer

Kudelstaart - Woensdag 24 
november werd de jeugd van RKDES 
verblijd met een bezoek van Sinter-
klaas en zijn Pieten. Het was met alle 
corona-maatregelen nog wel even 
spannend of het bezoek door kon 
gaan. Maar in aangepaste, creatieve 
versie kon er toch een sportieve en 
leuke middag van gemaakt worden 
voor 75 enthousiaste jeugdleden. De 
kinderen werden per team 
ontvangen en begonnen met een 
spelletjescircuit. Met z’n tweeën aan 
elkaar vast voetballend naar de 
jutezak van Piet, daarin zaklopend 

naar het doel en dan snel uit de zak 
en natuurlijk scoren. Na al die sporti-
viteit was het tijd voor een bezoek 
aan Sint en de echte Pieten. Daar 
werd gezongen, gedanst, confetti 
gemaakt en gestrooid. En omdat 
iedereen lief was geweest het afge-
lopen jaar was er voor iedereen ook 
een cadeau en een zakje pepernoten. 
Daarna zwaaiden de Sint en de 
Pieten de kinderen uit en was het de 
beurt aan het volgende team om op 
bezoek te gaan bij de Goedhei-
ligman. Het was een gezellig 
Sinterklaasfeest!

Sinterklaasfeest voor jeugd DES
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Aalsmeer - Net als in de derde week van 
november bleef afgelopen weekend het 
hoofdveld van FC Aalsmeer aan de Beet-
hovenlaan leeg. Aalsmeer zaterdag zou 
Purmerend op bezoek krijgen, maar de 
wedstrijd werd afgelast. Aalsmeer 
zondag zou afreizen naar Ilpendam om 
het daar op te nemen tegen de plaatse-
lijke trots. Helaas moest deze wedstrijd 
vanwege corona-besmettingen bij beide 
teams uitgesteld worden. Zaterdag 4 en 
zondag 5 december nieuwe rondes en 
nieuwe kansen? Nee dus. Er komen dit 
weekend geen amateurvoetballers in 
actie. De KNVB vindt het onverantwoor-
delijk om wedstrijden te houden terwijl 
er vanwege de avondklok geen trai-
ningen kunnen plaatsvinden. Niet 
trainen, maar wel spelen zou extra bles-
sures kunnen geven. 

RKDES speelt gelijk
Aan de Wim Kandreef voetbalde RKDES 
afgelopen zondag thuis tegen VSV uit 

Haarlem. Net als vorig weekend, toen 
RKDES tijdens de uitwedstrijd tegen Sv 
Alliance’22 er een 3-3 uitsleepte, 
eindigde ook deze wedstrijd gelijk. Er 
werden minder doelpunten gemaakt. 
Eindstand: 1-1. Zondag 5 december zou 
er wat minder reuring zijn in Kudelstaart, 
want voor zowel het eerste als het 
tweede elftal stond een uitwedstrijd op 
het programma. Maar natuurlijk spelen 
de RKDES-teams dit weekend ook geen 
wedstrijden. Hier blijven eveneens de 
velden leeg. 

Einde competitie?
Er is nog onzekerheid of de wedstrijden 
in de weekenden 11 en 12 en 18 en 19 
december wel of niet doorgang vinden. 
De KNVB is nog in gesprek over de 
mogelijkheid om teams toch in de 
avond te laten trainen. De uitslag 
hiervan bepaalt of er gevoetbald blijft 
worden of dat besloten wordt de 
competitie stil te leggen.

Voetbalvelden blijven leeg door 
nieuwe coronamaatregelen

Foto: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - Door een 2-8 overwin-
ning van Bloemenlust 1 bij TSTZ 
Haarlem 5 werd het al behaalde 
kampioenschap nog extra luister bij 
gezet. Met wederom drie enkelspel-
zeges behield David Klaassen zijn 
seizoenscore van 100%. Ook Johan 
Berk won drie partijen en staat op 
een score van 78%. Bart Spaargaren 
moest een tegenstander feliciteren 
en staat met nog een wedstrijd te 
gaan op 71%. Het dubbelspel door 
Bart en Johan ging helaas verloren. 
Of de laatste wedstrijd van het 
seizoen daadwerkelijk nog gespeeld 
gaat worden en wat dit betekent voor 
het kampioenschap van Bloemenlust 
1 is onduidelijk.In de strijd tegen 
degradatie uit de derde klasse deed 
Bloemenlust 2 goede zaken met een 
7-3 overwinning op naaste concur-
rent The Victory 4. In de Bloemhof 
was Ed Couwenberg ‘man of the 
match’ met drie overwinningen. Dirk 
Biesheuvel was goed voor twee zeges 

en Danny Knol voegde daar één punt 
aan toe. Samen met Peter Velleman 
zorgde Danny ook voor het belang-
rijke zevende punt door het dubbel-
spel te winnen. Bloemenlust 2 is 
ondanks de overwinning nog niet 
100% veilig. Ook hier de grote vraag 
wat er met de laatste wedstrijd van 
het seizoen gaat gebeuren. Bloemen-
lust 3 moest naar koploper ZTTC 9 en 
die bleek met 7-3 een maatje te 
groot. Frans Ravesteijn was in zijn 
eerste partij al dicht bij een zege 
(11-9, 13-11, 8-11, 12-10) en boekte 
daarna twee knappe overwinningen. 
Het derde punt werd gescoord door 
Raymond Tessensohn, die zijn twee 
andere tegenstanders ook tot het 
uiterste dwong. Ook Horst Krassen 
gaf zeer goed partij, maar kon helaas 
niet tot winst komen. Het dubbelspel 
werd verloren door Raymond en 
Horst. Handhaving in de vierde klasse 
was al eerder ruimschoots zeker 
gesteld door Bloemenlust 3.

Tafeltenniscompetitie: Kampioen 
Bloemenlust 1 blijft ongeslagen

Door Ben de Leur

Aalsmeer - Op maandagavond 22 
november speelde AAS B uit tegen 
Philidor Leiden C onder zeer droge 
omstandigheden. En dat sloeg niet 
op het weer, maar op het feit dat de 
bar dicht was vanwege de corona-
maatregelen. Nu kan je je afvragen 
wat het verschil is van 16 spelers 
uren tegenover elkaar zittend met 
een ko�e of een watertje of op een 
droogje? In ieder geval opende de 
Azen in hoog tempo de score. Ivo 
was al om negen uur klaar en had 
zijn tegenstander �ink ingepakt. Een 
kwartier later had Ben ook al 
gewonnen. Na enige manoeuvres 
won Ben een pion, bleef druk 
houden en een dubbele aanval 
leverde een toren op, dat was twee. 
Koen was wat later klaar, maar 
scoorde een fraaie 3-0, daarna 
gevolgd door Henk van Leeuwen. In 
de schermutselingen had Henk twee 
pionnen gewonnen, maar een 
dubbeltoreneindspel kan lastig zijn, 
doch Henk speelde dit technisch 

goed uit en scoorde het vierde punt. 
Nico had een totaal gelijk eindspel 
bereikt en na overleg met teamleider 
Ben remise voorgesteld. An o�er you 
can’t refuse en het werd ook aange-
nomen, de matchpunten waren 
binnen. Mladen stond de hele partij 
wat minder, maar kreeg een mooie 
kans om een pion te winnen. Helaas 
werden de zetten omgedraaid en 
ging Mladen vervolgens ten onder. 
Marcel op bord 1 speelde een zeer 
solide partij met steeds groter voor-
deel en zwart gaf op met een vol 
bord, maar met weinig mogelijk-
heden meer. En toen begon het 
lange wachten. Op bord 8 speelde de 
jongste AAS, Achyuth (9 jaar) een 
spectaculaire partij waarin hij een 
stuk voorkwam, maar in een tegen-
truc trapte die een stuk kostte en wit 
ook nog een aanval kreeg. Was 
Achyuth in het begin voornamelijk 
bezig met rondjes rond de borden te 
draaien, nu ging de denktank aan en 
een fantastische tegenaanval liet zijn 
tegenstander opgeven. Eindstand: 
6.5-1.5 winst voor AAS.

Schaken: AAS verslaat Philidor 
met ruime cijfers

Aalsmeer - Iwan van Egdom verloor met 
2-1 van Peter Bakker, maar de partij ging 
mooi gelijk op en Iwan kon best 
tevreden zijn. Het lastige punt was uiter-
aard het �nishen met een dubbel en dat 
is ook wat de meeste wedstrijden 
beslist. Zo was Ben van Dam hier net iets 
beter in tijdens het duel tegen Kees de 
Lange en won nipt. Kees deed het even 
later gelukkig beter en won duidelijk 
van Peter. Tegen Jacco Piet kwam Kees 
echter net weer tekort en zo kon Jacco 
de winnaar van de avond worden. Kees, 

vorige week nog eerste, moest 
genoegen nemen met de tweede plek. 
Stuivertje wisselen bij deze twee darters, 
Jacco eindigde die avond namelijk op de 
tweede plaats.

Voorlopig even niet
Voorlopig is er vanwege de corona-
maatregelen even geen darten op de 
dinsdagavond in buurthuis het Middel-
punt, maar zodra het weer is toegestaan 
dan gaan de darters er weer enthousiast 
tegenaan.

Jacco Piet tikje te sterk tijdens 
dartavond in het Middelpunt 

KORT
GROTE OPKOMST BIJ KAARTEN 
OP ZATERDAG

Aalsmeer - Buurtvereniging Horn-
meer moest vanwege de nieuwe 
corona-maatregelen noodge-
dwongen uitwijken van vrijdag-
avond naar de zaterdagmiddag en 
dat is zeer goed bevallen bij de 
kaartliefhebbers. Dit bleek wel uit 
de grote opkomst. In totaal waren 
er negen tafels bezet. Het kaarten 
op 27 november is gewonnen 
door Frits de Jong met 5909 
punten, gevolgd door Piet Gortzak 
met 5328 punten en Gerard 
Presser met 5122 punten. De 
poedelprijs was voor Paolo Molia 
met 3750 punten. Komende 
zaterdag 4 december is er weer 
koppelkaarten in het buurthuis 
aan de Dreef 1. Aanvang is 13.00 
uur, zaal open voor ko�e, thee en 
inschrijving om 12.30 uur.

SINT EN PIET BIJ 
ALLEN WEERBAAR

Aalsmeer - Met de huidige coro-
naregels hebben de leden van 
Allen Weerbaar een gezellige kaar-
tavond gehad. Iedereen houdt 
zich aan de regels en zo kon men 
door blijven kaarten. Het was een 
speciale avond, want Sint en Piet 
brachten een bezoek aan het 
Middelpunt. Zij hadden een zak 
met pakjes achter gelaten, dus 
kon iedere speler met een 
presentje naar huis. Deze avond 
wisten vier kaarters meer dan 
5000 punten te vergaren en dat 
waren Maarten v/d Vaart met 
5383, Jan Treur met 5326, Rinus de 
Jong met 5217 en Willem v/d 
Linden met 5187 punten. Nadat 
ieder zijn cadeautje heeft mogen 
kiezen, was er een presentje voor 
hekkensluiter Lida de Nooij met 
3613 punten. Ieder ging tevreden 
naar huis en nu is het wachten op 
de volgende keer. Door de nieuwe 
coronaregels kan het kaarten op 
maandag 6 december geen door-
gang vinden. Hopelijk wel op 
maandag 20 december in het 
Middelpunt aan de Wilhelmina-
straat 55 in Oost. Deur open voor 
ko�e en inschrijving vanaf 19.30 
uur en de eerste ronde start om 
20.00 uur. De inleg is 1,50 euro per 
persoon. 

Aalsmeer - De Greenpark Dames 1 
strijden voor lijfsbehoud in de eerste 
Divisie. En dat wil nog niet echt 
lukken, maar tegen VZV DS2 hebben 

de Aalsmeerse handbalsters afge-
lopen zaterdag 27 november laten 
zien veel strijdlust en talent te 
hebben! Vanaf de aanvang van de 

Handbal; Goed spel Greenpark 
Dames 1, toch nipt verlies

Aanval van Greenpark Dames 1 op doel VZV. Foto: Robert de Rooij

wedstrijd neemt Aalsmeer brutaal de 
leiding, de dames komen zelfs op een 
0-2 voorsprong. De wedstrijd gaat op 
en neer en na 15 minuten staat er een 
gelijke 8-8 score op het bord. Tot het 
ineens toch weer fout gaat door slor-
digheden. Passes die niet aankomen 
en VZV is heel snel in de break. In 
eens staat het 14-8 en kijkt Aalsmeer 
weer tegen een �inke achterstand 
aan. Niets is onmogelijk, maar het 
kost zoveel energie om dat weer in te 
halen. Er wordt gerust met een 16-13 
achterstand. 
In de tweede helft pakt Aalsmeer het 
goede spel weer op. De score blijft 
gelijkmatig oplopen aan beide 
kanten. Het verschil blijft echter 
telkens 2 tot 3 doelpunten, het gat 
kan niet worden gedicht. Tot het 
einde van de wedstrijd. Bij een stand 
van 32-30 en nog 4 minuten te spelen 
krijgt Aalsmeer de mogelijkheden om 
de aansluittre�er te maken. Helaas 
wordt er te gehaast gespeeld, wordt 
de bal verspeeld en kan VZV de break 

lopen. Zo dichtbij een gelijk spel, 
maar helaas toch verloren met 34-30. 
Doelpunten: Lisa Hölscher (8), Britney 
Fanger (6), Robin Sahalessi (4), Renée 
de Rooij (2), Danila Korenwinder (2), 
Fleur Houtzager (2), Nanda Jansma 
(2), Amber van der Lans (2), Cinthya 
van Wort (1), Noël Reus (1)

Winst Heren 1
Voor de competitie in de BeNe 
League reisden Heren 1 van Green-
park Aalsmeer afgelopen zaterdag 27 
november af naar het Westland om 
het op te nemen tegen Quintus. De 
teams waren aan elkaar gewaagd, 
maar Aalsmeer bleek toch een 
tikkeltje meer power te hebben. Eind-
stand: 29-34. Topscorer was Donny 
Vink, twaalf maal raak. Met deze over-
winning behoudt Greenpark haar 
derde plek in de BeNe League met 18 
punten. Kembit Lions heeft afgelopen 
weekend een steekje laten vallen en 
moest in Hurry Up haar meerdere 
erkennen: 31-27. Het verlies heeft 

geen invloed op de stand. Kembit 
Lions blijft op plaats één met 21 
punten, maar het Belgische Achilles 
Bocholt zit op de hielen, op twee met 
20 punten. 

Heren 2 gelijk
Ook Heren 2 van Greenpark Aalsmeer 
wachtte een uitwedstrijd tegen Bevo 
in Panningen. De teams gaven 
beiden niets weg, de wedstrijd 
eindigde gelijk. Topscorer voor Aals-
meer was Niels de Jong met liefst elf 
doelpunten.

Wel BeNe League en Eredivisie
In de BeNe League en Eredivisie 
Handbal blijft en mag de competitie 
verder gespeeld worden. Voor Green-
park Heren 1 gaat de BeNe League 
dus zaterdag 4 december ‘gewoon’ 
verder. Om 19.15 uur begint in De 
Bloemhof de wedstrijd tegen Initia 
Hasselt. Zonder publiek, aan deze 
corona-maatregel hebben alle (sport)
verenigingen zich te houden.








