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De zorg van mantelzorgers is belangrijk en waardevol. Foto: Mantelzorg NL

Aalsmeer - Mantelzorgers zijn onmis-
baar, daarom heeft de gemeente Aals-
meer hen onlangs een cadeaukaart 
gestuurd. Als blijk van waardering voor 
hun inzet en zorg voor hun naasten. 
Mantelzorgers die staan ingeschreven 
bij Mantelzorg & Meer hebben de kaart 
automatisch ontvangen. Wethouder 
Willem Kikkert (Zorg): “Mantelzorgers 
zorgen voor een naaste met een ziekte 
of beperking. Bijvoorbeeld een ouder 
met dementie of een kind met autisme. 
Deze zorg is ontzettend belangrijk en 
waardevol. De gemeente wil hen 
daarom samen met Mantelzorg & Meer 

graag in het zonnetje zetten.” Mantel-
zorgers die nog niet bekend zijn bij 
Mantelzorg & Meer, kunnen zich tot 15 
december aanmelden. Dit kan via 
info@mantelzorgenmeer.nl of via de 
website www.mantelzorgenmeer.nl. Zij 
ontvangen later dit jaar dan ook de 
cadeaukaart. 

Advies en ondersteuning
Mantelzorgers bieden zorg en hulp aan 
een naaste met een chronische ziekte 
of beperking. Bij langdurig en intensief 
zorgen voor een ander, komt heel wat 
kijken. Bij Mantelzorg & Meer werken 

betrokken en deskundige medewer-
kers die begrijpen wat het betekent om 
mantelzorger te zijn. Mantelzorgers 
kunnen bij hen terecht voor vragen, 
meedenken en andere vormen van 
ondersteuning. Zij kunnen helpen met 
advies, individuele ondersteuning, 
inzet van (zorg)vrijwilligers, cursussen, 
informatiebijeenkomsten en gespreks-
groepen. Meer informatie is te vinden 
op www.mantelzorgenmeer.nl. De 
meeste diensten van Mantelzorg & 
Meer zijn kosteloos. De gemeente Aals-
meer verleent hiervoor jaarlijks 
subsidie aan Mantelzorg & Meer.

Cadeaukaart van gemeente voor alle mantelzorgers

Aalsmeer - De gemeente heeft de consequenties op een rij gezet van de 
uitspraak van de Raad van State op 2 november inzake de bouwvrijstel-
ling stikstof. 

Aalsmeer - De provincie Noord-
Holland werkt in het weekend van 2 
tot 5 december aan de Waterwolf-
tunnel bij de N201. De provincie 
vervangt het computersysteem 
waarmee de Waterwolftunnel wordt 
bestuurd. Om de werkzaamheden 
veilig uit te kunnen voeren, wordt de 
Waterwolftunnel in de Burger-
meester Brouwerweg (N201) volledig 
afgesloten tussen de Fokkerweg 
(N232) en Legmeerdijk (N231). De 
toe- en afritten van de N201 naar de 
Middenweg en naar de Braziliëlaan 

zijn afgesloten van vrijdag 2 
december 19.00 tot maandag 5 
december 6.00 uur.

Omleiding
Verkeer vanaf de Middenweg wordt 
omgeleid via de Braziliëlaan, Machi-
neweg en Japanlaan naar de 
Legmeerdijk. Weggebruikers en 
omwonenden met vragen kunnen 
contact opnemen met het service-
punt van de provincie via telefoon-
nummer: 0800-0200600 of per mail: 
servicepunt@noord-holland.nl.

Afsluiting Waterwolftunnel voor 
vervanging computersysteem

De vrijstelling stikstof voldoet niet 
aan het Europese natuurbescher-
mingsrecht, waardoor deze niet meer 
gebruikt mag worden bij bouwpro-
jecten. Dit heeft als gevolg dat bij alle 
lopende en toekomstige vergun-
ningprocedures een stikstofbereke-
ning moet worden uitgevoerd om 
vast te stellen hoeveel stikstof bij de 
bouw (de aanlegfase) vrijkomt. 

Geen algehele bouwstop
Op basis van de uitspraak geldt dus 
geen algehele bouwstop. De bouw 
van projecten kan doorgaan, maar 
wel kan blijken dat voor de bouw van 
vergunde projecten toch een natuur-
toestemming is vereist. De ontwik-
kelaar zal die toestemming dan 
alsnog moeten verkrijgen van Gede-
puteerde Staten van Noord-Holland. 

De gemeente verwacht vooralsnog 
geen lange vertragingen bij de op 
handen zijnde grote projecten, waar-
onder de Oosteindedriehoek, de 
Zwarteweg en Hoofdweg Zuid. Er 
dienen wel stikstofberekeningen 
voor de bouw te worden uitgevoerd, 
maar deze kunnen ingepast worden. 
Van de drie projecten is namelijk het 
ontwerp-bestemmingsplan nog niet 
de�nitief. Voor Westeinderhage is 
een stikstofberekening uitgevoerd 
voor de aanlegfase, maar er dienen 
geactualiseerde berekeningen 
gemaakt te worden. In het kader van 
het bestemmingsplan vindt momen-
teel een nader verkeersonderzoek 
naar de ontsluiting plaats. De 
gemeente verwacht dat de uitspraak 
van de Raad van State over de bouw-
vrijstelling stikstof ongeveer dezelfde 

tijd in beslag neemt. Niet of nauwe-
lijks vertraging verwacht de 
gemeente verder bij de projecten 
Uiterweg Marinapark, Polderzoom 1 
Noordwest en in Green Park Aals-
meer. Voor de projecten Roerdom-
plaan (60 zorg-huurwoningen, een 
gezondheidscentrum en parkeer-
voorziening onder de grond) en 
Meervalstraat (80 koopwoningen) 
verwacht de gemeente wel moge-
lijke vertraging, want hiervoor 
moeten eerst aangepaste stikstofbe-
rekeningen worden ingediend bij GS. 

Openbare ruimte
Verder lijken volgens de gemeente 
lopende projecten in de openbare 
ruimte, zoals aanpassing van wegen, 
nauwelijks e�ect te ondervinden van 
de stikstofuitspraak. De omvang en 
situering van de projecten zijn hier 
debet aan. Wellicht zal bij een aantal 
projecten toch een stikstofbereke-
ning moeten worden uitgevoerd.

Gemeente: Geen lange bouwvertragingen 
verwacht door stikstofuitspraak

In de Roerdomplaan zijn reeds hekken geplaatst bij de bouwlocatie. Er is een omgevingsvergunning verleend, maar het project 
bevindt zich nog in de bezwaarfase. Door de hekken was een wandeling rond de vijver niet meer mogelijk. Onbegrijpelijk werd dit 
gevonden, de eerste paal gaat voorlopig toch nog niet de grond in. Het hek voor het trottoir is opengezet, er kan weer gebruik 
gemaakt worden van deze wandelroute.
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KERKDIENSTEN
ZONDAG 4 DECEMBER

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

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

diensten om 10u. en 16.30u. met 
ds. J. van Dijken uit 
Nieuw-Vennep. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeer-

derweg 751, Rijsenhout. Zondag 
dienst om 10u. met ds. G.J. 
Lakerveld uit Zeewolde.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u dienst 

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

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

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

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

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag 

10u. dienst met ds. E.J. 
Westerman, Aalsmeer. Organist: 
Cornelis Schaap. Zie: 
hervormdaalsmeer.nl. 

- Oosterkerk, Oosteinderweg 269. 
Zondag 10u. dienst met ds. M.J. 
Zandbergen. Organist: Joshua 
Prins. Zie: www.hervormdaals-
meer.nl. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. samenkomst. 
Spreker: Christiaan van der Wolf. 
Om 19u. Baan 7 jongerendienst. 
Info: www.leg.nl. 

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. In 

Kloosterhof: Zaterdag om 
16.30u. Viering o.l.v. parochi-
anen. In Karmelkerk: Zondag 
9.30u. Viering o.l.v. parochianen 
m.m.v. Karmelkoor. Om 14u. 
Poolse dienst met Krzysztof 
Kicka. Woensdag 7 december 
10.30u. Eucharistieviering. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag 

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

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

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. dienst met ds. M.J. 
Wattel uit Hoofddorp. Info: 
www.kerkdienstgemist.nl.

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

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

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

Zondag 11u. gezinsviering 
m.m.v. kinderkoor. Info: stjange-
boortesecretariaat@live.nl

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag 

om de twee weken in Ontmoe-
tingskerk, Werf 2, Rijsenhout. Op 
13 december om 20u. met Peter 
Slagter over ‘Het Bijbelboek 
Spreuken’.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten 

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

Aalsmeer - Vorige week is een subsi-
diecheque uitgereikt van 1.013 euro 
door Gerard Nijland, voorzitter van 
OSA, aan Jeannette Philippo en Jan 
Jooren van de Doopsgezinde 
Gemeente Aalsmeer. Er is door de 
Doopsgezinde Gemeente een 
bedrag van 1013,10 euro ingezameld 
voor de bouw van een omheining 
voor de dagopvang van Peace Home 
Busua in Ghana, zo kon een verdub-
beling van het ingezamelde bedrag 

als subsidie worden verstrekt. Het 
project gaat om jeugdigen met een 
lichamelijke en/of verstandelijke 
beperking die worden opgevangen 
in het dagcentrum in Ghana. Er is 
totaal 3.800 euro nodig voor dit 
project. Giften zijn van welkom. 
Informatie is te vinden op www.
peacehomebusua.com. Meer weten 
over de stichting Ontwikkelings-
Samenwerking Aalsmeer? Kijk dan 
op: www.osa-aalsmeer.nl

Subsidiecheque van OSA voor 
Doopsgezinde Gemeente

Aalsmeer - De Aalsmeerse stichting 
Kinderhulp Afrika heeft in Oeganda 
de zorg voor 1.000 kinderen. De 
meesten van hen zijn wees. Ze gaan 
naar school, krijgen onderdak en een 
voedzame maaltijd. Ook in Oeganda 
zijn de energieprijzen enorm 
gestegen. Daarom investeert Kinder-
hulp Afrika in zonne-energie en 
zonnepanelen. Onlangs is gestart 
met een eerste project om energie te 
besparen. In totaal zijn 75 lantaarn-
palen vervangen door 25 solar 
lantaarnpalen. Dit levert een bespa-
ring van 2.500 euro per jaar op. De 
aanschaf van de lantaarnpalen is 
mede mogelijk gemaakt door 
bijdragen van inwoners uit Aalsmeer. 
Er is maar liefst 2.500 euro gegeven. 
Dit bedrag heeft Ontwikkelings-
Samenwerking Aalsmeer (OSA) 
verdubbeld naar 5.000 euro. Hier-
door kon dit eerste energieproject 
worden gestart! Kinderhulp Afrika 
bedankt iedereen die een bijdrage 

heeft gegeven. Kinderhulp Afrika wil 
graag meer apparaten op zonne-
energie laten werken en zonnepa-
nelen plaatsen. Elke �nanciële 
bijdrage is welkom om dit mogelijk 
te maken. Een gift kan overgemaakt 
worden naar IBAN 
NL43INGB0000005066 t.n.v. St. 
Kinderhulp Afrika o.v.v. solar. Ga voor 
meer informatie naar www.kinder-
hulp-afrika.nl/solar

Kinderhulp Afrika plaatst solar 
lantaarnpalen in Oeganda

Jeannette Philippo en Jan Jooren van DGA krijgen cheque van Gerard Nijland (OSA).

Kaarten en pakjes-
avond Allen Weerbaar
Aalsmeer - Het resultaat was fantas-
tisch afgelopen maandag tijdens de 
speelavond van Allen Weerbaar. Er 
eindigden liefst zes personen in de 
5000 punten en allemaal hebben ze 
een prijs gekregen. De grote winnaar 
van de avond was Rinus de Jong met 
5300 punten, gevolgd door Ko Vonk 
met 5153 en Ab v/d Stroom met 
5090 punten. Hekkensluiter was 
Tonnie Könst met 3613 punten.
De volgende kaartavond is maandag 
5 december. Eerst klaverjasssen en 
daarna een gezellige pakjesavond. 
Aanvang is 20.00 uur, zaal open vanaf 
19.30 uur voor ko�e, thee en 
inschrijving, in het Middelpunt aan 
de Wilhelminastraat. Voor vragen kan 
contact opgenomen worden met 
Allen Weerbaar via 0297-325040.

Aalsmeer - Het door de oorlog 
geteisterde Oekraïne kan alle hulp 
gebruiken en gelukkig wordt ook 
veel steun gegeven in de vorm van 
kleding, voedsel, verzorgingspro-
ducten en knu�els voor kinderen. De 
Stichting Help Oekraïne is heel blij 
dat er bijna wel dagelijks spullen 
worden gebracht en donaties 
gedaan worden. Binnenkort 
vertrekken er weer vrachtwagens om 
alle hulpgoederen naar Oekraïne te 
brengen. 
De vrachtwagens komen vol naar 
Nederland terug, met speciale 
producten en ditmaal ook met 
cadeauboxen waarmee iemand met 
de Kerstdagen of een verjaardag 
verwend kan worden. In de 
pakketten zitten presentjes van zes 
kleine bedrij�es die door vrouwen uit 
Oekraïne gerund worden en die met 
de opbrengst hun bedrij�es weer 
hopen op te kunnen bouwen. De zes 

items zijn allen met de hand en veel 
liefde gemaakt en zijn van goede 
kwaliteit. Het (kerst)pakket bestaat 
uit een gehaakte, ronde mand met 
hierin een houten kaars, steppeho-
ning, wijnglas in tulpvorm, essentiële 
lavendelolie en linnen servetten. De 
producten zijn geselecteerd in 
samenwerking met LifeLine Ukraine, 
ook deze stichting biedt waar moge-
lijk (�nanciële) steun in de strijd 
tegen de oorlog. Het pakket kost 135 
euro inclusief verzendkosten. Verras 
een dierbare en help Oekraïne. Een 
win-win cadeau! Bestellen kan via: 
www.cozychristmasgiftbasket.org.
 Wacht overigens niet te lang, er zijn 
slechts 500 manden samengesteld. 
Kijk voor meer informatie op: www.
helpoekraine.org. Helpen of 
doneren? Stuur dan een mail naar 
info@helpoekraine.org of neem 
contact op met het secretariaat in 
Aalsmeer via 020-7609900.

Win-win cadeau: Verras een 
dierbare en help Oekraïne

Speelgoed voor iedereen!
Aalsmeer - In het weekend van 26 en 27 
november kon iedereen speelgoed komen 
ruilen in de Oosterkerk. Een mooi initiatief in 
deze dure tijden. Hartverwarmend was dat 
heel veel mensen speelgoed brachten, zodat 
gezinnen die het minder hebben ook prachtig 

speelgoed hebben kunnen meenemen. Er is 
zoveel gebracht dat er ruim speelgoed over is. 
Dit is gebracht naar vluchtelingenkinderen en 
andere gezinnen die een bemoediging 
kunnen gebruiken. De speelgoedruilbeurs 
was een initiatief van de Oosterkerk en is 
mede mogelijk gemaakt door het Budget 
Buurtinitiatieven van Participe.









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

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

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

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

O�ciële Mededelingen
1 december 2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aalsmeer een werelddorp 
van bloemen en water.

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met
#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

BEKENDMAKINGEN

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

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

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

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

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

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

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 

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

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

Altintas A. 11-03-2000 22-11-2022
Bartkowska K.M. 10-08-1980 22-11-2022
Ciesielska L.E. 08-02-1972 22-11-2022
Ciesielski G.Z. 19-11-1962 22-11-2022
van Donselaar Y.L. 01-01-2000 22-11-2022

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.

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST 
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN

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

Geslachtsnaam voorletters geboorte- datum 
datum beschikking

Baszcz K. 12-08-2000 21-11-2022
Gaieva O. 04-06-1970 21-11-2022
Pitomets Y.D. 24-11-2021 21-11-2022
Pitomets O.V. 03-07-1989 21-11-2022
Żubrykowska R.M. 13-03-1993 21-11-2022

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

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

u bezwaar maakt;
- waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- uw handtekening; 

- zo mogelijk uw e-mailadres; 
- het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.
aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een 
elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor 
meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaar-
schrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publieks-
hal van het gemeentehuis. 

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT 

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis. Reage-
ren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar 
info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. 
In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een be-
waarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Oosteinderweg 291A, 1432 AW, (Z22-092807), het vervan-

gen van de bestaande kas door een loods voor opslag 
- Schweitzerstraat 8, 1433 AC, (Z22-092795), het plaatsen 

van een bouwafvalcontainer tot en met 14 april 2023 
- Jac. P. Thijsselaan nabij nr. 15 (Sectie C, nr. 5368), (Z22-

092793), het plaatsen van drie bouwketen t.b.v. tijdelijke 
huisvesting van toezichthouders voor een periode van 9 
jaar 

- Meervalstraat (Sectie C, nrs. 7879 en 7881), (Z22-092037), 
het bouwen van 31 appartementen (De Tuinen van Horn-
meer) 

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning 
is/zijn ingetrokken:
- Emmastraat 1, 1432 EW, (Z22-062124), het maken van een 

aanbouw aan een bijgebouw. Verzonden: 25 november 
2022

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGS-
VERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE
De beslistermijn is verlengd met zes weken. De beslissing op 
de volgende aanvragen zijn met toepassing van artikel 3.9, lid 
2 van de wabo verlengd:
- Stommeerkade, Project Parkmeer kavel 8 (Sectie C, nr. 

7582), (Z22-070184), het bouwen van een woning en het 
aanleggen van een in- en uitrit. Verzonden: 24 november 
2022

- Jupiterstraat 30, 1431 XB, (Z22-070630), het aanleggen van 
een in- en uitrit. Verzonden: 23 november 2022

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuurs-
recht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten 
behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie:
- Oosteinderweg 583 t/m 589A, 1432 BM, (Z22-072701), het 

aanleggen van een in- en uitrit naar het Schinkeldijkje. Toe-
lichting: de projectlocatie is gelegen op gronden in eigen-
dom van de gemeente Aalsmeer. De gemeente Aalsmeer 
wenst geen toestemming te verlenen aan de gevraagde 
uitweg op haar gronden. Dit betekent dat de uitweg niet 
kan worden verwezenlijkt. Om die reden kan de aanvra-
ger niet als belanghebbende zoals bedoeld in artikel 1:2 
Awb aangemerkt worden. Per de�nitie is daarom ook geen 
sprake van een aanvraag zoals bedoeld in artikel 1:3 van de 
Awb. Het verzoek wordt derhalve niet inhoudelijk behan-
deld. Verzonden: 24 november 2022

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, 
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
- Uiterweg 45, 1431 AB, (Z22-074855), het legaliseren van 

het uitbreiden van de bestaande garage t.b.v. de autolift 
en keldertrap. Verzonden: 25 november 2022

- Oosteinderweg 541, 1432 BL, (Z22-055673), het maken van 
een dubbele aanbouw met dakterras aan de achterzijde 
tijdens de behandeling van de aanvraag is gebleken dat 
de omschrijving zoals eerder is gepubliceerd niet juist was 
omdat op basis van de ingediende tekeningen er tevens 
sprake is van een dakterras op het bijbehorend bouwwerk, 
welke omgevingsvergunningplichtig is. Verzonden: 25 no-
vember 2022

- Uiterweg 14, 1431 AN, (Z22-046051), het maken van een 
aanbouw en het wijzigen/vervangen van de kozijnen. Ver-
zonden:  23 november 2022

- Pieter van Lisselaan 2, 1431 MM, (Z22-067823), het plaat-
sen van beschoeiing/ grondkering hoger dan 1 meter en 
het bouwen van een bijbehorend bouwwerk. Verzonden: 
23 november 2022

- Uiterweg 225, 1431 AG, (Z22-054520), het bouwen van een 
vrijstaande woning met bijgebouw, botenhuis, toegangs-
poort, brug en zitkuil en het aanleggen van een in- en uit-
rit. Verzonden: 18 november 2022

- P.F. von Sieboldlaan 27, 1431 KG, (Z22-067283), het maken 
van een houten veranda met glazen schuifwand en een 

houten schuurtje aan de zijkant van de woning. Verzon-
den: 22 november 2022

VERGUNNING INGETROKKEN *
- Mozartlaan 7 en 29 en Sweelinckstraat 11 voor huisvesting 

arbeidsmigranten (Z22-089561). Toelichting: omgevings-
vergunningen bekend onder nummers: Z-2013/037510 en 
Z-2013/037371.

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.

STANDPLAATSVERGUNNING 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 5:18 van de APV de volgende stand-
plaatsvergunning is aangevraagd.
- Poldermeesterplein (Z22-092140) verkoop van groente en 

fruit op 8 maart 2023 tot 4 oktober 2023, ontvangen 24 no-
vember 2022

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Kudelstaartseweg 295 (Z22-091716) Christmas Party met 

DJ Eric op 23 december 2022, melding akkoord 23 novem-
ber 2022

Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

VERKEERSBESLUITEN

Voor onderstaande verkeersbesluiten is het gehele besluit met 
tekening(-en) te vinden op www.o�cielebekendmakingen.
nl. Abonneer uzelf op uw zoekvraag (bijvoorbeeld uw straat-
naam) en u ontvangt automatisch een e-mail zodra er nieuwe 
publicaties verschijnen die aan uw zoekvraag voldoen. 
- Verkeersbesluit 30 kilometerzone in Hortensialaan en 1e 

J.C. Mensinglaan en realiseren voetgangersoversteek-
plaats op Ophelialaan

TER INZAGE

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

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

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

DONDERDAG 1 DECEMBER:
* Computerinloop in bibliotheek, 

Marktstraat, 9.30 tot 12u.
* Haak- en breicafé in Op de Hoek, 

Kudelstaart, 10 tot 12u.
* Ko�eclub Speciaal (Participe) in 

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

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

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

* Ouderensoos in Dorpshuis 
Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.

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

* Pietengym voor kinderen basis-
school in Proosdijhal, Kudel-
staart van 15 tot 16u.

* Sjoelen in De Reede, Rijsenhout 
vanaf 19.30u.

* Klaverjassen bij Oostend in 
Middelpunt vanaf 20u.

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

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

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

VRIJDAG 2 DECEMBER:
* Expositie ‘Helden in de Jeugd-

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

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

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

* Bandbrouwerij voor en door 
muzikanten in N201, Zwarteweg 
vanaf 20u. Met optredens Never 
the Same en After the Break.

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

* Kerstsfeer bij Keramiek Atelier 
op Stokkeland. Open: Vrijdag, 
zaterdag en zondag 13 tot 15u.

ZATERDAG 3 DECEMBER:
* Verkoop producten uit Israël in 

Irene, Kanaalstraat, 10-16u.
* Crash Museum in Aalsmeerder-

brug open 10.30 tot 16.30u. 
* Sinterklaas en Pieten in Winkel-

centrum Kudelstaart, 11 tot 13u.
* Optreden band Wild in Joppe, 

Weterinstraat v/a 21.30u.

ZONDAG 4 DECEMBER:
* Watertoren open van 13 tot 17u. 
* All Holliday & The East Side 

Rhythm Band live in The Shack, 
Schipholdijk, Oude Meer, 16u.

MAANDAG 5 DECEMBER:
* Wijkpunt Voor Elkaer in Kudel-

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

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

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

* Kaarten en pakjesavond Allen 
Weerbaar in het Middelpunt, 
Wilhelminastraat vanaf 20u.

DINSDAG 6 DECEMBER:
* Kinderboerderij Boerenvreugd, 

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

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

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

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

* Recycle bingo in café Op de 
Hoek, Kudelstaart v/a 20u.

WOENSDAG 7 DECEMBER:
* Oost-Inn in De Mikado, Catha-

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

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

* Ko�e-inloop in de Spil, Kudel-
staart, 10 tot 11.30u.

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

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

DONDERDAG 8 DECEMBER:
* Sjoelcompetitie in Dorpshuis 

Kudelstaart vanaf 20u.

Aalsmeer - In de oefenruimtes van 
N201 zijn veel leuke bands te vinden 
en twee er van spelen aanstaande 
vrijdag 2 december op het N201 

podium: ‘Never the Same’ en ‘After 
the Break’. Beide bands nemen de 
bezoekers mee in een bomvol reper-
toire popklassiekers en op weerga-

Popclassics in N201 met ‘Never 
the Same’ en ‘After the Break’

Door Janna van Zon

Aalsmeer - Zondag 27 november 
kwam Bob vier keer op het podium 
om voor de pauze Duo Route Soleil 
aan te kondigen en hen vervolgens 
na een 45 minuten durend verrukke-
lijk optreden een prachtig bos witte 
rozen te overhandigen met het 
verzoek nog één nummer te spelen. 
Daarvoor was veel bijval van het 
publiek. Na de pauze kondigde Bob 
het Trio Manouche aan en ook dit 
drietal bracht het publiek in vervoe-
ring. Ook voor hen waren er witte 
rozen en lukte het Bob zowel Route 
Soleil als Manouche te verleiden tot 
een gezamenlijk optreden. De zaal 
ging uit zijn dak. En aan de kant van 
de grote zaal van De Oude Veiling 
stond een blije Katelijne van 
Otterloo. Het waren haar artiesten 
die voor dit geweldige optreden 
zorgden. 

Vlammende passie
De vlammend rode jurk paste exact 
bij de warme stem van Maaike, zij 
nam het publiek mee naar Parijs en 

verre warme oorden en werd daarbij 
begeleid door accordeonist en 
pianist Jaap. Hij wist uit zijn accor-
deon parelende noten te halen en 
wanneer hij vervolgens achter de 
piano zat, waren het parelende 
klanken. Hun samenspel is meester-
lijk, de bekende nummers weten zij 
een eigen touch te geven en hun 
performance is hartverwarmend. 
Twee top artiesten die een vlam-
mende passie uitstralen en de melo-
dieuze liefde omarmen. 

Hommage aan Django 
Na de pauze wist ook het trio 
Manouche met hun hommage aan 
de onvergetelijke Gipsy jazz-gitarist 
Django Reinhardt (1910-1953) het 
publiek te behagen. Het leek alsof de 
zaal opnieuw in ‘hogere sferen’ werd 
gebracht door het prachtige kijkspel 
van vlinderende vingers over de 
snaren van de gitaren en de 
contrabas. 

Verrassend programma
Zondag bij BOB heeft met deze 
middag bewezen dat het ook een 

Gepassioneerde middag tijdens 
‘Zondag bij Bob’

volle zaal weet te trekken met 
minder bekende artiesten die overi-
gens veel meer bekendheid 
verdienen. Het is de kracht van de 
formule waardoor Bob en zijn team 
zoveel mensen op een verrassende 
muzikale middag weten te 
verwennen. 
Zondag 15 januari is er weer een 
Zondag bij Bob en komen op veler 
verzoek Martijn Schok en Greta 
Holtrop met hun Boogie & Blues 
Band zorgen voor een - om met de 
woorden van Bob te spreken - heer-
lijke muzikale middag. Slechts een 
paar kaarten zijn er nog te bestellen 
bij Wijnhandel Wittebol in de 
Ophelialaan. 

Oude Meer - Op zondagmiddag 4 
december staat de prachtige zeskop-
pige band ‘Al Holliday & The East Side 
Rhythm Band’ uit Amerika op het 
podium in The Shack. In een paar jaar 
tijd heeft muzikale wervelwind Al 
Holliday zich omhoog weten te 

werken als een ras entertainer in de 
soul, rhythm-and-blues wereld. De 
bandleden komen uit St. Louis en dat 
is te horen, de Mississippi Soul 
stroomt door hun aderen. Als je de 
jonge Al Holliday zijn soul-revival 
nummers hoort zingen, zou je 

Al Holliday & The East Side 
Rhythm Band in The Shack

denken dat hij een 65-jarige Motown 
zanger is. Zijn rauwe stem doet veel 
mensen denken aan Randy Newman, 
Joe Cocker of Fats Domino. Een dikke 
aanrader deze geweldige band! 
Showtime 16.00 uur. Entree 15 euro.

De Heeren van Haerlem
Zondagmiddag 11 december staat 
er een Nederlandstalige muzikale 
middag op het programma van The 
Shack. De Heeren van Haerlem 
speelt de grootste pop en rock hits 
van Nederlandse bodem. Een feest, 
met hits van de Dijk, Doe Maar, De 
Scène, Het Goede Doel, Bløf, Boude-
wijn de Groot, Ramses Sha�y, 
Rowwen Hèze en vele anderen. 
Showtime 16.00 uur. Entree 15 euro.
Reserveren voor concerten is niet 
verplicht maar wel mogelijk: Stuur 
dan even een mail naar info@the-
shack.info. Alle verdere informatie en 
het volledige programma zijn te 
vinden op: www.the-shack.info. 
Adres: Schipholdijk 253b in Oude 
Meer.

Rockband Wildcat 
live in Joppe
Aalsmeer - Zaterdag 3 december 
gaat de rockband Wildcat optreden 
in café Joppe in de Weteringstraat. 
Wildcat speelt bekende rock klassie-
kers van onder andere de Rolling 
Stones, Status Quo, Golden Earring 
en Normaal. Naast covers wordt ook 
eigen werk gespeeld. Wildcat bestaat 
uit zanger en gitarist Rein van der 
Zee, bassist Michael de Wit, toetse-
nist Alex Vermeulen en drummer en 
zanger Ron Schlesinger. De toegang 
is gratis, aanvang rond 21.30 uur.

loze wijze gespeeld. ‘After the Break’ 
en ‘Never the Same’ zijn beide door-
gewinterde bands die hun muzikale 
vak verstaan en iedereen gegaran-
deerd op een geweldige avond live 
muziek trakteren! Zaal N201 aan 
Zwarteweg is open vanaf 20.00 uur. 
De entree is gratis

STAGE
MUSIC SHOP

Dé vioolspecialist

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

Tips voor
Sinterklaas:

snaren, 
gitaarband, 

stemapparaat





10 inderegio.nl • 1 december 2022NIEUWS

KORT
JAARVERGADERING BIJ DE 
KLEINE POEL

Bovenkerk - Vrijdag 2 december 
wordt de 78e jaarvergadering 
van IJsclub De Kleine Poel 
gehouden in het Noorddamcen-
trum in Bovenkerk. De zaal gaat 
om 19.30 uur open voor ko�e, 
thee en inschrijven voor het 
kaarten later deze avond. Om 
20.00 uur begint de vergadering. 
Ook dit jaar zal dit na verwach-
ting een korte vergadering zijn, 
zodat er rond 20.15 uur met het 
kaarten begonnen kan worden. 
Er kan deze avond geklaverjast 
en bij voldoende belangstelling 
gebokst worden. De avond wordt 
besloten met een verloting.

VEGA-ACTIE SUCCESVOL 
VOOR VOEDSELBANK

Aalsmeer - De actie AH Vega-
kaarten van de Postcodeloterij is 
weer afgelopen. De actie is voor 
Voedselbank Aalsmeer een groot 
succes geworden. Maar liefst zo’n 
250 kaarten zijn er bij de Voedsel-
bank ingeleverd. Er is een grote 
hoeveelheid (gezond) voedsel 
voor gekocht: 200 zakken soep, 
250 pakken rijst, 200 pakken 
pasta, honderden zakken verse 
groenten en ook een paar 
honderden blikken en potten 
met groenten en fruit. De Voed-
selbank wil alle mensen die Vega-
kaarten ingeleverd en verzameld 
hebben hartelijk danken.

INFORMATIEAVOND ROND 
DEMENTIE IN IRENE

Aalsmeer - Op dinsdag 13 
december organiseert Mantel-
zorg & Meer een informatieavond 
rond dementie. In deze bijeen-
komst wordt uitleg gegeven over 
wat dementie is, wat het bete-
kent voor de omgeving en welke 
hulpmiddelen er zijn. De bijeen-
komst is voor inwoners van Aals-
meer en andere geïnteres-
seerden welkom en vindt plaats 
in gebouw Irene in de Kanaal-
straat 12 van 19.30 tot 21.00 uur. 
Aanmelden kan door een mail te 
sturen naar info@mantelzorgen-
meer.nl of te bellen met 020 
5127250. Aanmelden kan ook via 
het formulier op de website: 
mantelzorgenmeer.nl.

KOFFIE IN DE SPIL
Kudelstaart - Op woensdag 7 
december houdt de SOW-
gemeente haar maandelijkse 
ko�e-inloop in gebouw de Spil 
aan de Spilstraat 5, zijstraat van 
de Bilderdammerweg. Van 10.00 
tot 11.30 uur is Iedereen welkom 
en de toegang is gratis. Ko�e en 
thee staan klaar. Er zijn mogelijk-
heden om een kaartje te 
schrijven aan zieke mensen of 
om een gesprek van mens tot 
mens te hebben. Kom ook en 
neem gerust iemand mee.

KOFFIE BIJ OOST-INN
Aalsmeer - Op woensdag 7 
december is iedereen vanaf 9.30 
uur weer welkom in de foyer van 
De Mikado aan de Catharina 
Amalialaan 55 om ko�e te 
drinken en elkaar te ontmoeten. 
Bij de ko�e worden pepernoten 
van Sint geserveerd. Weet u 
welkom!

Aalsmeer - Een (Festival of ) Nine 
Lessons and Carols is een vesper-
dienst die traditioneel in de Angli-
caanse kerk in de week voor Kerst 
plaatsvindt. Deze traditie is rond 
1880 ontstaan en werd al snel in veel 
andere kerken in Engeland overge-
nomen. Vanaf 1928 zendt de BBC 
jaarlijks (eerst via de radio, later ook 
via de TV) traditioneel de Lessons 
and Carols uit van het Kings College 
Cambridge, een uitzending die ook 
buiten Engeland enorm populair is. 
In een Lessons and Carols viering 
wordt het verhaal van de zondeval, 
de belofte van de Messias en de 
geboorte van Jezus verteld aan de 
hand van negen korte lezingen (de 
lessons) afgewisseld met het zingen 
van Carols, hymnes en andere kerst-
liederen. Ook samenzang maakt deel 

uit van deze viering. De laatste 
decennia heeft deze Engelse traditie 
ook een plek in het Nederlandse 
koorleven verworven. In de week 
voor kerst vinden overal, met veel 
belangstelling, dergelijke vieringen 
plaats. Soms met een eigen invulling 
van de traditionele lezingen, maar 
veelal met de lezingen volgens de 
Anglicaanse liturgie. De groter 
wordende populariteit is zeker te 
verklaren door de beperkte lengte 
van het concert/viering en de moge-
lijkheid om mee te zingen, wat voor 
veel mensen de kerststemming dich-
terbij brengt. De ACOV zingt op 
zaterdag 17 december traditionele 
Nine Lessons and Carols in de Open 
Hof Kerk aan de Ophelialaan. 
Aanvang is 16.00 uur en de toegang 
is gratis (collecte na a�oop). 

ACOV zingt Nine Lessons and 
Carols in Open Hof Kerk

Rijsenhout - Zaterdag 17 december 
gaat dan eindelijk het kerstconcert 
van de bekende organist Gert van 
Hoef plaatsvinden. Vanwege het 
coronavirus is het concert al een 
aantal keer uitgesteld, maar gelukkig 
staat alle lichten dit jaar op groen. Op 
deze zaterdagavond zal Gert (orgel 
en pianovirtuoos) samen met dwars-
�uittalent Corrianne van Wijnen een 
kerstconcert komen verzorgen in het 
Lichtbaken in Rijsenhout. De avond 
staat helemaal in het teken van kerst, 
bekende liederen en melodieën. Op 
dit moment heeft Gert al meer dan 
118.000 volgers op youtube, zijn 
�lmpjes worden massaal bekeken. 
Voor een voorproe�e een aanrader 
om te gaan bekijken. Het belooft een 
gezellige avond te worden met uiter-

aard in de pauze ko�e en kerstcho-
colade. Kaarten zijn verkrijgbaar via: 
zwaardvdjohan@hotmail.com en 
kosten 12,50 euro per stuk. Aanvang 
20.00 uur. Het Lichtbaken is te vinden 
aan de Aalsmeerderweg 751 in 
Rijsenhout.

Kerstconcert bekende organist 
Gert van Hoef in Het Lichtbaken

Aalsmeer - Op zondagmiddag 11 
december geeft het Bindingkoor haar 
jaarlijkse kerstconcert. Onder leiding 
van hun vaste dirigent Henk Trommel 
wordt er weer een gevarieerd 
programma uitgevoerd rond het 
thema ‘The very best time of year’. Voor 
Henk zal het na bijna twintig muzikale 
jaren zijn laatste concert zijn als diri-
gent van het Bindingkoor. Onder zijn 
bezielende leiding is er menig mooi 

concert ten gehore gebracht. Dit 
concert zal daar geen uitzondering op 
zijn. Met medewerking van Judith Mos 
op klarinet zal het weer een sfeervol 
muzikaal samenzijn worden. Wees 
welkom op zondag 11 december om 
16.00 uur in de Doopsgezinde Kerk, 
Zijdstraat 55. Zaal open vanaf 15.30 
uur. Kaarten aan de deur verkrijgbaar. 
Volwassenen betalen 10 euro entree, 
kinderen tot 18 jaar 5 euro.

Kerstconcert Bindingkoor: 
The very best time of year

Door Janna van Zon

Aalsmeer - De Kerkweg was de 
eerste Lief en Leed Straat in Aals-
meer. Marjonne de Niet, docent 
basis-onderwijs, meldde zich onmid-
dellijk aan. “Ik houd van uitdaging en 
van nieuwe dingen leren.” Inmiddels 
bestaat de Lief en Leed Straat twee 
jaar. Omdat het woord eenzaamheid 
ook in Aalsmeer regelmatig viel, 
kwam Participe dé buurtverbinder 
van Aalsmeer met het voorstel van 
de Lief en Leed straat. Inmiddels telt 
Aalsmeer zestien Lief en Leed straten 
in de verschillende wijken. De vraag 
is hoe werken de Lief en Leed 
straten? Marjonne de Niet deel graag 
haar ervaring. Zij zorgt samen met 
haar buurtgenote Ria Kluvers voor de 
verbinding op de Kerkweg en zij 
heeft een paar leuke ideeën. De 
Kerkweg telt veertig huizen waar 
baby’s worden geboren en ouderen 
sterven of verhuizen. Voor hen in de 
plaats komen gezinnen. Ieder leeft 
op zichzelf en is niet echt bezig met 
eenzaamheid. Althans, zo komt dat 
niet over bij Marjonne. “Als dat zo zou 
zijn, dan wil ik dat ook wel graag 
willen weten.” Op zich is de Lief en 
Leed Straat een geweldig initiatief 
maar het is wel zoeken naar een 
vervolg. “Daarom is het ook goed dit 
met z’n tweeën te doen.” De geza-
menlijke buurtmiddagen en avonden 
werden op de Kerkweg goed bezocht 
en ook zeker gewaardeerd, maar 
hebben niet geleid tot initiatieven 
van andere buurtbewoners. “Gang-
makers zijn belangrijk, maar weten 
natuurlijk lang niet altijd wat er zich 
achter de voordeuren afspeelt. 
Mensen komen niet graag met hun 
zorgen naar buiten. Tja, misschien bij 
hun arts of fysiotherapeut. Het is en 

blijft de kunst deze mensen te 
bereiken. Daarom zou het �jn zijn 
wanneer buurtbewoners aangeven 
waar extra aandacht gewenst is. Die 
betrokkenheid moeten wij met 
elkaar doen. Dan zorgen wij als gang-
makers wel voor het vervolg. Zoals 
een kaartje met een mooie passende 
tekst in de bus of het brengen van 
een bloemetje. Maar, de mensen 
moeten ons ook wel weten te 
vinden. Daarom lijkt het mij een 
goed idee om een duidelijke sticker 
op de brievenbus te plakken waarop 
staat dat op dit adres een gangmaker 
woont. Dan zijn wij meer zichtbaar 
en bereikbaar. Een ander idee dat 
zeker de aandacht voor elkaar bevor-
dert, is een Participekaart voor 
speciale dagen waarop een mooie 
tekst staat die je zelf kan aanvullen 
om deze vervolgens bij één van de 
buren in de bus te stoppen. Zomaar 
een kaart ontvangen blijft voor veel 
mensen toch een prettige 
verrassing.” 

Iedere wijk een eigen aanpak 
Wat verder wordt geconstateerd - na 
het bijwonen van meerdere vergade-
ringen - dat iedere wijk zo zijn eigen 
DNA kent en daarmee een eigen 
aanpak nodig heeft. “In een nieuw-
bouwwijk is het onderlinge contact 
wat groter, via het schoolplein, 
kinderen die met en bij elkaar spelen. 
Dan zullen er andere vragen zijn en 
andere behoeftes. In de ene wijk is 
men wellicht blij met een buurt-
barbecue en in een andere wijk is 
een kaartje bij een geboorte, huwe-
lijk of verdrietige gebeurtenis 
voldoende”, is de mening van een 
bevlogen gangmaakster die ondanks 
haar drukke baan ook tijd vindt voor 
dit belangrijke werk. 

Lief en Leed Straat: Marjonne 
en Ria gangmakers Kerkweg

Gezellig 
sintfeestje 
Boerenvreugd
Aalsmeer - Het was een gezellig 
sinterklaasfeestje op kinderboerderij 
Boerenvreugd afgelopen zondag. 
Poppentheater Zelen speelde een 
leuke voorstelling over Jantje en de 
Sint in de versierde stolp. De sinter-
klaasliedjes werden uit volle borst 
meegezongen en als afsluiting was 
er een pepernotendans en werd er 
gesmuld van lekkere pepernoten.
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Door Janna van Zon

Aalsmeer - Carla Huson van het Kera-
miek Atelier op het Stokkeland 
begrijpt het helemaal. De donkere 
dagen voor kerst moet je kunstlief-
hebbers iets bieden waar zij blij van 

worden. Met behulp van Michael 
Glanz heeft zij haar atelier omgeto-
verd tot een feestelijke ruimte waar je 
als bezoeker je ogen uitkijkt bij het 
zien van zoveel gezellige, vrolijke, 
nuttige en kunstzinnige kerstcadeau-
tjes. Veel bevriende kunstenaars 

Kerstsfeer in Keramiek Atelier

Aalsmeer - Deze maand december 
laat Stichting Oud Aalsmeer oude 
beelden zien van autobusonderne-
ming Maarse & Kroon met als titel 
‘Hoe het groeide’. De �lm schetst een 
beeld van de ontwikkeling van dit 
bedrijf vanaf 1923 tot en met 1973. In 
de jaren 1922 tot 1925 werd Neder-
land overdekt met autobusdiensten. 
Dit waren vaak kleine onderne-
mingen die met één bus één lijn 
onderhielden. Door de felle concur-
rentie tussen de vele kleine bedrij�es 
bleek het moeilijk het hoofd boven 
water te houden. Het Aalsmeerse 
bedrijf Maarse & Kroon nam veel van 
deze kleine bedrij�es over en wist zo 
uit te groeien tot een gezonde auto-
busonderneming. Vanaf 1939 was 

Jac. Maarse alleen aandeelhouder en 
breidde hij het bedrijf verder uit en 
werd een belangrijke speler in de 
autobuswereld, zeker rondom Aals-
meer. Per 1 juli 1973 ging het bedrijf 
op in Centraal Nederland en in die 
tijd werkten er 600 personeelsleden 
en waren er 168 autobussen. In de 
�lm komen alle facetten van de auto-
busonderneming aan bod. Naast het 
busvervoer zelf worden ook de gara-
gewerkzaamheden en de activiteiten 
op kantoor voor het voetlicht 
gebracht. Natuurlijk komen veel 
medewerkers van het bedrijf in beeld 
die er in de loop van de jaren hebben 
gewerkt en heel veel passagiers die 
hebben meegereisd zijn ge�lmd. De 
�lm is een productie van Ab Carels 

Historische film over Maarse & 
Kroon bij Oud Aalsmeer

(oud-medewerker van Maarse & 
Kroon). Hij heeft de DVD geschonken 
aan Oud Aalsmeer. De �lm is door 
Dick P. van der Zwaard geconver-
teerd voor opname in het �lmarchief 
van Oud Aalsmeer. Totale duur van 
de �lm is circa 25 minuten en is te 
bekijken op de website www.stich-
tingoudaalsmeer.nl via de knop ‘Film 
van de Maand’. Aan het bekijken zijn 
geen kosten verbonden.

Op TV met interview
De �lm wordt in december ook twee-
maal op TV Aalsmeer uitgezonden. 
Vrijdag 9 december is de eerste 
vertoning vanaf 11.00 uur. Een dag 
later, zaterdag 10 december, is de 
�lm nogmaals te zien vanaf 13.00 
uur. De uitzendingen worden vooraf 
gegaan door een inleidend interview 
met een medewerker van Oud Aals-
meer op zaterdag 3 december. Het 
interview door presentator Jan van 
Veen is te beluisteren op zowel Radio 
als TV Aalsmeer tussen 12.00 en 
13.00 uur. Meer informatie via: 
www.radioaalsmeer.nl

Rijsenhout - De stoomboot was al 
aan komen varen met de Pieten en 
de Sint en begin deze week kwamen 
zij op bezoek bij peuteropvang ’t 
Roe�e. Dat was best wel spannend. 
Er was ook nog een poppenkastvoor-

stelling van Gerard Zelen met een 
heel mooi verhaal waarin Sint de 
hoofdrol speelt. De kinderen en ook 
de ju�en hebben genoten van de 
voorstelling. De ochtend werd afge-
sloten met lekkere pepernoten.

Poppenkast bij peuters ‘t Roefje

Sinterklaas en Pieten 
in Kudelstaart
Kudelstaart - Sinterklaas en de Pieten 
gaan zaterdag op bezoek in Winkelcen-
trum Kudelstaart. Van 11.00 tot 13.00 

uur gaan zijn cadeautjes kopen, want 
de Sint koopt natuurlijk lokaal. Maar 
vooral hopen Sinterklaas en de Pieten 
vele kinderen te mogen begroeten en 
de jongens en meisjes mogen met de 
Sint en de Hoofdpiet op de foto. 

Aalsmeer – Sinterklaas is undercover 
geweest bij Radio Aalsmeer en heeft 
in het grootste geheim een opleiding 
gevolgd tot radiopresentator. 
Daarom presenteert Sint samen met 
Esther het jeugdprogramma ‘Echt 
Wel’ op donderdag 1 december om 
19.00 uur. Zij staan er niet alleen voor 
want Shalon (10), Juline (8), Kyano (7) 
en Xara Lynn (5) Sandaal komen 

helpen als Sidekick. Gerard Zelen, 
van Poppentheater Zelen, geeft een 
minivoorstelling samen met Jan 
Klaassen. Ook mogen ze schrijfster 
Barbara te Boekhorst het hemd van 
het lijf vragen. Dat is niet zomaar, 
want haar eerste kinderboek 
‘Tijgertje Timo en de magische schat-
kist’ komt deze maand uit. Het is een 
boekje tegen pesten.

Muzikant in ‘Door de Mangel’
Op de laatste maandag van november 
was Linda Bazuin te gast in de Aals-
meerse talkshow ‘Door de Mangel’. De 
kapster vertelde te willen uitgroeien 
tot een toonaangevende kapsalon in 
Aalsmeer. Linda vond Hans Prent 
bereid om op sinterklaasavond om 
19.00 uur naar de studio te komen. De 
groepsleider bij Hilverda De Boer heeft 
één grote hobby: muziek. Hij regelt 
alles wat technisch is in The Cover 

Sinterklaas bij Radio Aalsmeer Band. Linda wil graag weten hoe hij in 
de muziekwereld terecht is gekomen 
en wat zijn toekomstplannen zijn. Ook 
een vraag? Mail deze dan naar 
studio@radioaalsmeer.nl.

Sinterklaasliedjes
De muziekprogramma’s ‘Sem op 
Zaterdag’ van 10.00 tot 12.00 uur op 2 
december en ‘Intermezzo’ op 
maandag 5 december vanaf 21.00 uur 
zullen deels in het teken staan van het 
Sinterklaasfeest. Presentator Sem van 
Hest staat zaterdag garant voor een 
vrolijke start van het pakjesweekend 
en laat maandag klassieke werkjes 
horen waar begin 1900 Sinterklaas-
liedjes van werden gemaakt. 

Frequenties 
Radio Aalsmeer is te beluisteren via 
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de 
kabel, DAB+ kanaal 5A, digitaal radio-
kanaal 868 (Caiway) en via de website 
www.radioaalsmeer.nl. 

COLUMN TRUUS OUDENDIJK

Aalsmeer - Nog maar drie weken en dan hebben we alweer de kortste dag. 
De winter is in aantocht, dat is duidelijk merkbaar, het wordt kouder, eerder 
donker, later licht. Mijn zwemsessie in de Poel heb ik verwisseld voor de 
Waterlelie op dinsdag- of donderdagmorgen om 7 uur. Tot groot plezier 
van mijn echtgenoot, die vindt dat eenzame buiten zwemmen van mij 
maar niks. Zodra ik mijn hoofd buiten de deur steek zet ik een hoed of muts 
op, geen overbodige luxe met mijn type kapsel, want anders krijg ik zo’n 
koud hoofd. Mijn heerlijke Hunter laarzen met wollen sokken staan perma-
nent klaar bij de keukendeur. Allemaal vanuit de gedachte: slecht weer 
bestaat niet, er bestaat alleen maar slechte kleding. Want naar buiten moet 
ik, met of zonder hond, weer of geen weer. 
Zondagmorgen stond ik om 10 uur al in de gietende regen in het voed-
selbos. Ik had een afspraak met drie leuke Aalsmeerse jongens. En tot mijn 
genoegen dachten ze er hetzelfde over. Geen gezeik over slecht weer. Ze 
verschenen in regenjas en regenbroek en op schoenen die er tegen 
konden. Goed voorbereid op een rondleiding door onze Kudelstaartse 
trots, op deze ochtend in nattigheid en modder gehuld. Maar dat mocht de 
pret niet drukken. Max, Rik en Bastiaan zitten alle drie in 5 havo van het 
Alkwin college en hebben als eindexamenopdracht het verzoek gekregen 
een voedselbos in Uithoorn te ontwerpen. Of wij wat informatie wilden 
verstrekken. En natuurlijk wilden we dat. Leuke bijkomstigheid is dat de 
beschikbare locatie aan het einde van de Vuurlijn ligt en dat is zo ongeveer 
mijn achtertuin. Dus ik ben super geïnteresseerd en koester de hoop dat 
hun plan uiteindelijk ook in de praktijk wordt uitgevoerd. Van Berry kregen 
ze uitgebreid uitleg over diverse zaken. Of het gaat om een voedselbos 
vanuit de cultuur- of vanuit de natuurgedachte. Want daar zit een wezenlijk 
verschil tussen. En wat permacultuur nou eigenlijk inhoudt. We lieten ze de 
plattegrond zien, met de ingedeelde gewassen en voerden een gesprek 
over plantensoorten, bodemstructuur, zure grond of veengrond, en of je 
daar nou wel of niet bepaalde bessensoorten op kon telen. Heeft een 
voedselbos ook een sociale functie?, was een van de vragen. Wij konden 
dat alleen maar beamen. Je doet dit met en voor elkaar. (Voor elkaar is deze 
zomer duidelijk bewezen; wat betreft mét is er dringend behoefte aan wat 
extra handen, maar dit terzijde). Met de jongens baggerden we na de theo-
retische uitleg door de tuin, lieten zien waar aardappels waren gerooid, de 
courgettes welig hadden getierd, wat het nut is van een boomspiegel en 
hoe de composthoop werkt. Leuk was de reactie: Wat gaaf! En we waren 
het roerend eens, dat zelfgekweekte groente, op eigen grond, zoveel 
lekkerder is dan uit het buitenland geïmporteerd. Wij blijven de jongens 
volgen met hun opdracht. Ze vertrokken met een paar van de laatste 
pompoenen uit het voedselbos. Nou maar hopen dat hun moeder bereid is 
er soep van te maken. Het recept is mee. gekomen. 
Reageren? Truus@oudendijk.gmail.com

Leuke opdracht

Van links naar rechts: Max, Rik en Bastiaan met pompoenen uit het voedselbos.

leveren hun bijdrage: Michael Glanz 
heeft prachtige kerstballen gemaakt, 
Marga Kurk laat haar zijden en wollen 
sjaals zien, Michelle van der Linden 
ontwierp originele kerstukken, de 
tekeningen van Michel Sehstedt 
herken je onmiddellijk aan zijn stijl, 
met de schilderijen van Kenneth Pont 
haal je de zon in huis en bijzonder is 
ook dat Ira Ruban weer over is uit 
Oekraïne en beeldschone miniatuur-
tjes meeneemt. Natuurlijk heeft kera-
miste Carla Huson zelf de laatste 
maanden ook niet stil gezeten. Vanaf 
aanstaande 2 december tot aan de 
kerstdagen is het Keramiekatelier 
elke vrijdag, zaterdag en zondag van 
13.00 tot 15.00 uur geopend. Maak 
een wandelingetje over het Stokke-
land en stap eens binnen in het Kera-
miek Atelier. Wie is geweest komt in 
een vrolijke kerststemming thuis. Om 
de feestvreugde te verhogen is er 
voor bezoekers chocolademelk of 
glühwein. 
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Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 25 
november stond er een verkoopstand 
van SAM Creatief bij de ingang van 
de AH Supermarkt in Kudelstaart. Er is 

daar voor een bedrag van bijna 450 
euro verkocht aan winter- en kersts-
pullen. Grif werden er wollen sokken, 
wollen sjaals, truien en geborduurde 

Winter- en kerstspullen SAM 
Creatief vallen in de smaak

Door Janna van Zon

Aalsmeer – Dinsdag 22 november 
werden de Zaaideelnemers in het 
hoofdkantoor van de Rabobank regio 
Schiphol gastvrij onthaald door Jerry 
Hornberg. In het hol van de leeuw 
was de masterclass Financiën een 
prima plek. Iedere ondernemer zal 
het onderwerp �nanciën op zich heel 
belangrijk vinden, tenslotte moet er 
brood op de plank komen, maar die 
rompslomp er omheen! Kirsten 
Verhoef -project-organisator – had 
echter voor de juiste persoon 
gezorgd: Jan de Groot van De Meerse 
Acountants en adviseurs. Hij wist het 
wat saaie onderwerp – mede door 
zijn humor, droge opmerkingen en 
duidelijke uitleg – zo te brengen dat 
het een hele boeiende en leerzame 
avond werd. De Groot is zich er goed 
van bewust dat iedere ondernemer 
niet zijn/haar bedrijf start omdat hij 
of zij zo graag met �nanciën, belas-
ting en administratie wil bezig 
houden. Maar wie goed naar zijn tips 
heeft geluisterd zal beslist een betere 
kijk gekregen hebben waarop gelet 
moet worden bij het bijhouden van 
�nanciën. De Groot had duidelijk lol 
in deze avond. “Ik praat graag met 
ondernemers, zij zijn initiatiefrijk en 
hebben lef.” De avond mondde uit in 
bijzondere gesprekken. “Voor een 
groep praten is niet voor iedereen 

even doeltre�end. Een 1 op 1 
gesprek is natuurlijk veel e�ectiever. 
Maar tijdens de borrel bij de bar 
waren er voldoende aanknopings-
punten. Ik vond het �jn dat er zoveel 
respons vanuit de groep kwam waar-
door ik op onderwerpen in kon gaan 
die leven bij de deelnemers.” 

Veilige omgeving
Ook Kirsten Verhoef was blij met het 
verloop van deze avond. “Jan ging 
goed in op het maken van een prog-
nose voor het bedrijf. Deze elk kwar-
taal te vergelijken met de gereali-
seerde cijfers om vervolgens bij te 
stellen waar nodig is. Ook werd alle 
belasting die van toepassing is voor 
ondernemers goed belicht. Zo wordt 
voorkomen dat zij aan het eind van 
een periode voor vervelende verras-
singen komen te staan.” Dat er na de 
masterclass druk aan het netwerken 
werd geslagen was niet alleen te 
danken aan de lekkere hapjes en 
drankjes. “Ik zie dat dit in de afge-
lopen weken een hechte sterke 
groep van harde werkers is 
geworden. Er ontstaan mooie ideeën, 
er wordt meegedacht en elkaar iets 
gegund in een veilige omgeving”, 
aldus een tevreden Kirsten. Neem 
voor meer Zaai informatie contact op 
met Kirsten Verhoef via 0297–366182 
of stuur een mail naar: 
kistenverhoef@syltsupport.nl 

Zaai Masterclass Financiën: Niet 
saai, maar boeiend en leerzaam

tafellakens verkocht. Het zal 
misschien te maken hebben met het 
lager zetten van de thermostaat 
thuis, maar opvallend was dat velen 
kozen voor lekkere warme dingen die 
gemaakt waren door meest thuiswo-
nende ouderen. SAM Creatief is een 
activiteit voor ouderen die gezellig bij 
elkaar komen om te handwerken en 
op andere manieren creatief te zijn. 
De deelnemers worden van huis 
opgehaald en na a�oop weer thuis-
gebracht. De groep komt drie keer 
per maand op maandagmiddag bij 
elkaar in het Parochiehuis en het is 
dan een reuze gezellige bezigheid. 
Wilt u zelf handwerken of misschien 
is het iets voor uw moeder, schoon-
moeder of ander familielid? Opgeven 
kan bij Ingrid v/d End via 
06-38263892 of Leny v/d Meij via 
06-50291075. Er is nog volop plaats!
Kijk voor meer informatie kop 
www.stichtingsam.eu 

Aalsmeer - Iris uit Aalsmeer heeft 
maar liefst 32.000 euro bij elkaar 
gespeeld in het televisieprogramma 
VriendenLoterij Miljonairs. Afgelopen 
zaterdag 26 november was bij RTL 4 
te zien hoe zij verder speelde op de 
spannendste stoel van Nederland 
tegenover presentator Robert ten 
Brink en dit bedrag won. Iris vertelt 

over haar avontuur in de studio: “Ik 
was erg verrast toen ik hoorde dat ik 
in de stoel mocht zitten om het spel 
te spelen. Ik was erg zenuwachtig, het 
is toch heel anders om vragen te 
beantwoorden als je in de schijnwer-
pers staat. Mijn tactiek tijdens het 
spel was om alleen te beantwoorden 
wat ik echt zeker wist. Het was een 

Iris uit Aalsmeer wint 32.000,- 
bij VriendenLoterij Miljonairs

Iris uit Aalsmeer met presentator Robert ten Brink. Foto: RTL 4

bizarre ervaring, maar ik vind het 
fantastisch dat ik dit heb gewonnen. 
Ik ga de prijs gebruiken om een deel 
van mijn hypotheek af te lossen. 
Daarnaast ga ik lekker op vakantie. Ik 
heb een vriendin in Amerika die ik 
door de coronapandemie helaas lang 
niet heb gezien dus ik ga haar zeker 
opzoeken!” 

Spannendste stoel van Nederland 
Tijdens VriendenLoterij Miljonairs 
nemen verschillende kandidaten 
plaats tegenover Robert ten Brink. 
Om 1 miljoen euro te winnen moet 
de deelnemer 15 vragen goed beant-
woorden. Elk goed antwoord levert 
een hoger geldbedrag op, maar de 
moeilijkheidsgraad stijgt per goed 
beantwoorde vraag. De deelnemer 
mag er altijd voor kiezen om tussen-
tijds te stoppen. Dit betekent dat de 
kandidaat het laatst gewonnen 
bedrag mee naar huis krijgt. Bij twijfel 
beschikt de kandidaat over drie hulp-
lijnen: het publiek om hulp vragen, 
een tweede kans en de mogelijkheid 
om een vraag te verwisselen voor een 
andere. De a�evering van afgelopen 
zaterdag was de laatste van dit 
seizoen bij RTL4.

Aalsmeer - Na twee jaar verplichte 
‘corona pauze’ werd woensdag 23 
november op de volle tribunes van 
de veilingzaal op de Historische Tuin 
gestreden om de felbegeerde Histo-
rische Tuinknop. Het was een bijzon-
dere en feestelijke avond want de 
wedstrijd vond dit jaar voor de twin-
tigste keer plaats. Een groot aantal 
inkopers van exporteurs, waaronder 
ook veel nieuwe ‘gezichten’, en 
andere belangstellenden waren van 
de partij. Veilingmeester Luus 
Hooyman leidde zoals altijd op 
uitstekende en professionele wijze 
de wedstrijd. Deze werd verspeeld – 
op de oude veilingklok uit 1930 - 
over vier voorronden, een halve 
�nale en �nale. Ook deze keer bleek 
weer dat het drukken van het juiste 
nummer echt niet gemakkelijk is. 
Door het direct op het scherm 
projecteren van de tussenstanden 
kon iedereen het verloop van de 
wedstrijd optimaal volgen. Uiteinde-
lijk kwam in de spannende �nale 
tussen René van Vuren en Henk-Jan 
Stolker, eerstgenoemde als winnaar 

uit de strijd. Het was voor René – na 
tien jaar geleden al eens in de �nale 
te hebben gestaan - de eerste keer 
dat hij de Historische Tuinknop en 
wel de twintigste, in ontvangst 
mocht nemen.

Prachtige opbrengst veiling
Traditiegetrouw werden tussen de 
voorronden en �nale door nog een 
tweetal zogenaamde ludieke veil-
ronden gehouden. Dit onder de 
vertrouwde leiding van Coos Buis.
Vele Aalsmeerse bedrijven hadden 
prachtige producten/kavels ter 
beschikking gesteld, die Coos op zijn 
eigen humorvolle wijze voor de klok 
bracht. Hij wist het publiek goed te 
bewerken want met een prachtige 
opbrengst van bijna 8000 euro is de 
penningmeester van de Historische 
Tuin uiteraard heel erg tevreden. Het 
geld komt de Tuin zeer goed van pas, 
want de instandhouding van dit 
levende Tuinbouwmuseum – en dan 
met name het onderhoud - vergt elk 
jaar weer grote investeringen. 
Gelukkig zijn de bezoekcijfers na 

Volle tribune bij 20e wedstrijd 
om de Historische Tuinknop

De trotse winnaar van de Historische 
Tuinknop René van Vuren (links) heeft 
zojuist zijn trofee en bloemen 
gekregen van bestuurslid Anton 
Temme.

corona weer in stijgende lijn en blijkt 
de Tuin een steeds belangrijker 
plaats in te nemen binnen de Aals-
meerse gemeenschap. Na a�oop 
werd er onder het genot van een 
drankje en hapje en de traditionele 
bitterballen nog heel lang nagepraat 
over deze bijzonder gezellige en 
geslaagde avond. Op naar de 
volgende editie in november 2023!

Aalsmeer - Woensdag 23 november 
is de jaarlijkse Sint-bingo met de 
ouderen van Zorgcentrum Aelsmeer 
gehouden. Sinterklaas was met liefst 
vijftien Pieten aanwezig om er een 
gezellige middag van te maken. In 
totaal tachtig ouderen namen deel 
aan de bingo, waar mooie prijzen 
mee te winnen waren. En de Goed-
heiligman had nog meer voor de 
bewoners in petto. De ouderen 
werden tijdens de bingo getrakteerd 
op wat lekkers bij de ko�e of thee en 
er kon geproost worden met een 
glaasje advocaat. Niemand ging met 
lege handen terug naar de kamer, 
want naast de diverse te winnen 
prijzen, kregen alle ouderen een 
zeepje, een kerststukje en lekkere 

speculaas brokken. Alle prijzen en 
traktaties zijn gesponsord door het 
bedrijfsleven, waarvoor Sinterklaas 
natuurlijk zeer erkentelijk is. 
“Geweldig om bingo te spelen met 
de bewoners en hen te mogen 
verrassen met leuke cadeaus. Het 
was weer heel gezellig”, aldus de Sint. 
En dit blijkt wederzijds te zijn. Sinter-
klaas en de Pieten werden bij het 
afscheid gevraagd om volgend jaar 
weer langs te komen. En hier is 
volmondig ‘ja’ op gezegd. Voordat 
Sinterklaas en de Pieten vertrokken 
naar het ‘Grote Huis’ werd nog even 
een deur iets verderop binnen 
gestapt. Ook de bewoners van 
Rozenholm werden verblijd met een 
bezoek van Sinterklaas en de Pieten. 

Gezellige Sinterklaas-bingo met 
ouderen in het Zorgcentrum

Foto’s: www.kicksfotos.nl
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Voor een 
mooi

 afscheid

Inloopspreekuur

Elke eerste woensdag van 
de maand heeft Dunweg 
Uitvaartzorg van 9.00-10.00 
uur inloopspreekuur. Loop 
gerust binnen voor informa-
tie over wat er komt kijken 
bij het regelen van een uit-
vaart. De koffie staat klaar!

• 0297 - 74 85 76
• Achterweg 40, 

2132 BX Hoofddorp

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

Alexander van der Pijl
Dunweg Uitvaartzorg

Samen liep ik met de geestelijk verzorger 
over de begraafplaats in Heemstede. We 
hadden zojuist een dienst gedaan in het 
gebouw op het terrein van de instelling. 
Een dienst waarin wij het leven van 
Gerdiena (63) herdachten. De muziek 
werd gedraaid, die zij zo mooi vond en de 
psalmen en gezangen werden gezongen 
door haar medebewoners.

Alleen de bewoners van het paviljoen waar 
Gerdiena meer dan 30 jaar had gewoond, 
gingen mee naar de begraafplaats. Het 
was een aardig eindje lopen. Het was mooi 
weer en na een flinke wandeling kwamen 
wij bij het graf aan. De zon scheen en het 
graf was gelegen onder een prachtige oude 
boom, die ons wat schaduw gaf. Toen we 
de rieten mand op het graf hadden gezet, 
hoorden we de geluiden van geiten, kippen, 
schapen en vogels. Dit laatste stukje van 
de begraafplaats grenst namelijk aan 
de kinderboerderij. Wat een bijzondere 
setting. 

Nadat de voorganger het woord had 

Als g’ in nood gezeten genomen, vlogen de vogels om ons heen. 
We hoorden de pauw roepen en de vrolijke 
klanken van bijzondere vogels. 
Nadat de voorganger haar laatste gebed 
had uitgesproken, daalde de mand in het 
graf. De voorganger deed een stap terug en 
gaf een knikje aan Gerrit. 
Hij was een van de medebewoners en had 
jaren samen gewoond met Gerdiena. 
De hand van Gerrit ging naar zijn broekzak. 
Hij haalde een zakdoek tevoorschijn. 
Hij ontvouwde de zakdoek en daar 
verscheen een heuse mondharmonica. 
Hij keek in de rondte, maakte zijn lippen 
nat en begon te spelen. 
Ik was geroerd en ontroerd door dit mooie 
gebaar en dat ik daar deel van mocht 
uitmaken. 

We liepen terug naar de auto’s. Ik vertelde 
de voorganger, dat ik het prachtig vond, 
zowel de melodie als de muzikaliteit. ‘Ja, 
Alexander’, zei ze, ‘Als g’ in nood gezeten, 
dit is het enige liedje wat Gerrit kent, hij 
speelt het de hele dag’. En ze keek mij 
verveeld aan.

En ik? Ik was meteen weer terug op aarde.

DE SCHIJNWERPER OP...

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer - Sinds een half jaar is Je�rey van den Heuvel, eigenaar van 
restaurant De Oude Veiling, samen met zijn compagnon Robbert Borg-
mann. Waarom heeft hij die stap gezet? “Robbert en ik hebben samen bij 
Abina in Amstelveen gewerkt. Na werktijd praatte we vaak over 
toekomstplannen en ambities. Beiden hadden we de droom om een 
eigen horeca onderneming te beginnen. En zo geschiedde. Ik ben zelf 
heel ondernemend, daar kwam ik al jong achter. Toen ik zestien was 
werkte ik bij Dynabyte, de voorloper van de Media Markt. Omdat het een 
stageopdracht was kreeg ik daar geen vergoeding voor, maar ik ontdekte 
al snel dat ik wat bij kon verdienen als ik verzekeringen verkocht bij 
laptops, gameboys, iPods en computers. Dat motiveerde mij enorm, niet 
alleen om het geld, maar vooral om het gestelde doel te behalen, de 
spanning om er iets extra’s bij te verkopen maakte het leuk. Mijn toenma-
lige bedrijfsleiders en collega’s waren er heel fanatiek in en maakten er 
een soort wedstrijd van. Als het lukte voelde dat als een overwinning. Ik 
was zo gedreven om meer dan mijn collega’s te verkopen, dat ik een keer 
ben uitgeroepen tot ‘landelijk verkoper van de week’ van maar liefst 
dertig vestigingen. Het was niet eens mijn streven, maar toen het nieuws-
blad binnenkwam en ik daarin vermeld stond, was ik wel trots. Ik was pas 
zestien.” 

Dat talent heb je verder ontwikkeld?  
“Het is niet eens een talent. Ik heb een drive om te winnen. Winnen vind 
ik het mooiste wat er is. Sinds ik die eigenschap bij mezelf ontdekt heb, 
doe ik er nagenoeg alles aan om mijn gestelde doelen te behalen. Dat 
motiveert mij om meer te bereiken in het leven. Ik praat altijd over ambi-
ties, plannen, ideeën voor de toekomst. Mijn vader heeft vroeger Eetcafé 
‘t Farregat gehad. Wij hopen dat wij ons restaurant net zo mogen laten 
bruisen als hij dat in de goede oude tijd deed. Toen hij mij belde dat De 
Oude Veiling te koop stond, was ik eigenlijk niet geïnteresseerd; ik had 
heel andere plannen. Op zijn aandringen zijn we toch gaan kijken, maar 
toen ik binnenkwam werd ik er eerlijk gezegd niet warm van. Ik vond het 
een kale ruimte; tamelijk sfeerloos. In ieder geval was het niet mijn ding. 
Mijn vader heeft de gave om door dingen heen te kijken. Dat heb ik een 
stuk minder, maar hij wist mij wel over te halen. Oké. Ik ga ervoor, heb ik 
gezegd, maar dan wel samen met Robbert. Wij zijn alles gaan bespreken 
en regelen. Met als resultaat dat we nu hier zitten. We werken allebei aan 
de voorkant, in de bediening en achter de bar. Elmar, die ook bij Abina 
vandaan komt, is onze chef-kok. Onze kwaliteiten zijn goed verdeeld. 
Robbert is de sfeermaker, hij maakt het gezellig, houdt het team blij. Dat 
was zijn kracht al bij Abina. Hij zorgt ervoor dat iedereen gemotiveerd 
blijft en met een ‘big smile’ aan het werk is. Dat is zijn kwaliteit. Mijn kwali-
teit ligt meer achter de schermen, dingen regelen, creatieve ideetjes 
bedenken en deals afsluiten. Ik ben wat meer de zakenman van ons 
tweeën.” 

Wat heb je hier veranderd?
“We hebben het warm en gezellig gemaakt. Horeca is meer dan een bord 
eten voor iemand neerzetten en een drankje in schenken. In een restau-
rant eten is een avondje uit en ik wil dat onze gasten dat ook zo ervaren. 
We hebben gekozen voor een simpele kaart, met gerechten voor een 
eerlijke prijs waarvan we denken dat ze gewild zijn bij de Aalsmeerders. 
Ons team neemt voor iedereen de tijd, maakt een praatje aan tafel en 
zorgt ervoor dat de mensen het leuk hebben en met een glimlach de 
deur weer uitgaan. Of ik heb gestudeerd voor dit vak? Nee. Tijdens en na 
de mavo heb ik diverse baantjes gehad en van alles geprobeerd. Uitein-
delijk heb ik gekozen voor de opleiding verkoopspecialist, maar ik kwam 
er al vrij snel achter dat ik gewoon lekker moest gaan werken. Vervolgens 
ben ik gaan werken in Centennial, mijn eerste fulltimebaan. Ik heb daar 
heel veel van Hennie van Kessel geleerd. Mijn doel is om De Oude Veiling 
weer vanouds gezellig te maken. Mijn ambitie voor de toekomst is om 
een succesvol ondernemer te worden en vele doelen te mogen bereiken.” 

Wie wil jij volgende week in de Schijnwerper zetten?
“Chantal Wijnands, zij is heel ondernemend en heeft leuke nieuwe 
ideeën.”

Jeffrey van den Heuvel: 
“Ik praat altijd over ambities” 

Regio - Op 1 april nam Armand 
Smeels de kapsalon gevestigd in 
winkelcentrum Zijdelwaard over en 
veranderde de naam op de gevel in All 
About Hair. Met de overname voerde 
hij meteen vernieuwingen in, want 
Armand heeft een duidelijke visie om 
een kapsalon van hoog niveau neer te 
zetten. “Kwaliteit, aandacht en service 
staan hoog in het vaandel”, begint hij. 
“Dat uit zich in de sfeer, in het interieur 
en de kwaliteit van de behandeling.” 
Dat blijkt ook gelijk bij binnenkomst. 
Er hangt een heerlijke geur, er staan 
verse bloemen en er branden kaarsen. 
De medewerkers groeten vriendelijk 
en geven de klant meteen aandacht. 
Een bezoek aan All About Hair gaat 
verder dan het alleen het knippen van 
het haar. “Dat is natuurlijk ook moge-
lijk, maar we willen de klant vooral een 
luxe behandeling geven.” De behande-
ling begint met een heerlijk relaxmo-
ment in de luxe Hairspa, waar de klant 
tijdens het wassen van het haar 
plaatsneemt op een massagestoel. 
Voor de verzorging van het haar 
gebruikt All About Hair haarverzor-

gingsproducten van hoogwaardige 
kwaliteit van het merk System profes-
sional. De stylingsproducten zijn van 
het gerenommeerde merk Sebastian. 

Uitmuntend
Wanneer het haar gekleurd moet 
worden, kan de klant zelf meekijken 
bij het maken van het persoonlijke 
kleurrecept in de Colorbar. Na het 
knippen wordt het haar altijd 
gestyled. “We zijn specialist op het 
gebied van kleur. Daarvoor maken we 
gebruik van producten van Wella 
Company.” Elk seizoen kent weer 
nieuwe trends en er zijn steeds 
nieuwe technieken waar het team van 
All About Hair goed van op de hoogte 
blijft. “Mensen hebben behoefte aan 
een kapper die hen aan de hand mee 
kan nemen, zodat ze samen tot een 
beeld kunnen komen om dat te 
creëren. Klanten worden steeds 
mondiger. Ze zien trends op sociale 
media en willen niet steeds hetzelfde. 
Ze willen geprikkeld blijven.” Daarom 
stelt Armand hoge eisen aan zijn 
personeel. “Het lijkt misschien makke-

Knippen en kleuren van hoog 
niveau bij All About Hair

lijk werk, maar het gaat om een 
ambacht. Wij hebben alleen goed 
opgeleide en getrainde master 
stylisten en coloristen in dienst, die 
uitmuntend zijn in het knippen en 
kleuren van het haar. De opleiding is 
generiek, maar ik verwacht dat mijn 
medewerkers passie hebben en initia-
tief tonen. Ze moeten het haar kunnen 
lezen, meedenken met de klant en 
een goede gesprekspartner zijn.” Voor 
een nieuwe klant wordt extra tijd 
uitgetrokken om de behoefte van de 
klant te leren kennen en een behan-
delplan te maken. De heren worden in 
een apart gedeelte geknipt waar een 
passende sfeer hangt.  

Visie
Armand komt al sinds zijn twintigste 
bij kapsalons over de vloer. “Ik werkte 
bij toeleveranciers en later ben ik een 
consultancybureau begonnen om 
kappers te ondersteunen. Veel 
kappers willen graag iemands haar 
doen, maar de zakelijke aspecten is 
een kant waar ze vaak hulp bij nodig 
hebben. “Ik heb een concept ontwik-
keld, weet waar de valkuilen zitten en 
dacht: practice what you preach.” In 
juli 2021 nam Armand al de kapsalon 
over van Olaf van den Wildenberg in 
de Hadleystraat in Aalsmeer. Hij inves-
teerde in een verbouwing om de 
kapperszaak de look en feel te geven 
die hij voor ogen had. De vijfenvijftig-
jarige ondernemer heeft een duide-
lijke visie. Hij begon met één kapsalon, 
maar zijn idee is om uiteindelijk tien 
kapsalons te openen in Noord-
Holland. Kapsalons waar op hoog 
niveau gewerkt wordt voor klanten 
van het hogere middensegment. 
Inmiddels heeft hij ook een kappers-
zaak overgenomen in zijn woonplaats 
Bergen en in januari gaan de deuren 
open van kapsalons in Bloemendaal 
en Heiloo. 

Aalsmeer - Op vrijdag 9 december 
organiseert Mercedes Sharrocks 
alweer voor de vijfde keer de jaarlijkse 
kerstdemonstratie mediumschap in De 
Oude Veiling in de Marktstraat. Net als 
voorgaande jaren belooft ook deze 
jubileumeditie een bijzondere avond 
te worden. De aanvang is 20.00 uur en 
er zijn nog enkele plekken vrij! Vanaf 1 
december gaat Mercedes Sharrocks 
werken in de kleine zaal van De Oude 
Veiling. Na vier �jne jaren in Coachcen-
trum Amstelland verhuist ze naar deze 

grotere ruimte om cursussen, work-
shops en jaartrainingen te kunnen 
geven. Mercedes is spiritueel medium, 
intuïtief coach en schrijver van de 
boeken ‘Tekens uit het Universum’ en 
‘Boodschappen van kinderen uit de 
spirituele wereld’. Ze geeft les in Intuï-
tieve ontwikkeling en Mediumschap 
en organiseert daarnaast verschillende 
workshops waaronder een schrijvers-
cursus. De kerstdemonstratie op 9 
december wordt verzorgd door drie 
mediums, naast Mercedes Sharrocks 

Jubileum-kerstdemonstratie 
mediumschap in Oude Veiling

zijn dat Lisette Lucas en, voor het eerst, 
Greetje Grootjans. Tijdens de avond 
maken ze contacten met dierbare 
overledenen voor de gasten in zaal. 
Een bijzondere ervaring, zeker in het 
licht van de komende feestdagen. 
Reserveren kan nog via 
mercedessharrocks.nl. Vol is vol!
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Aalsmeer - Warm de winter door, 
verwarm je woning dan wel op een 
veilige manier. Een huis e�ectief 
verwarmen levert de meeste 
opbrengst op, zowel voor de gezond-
heid als voor het energieverbruik. De 
Brandweer heeft hierover zeven 
belangrijke tips op een rijtje gezet: 
Een goede ventilatie is veiliger en 
zorgt voor een betere verwarming van 
de woning. Droge lucht warmt sneller 
op dan vochtige lucht. Zet brandende 
kaarsen altijd op een stabiele, 
onbrandbare ondergrond, niet op 
hout of plastic, en zorg dat de kaarsen 
niet kunnen omvallen of een ander 
materiaal kunnen aansteken. Open 
haard, allesbrander of pelletkachel? 
Laat minimaal jaarlijks de afvoer en 
schoorstenen onderhouden/vegen, 
zodat rook vrij kan ontsnappen en er 
geen brand kan ontstaan in het 
kanaal. Bij gebruik van straalkacheltjes 
en elektrische dekens wordt aange-

raden om regelmatig snoeren en stek-
kers te controleren en gebruik geen 
verlengsnoeren. Hang rook- en 
CO-melders op, zodat er een waar-
schuwing klinkt bij onveilige situaties. 
Als je slaapt ruik je geen rook en kool-
monoxide heeft geen geur! Test de 
rook- en CO-melders iedere maand 
met de testknop. In ieder geval eens 
per jaar onderhoud laten plegen aan 
de CV-ketel door een gecerti�ceerde 
installateur is veiligheidstip nummer 
zes. Het zorgt bovendien voor een 
betere verbranding in de ketel waar-
door je zuiniger stookt. Tot slot, het 
gebruik van gas�essen in een woning 
is natuurlijk geen goed idee. De risico’s 
die dit mee zich meebrengt, zijn niet 
te overzien. Vul gas�essen ook nooit 
zelf bij. Met deze tips hoopt de brand-
weer dat genoten kan worden van een 
warme en veilige winter. Kijk voor 
meer tips over veilig stoken op de 
website van de Brandweer.

Brandweer: Verwarm woning op 
een veilige manier!

Aalsmeer - Schiphol was een belang-
rijk agendapunt tijdens de commissie 
vergadering op 17 november. De 
vergadering leverde voor GroenLinks 
opnieuw munitie op om de strijd 
tegen de overlast van Schiphol voort 
te zetten. Sensornet/DGMR gaf een 
presentatie over de geluidsmetingen 
van vliegtuiglawaai. De uitkomst was 
‘oorverdovend’. Bij alle meetpunten 
in Aalsmeer en Kudelstaart lag de 
gemiddelde geluidsbelasting ruim 
boven de WHO richtlijn van 45 dB(A) 
Deze metingen hebben in coronatijd 
plaatsgevonden. Toen waren er 56% 
minder vluchten dan gebruikelijk. 
De Stichting Recht op Bescherming 
tegen Vliegtuighinder (RBV) gaf een 
presentatie over de procedure die zij 
hebben aangespannen tegen de 
Staat. Volgens de RBV ervaart 40% 
van de Aalsmeerders ernstige hinder 
en heeft 25% last van slaapstoornis. 
Om hun juridische strijd voort te 
zetten, heeft de RBV geld nodig. Aan 
de gemeente Aalsmeer is een solida-
riteitsbijdrage van 60.000 euro 
gevraagd. GroenLinks ondersteunt 

dit juridische gevecht graag.  Groen-
Links maakt zich hard voor een 
maximum van 275.000 vluchten in 
plaats van de huidige 480.000. 
Bij de overige luchtvaartzaken kwam 
de afsluiting van de Zwanenburglaan 
wegens groot onderhoud aan de 
orde. GroenLinks fractievoorzitter 
Ronald Fransen gaf aan dat hierdoor 
sprake is van onthe�ng van de 
nachtvluchten regeling, waardoor 
gedurende 16 weken Schiphol ‘carte 
blanche’ heeft op alle nachtvluchten 
over Aalsmeer en Kudelstaart. Dit is 
voor GroenLinks onacceptabel. 
Fransen stelde voor om het ILT in te 
zetten. Deze toezichthouder kan per 
nacht onthe�ng verlenen, waardoor 
het aantal nachtvluchten beperkt 
blijft tot het strikt noodzakelijke.  Ook 
stelde hij voor om massaal te 
reageren op dit onderhoudsplan. 
Wethouder Dick Kuin kwam Groen-
Links tegemoet door een bezwaar-
schrift aan de minister te schrijven. 
Bezwaar maken is nu niet meer 
mogelijk, dit kan tot uiterlijk 1 
december.

GroenLinks zet strijd tegen 
overlast Schiphol voort

Aalsmeer - Op vrijdag 16 december 
houdt Jehan Edriouch, mediator en 
advocaat gespecialiseerd in familie-
zaken, van 15.00 tot 17.00 uur een 
gratis echtscheidingsspreekuur in 
Aalsmeer. Jehan is sinds kort als 
mediator en advocaat in Aalsmeer 
gevestigd en helpt met het maken 
van afspraken tijdens en na de echt-
scheiding. In een echtscheidingssitu-
atie is er veelal sprake van onrust en 
onzekerheid en weet men niet waar 
te beginnen. Ook is de communicatie 
vaak verslechterd. Jehan biedt om 
die reden stap voor stap begeleiding 

met persoonlijke en juridische 
aandacht. Tijdens het echtschei-
dingsspreekuur geeft Jehan meer 
informatie over wat er bij een echt-
scheiding komt kijken en wat er juri-
disch geregeld kan en moet worden, 
bijvoorbeeld als het gaat om de zorg 
voor en omgang met de kinderen, 
alimentatie en de verdeling van 
bezittingen en schulden. Ook vertelt 
ze meer over de voordelen van
mediation bij echtscheiding. Natuur-
lijk beantwoordt Jehan ook vragen 
over echtscheiding en mediation. 
Geïnteresseerden (ook bij einde 

Mediator Jehan Edriouch houdt 
gratis echtscheidingsspreekuur

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 26 
november is er in het Flower Art 
Museum een speciale theatervoor-
stelling in het Pools, met Neder-
landse vertaling: ‘Emigranci’ door 

theatergroep Magische Grenzen 
gebracht. Wethouder Robert van Rijn 
bezocht de voorstelling. De voorstel-
ling, een tragikomedie in een 
modern jasje, is een project van 

Poolse voorstelling ‘Emigranci’ 
zorgt voor verbinding

Stichting Buda Staging Performance. 
“Het initiatief van deze voorstelling 
kwam van Monika Rosel en Gregor 
Skalsi, beide inwoners van Aalsmeer, 
en was mogelijk gemaakt door het 
buurtinitiatievenfonds van Participe”, 
vertelt wethouder Robert van Rijn: 
“Het doel was om een atmosfeer te 
creëren voor de integratie van cultu-
rele banden tussen de Poolse en de 
Nederlandse maatschappij. En dat is 
goed gelukt. De voorstelling was 
uitverkocht.”

Nieuw land
‘Emigranten’ laat vervreemding in een 
nieuw land zien, teleurstelling, gemis, 
dromen die misschien uitkomen? Veel 
speelse situaties, ongewenste misver-
standen, heel veel ware woorden. En 
soms een lach door een traan. Na de 
voorstelling was er een discussie met 
het publiek over de voorstelling. Meer 
informatie is te vinden op
 www.magischegrenzen.nl/emigranci  

geregistreerd partnerschap of 
samenwonen) kunnen zich voor het 
spreekuur aanmelden via info@
jehan.nl. Bezoek voor meer infor-
matie over Jehan, haar diensten en 
werkwijze de website: www.jehan.nl

Aalsmeer - De hoge energieprijzen 
raken niet alleen de inwoners, maar 
ook de sportverenigingen en maat-
schappelijke organisaties. Om te 
besparen op de energie(kosten) zijn 
verschillende maatregelen om te 
verduurzamen mogelijk. Servicepunt 
Energieadvies van de gemeente Aals-
meer kan hierbij ondersteunen en 
biedt gratis energieadvies aan. Daar-
naast zijn er diverse subsidies 
beschikbaar voor de maatregelen. 
Wethouder Willem Kikkert (Duur-
zaamheid): “Wij vinden als gemeente 
energiebesparing belangrijk. Niet 

alleen vanwege de hoge kosten, 
maar ook om klimaatverandering 
tegen te gaan. Energiebesparing kan 
in de praktijk best ingewikkeld zijn. 
Daarom ondersteunen wij via het 
Servicepunt Energieadvies onder 
andere sport- en maatschappelijke 
organisaties, met advies en begelei-
ding bij de uitvoering.”

Maatregelen en advies
Het energieadvies geeft inzicht in 
maatregelen die makkelijk te nemen 
zijn en dus niet veel kosten, maar ook 
in grotere maatregelen voor de 

Gratis energieadvies voor sport- 
en maatschappelijke organisaties

langere termijn. Daarnaast geeft het 
advies inzicht in de globale kosten van 
de maatregelen, terugverdientijden 
en mogelijke subsidies of leningen. 
Het energieadvies wordt aangeboden 
aan maatschappelijke organisaties op 
het gebied van welzijn, kinderopvang, 
cultuur, religie, zorg en onderwijs met 
een eigen pand. Voor sportvereni-
gingen en commerciële sportaanbie-
ders met een eigen accommodatie is 
er een vergelijkbaar aanbod. 

Aanvragen en begeleiding
Wilt u als maatschappelijke- of 
sportorganisatie energie besparen? 
Vraag dan een gratis energieadvies 
aan via www.aalsmeer.nl/servicepunt-
energieadvies. Coördinator Carina 
Dijkhuis kan meer informatie geven 
over de mogelijkheden en subsidies 
die er zijn. Zij is bereikbaar via service-
puntenergieadvies@aalsmeer.nl. Wilt u 
na het advies de maatregelen 
uitvoeren? Dan biedt het Servicepunt 
één jaar procesbegeleiding aan. De 
adviezen en begeleiding doet de 
gemeente in samenwerking met het 
bureau Klimaatroute.

Politie waarschuwt 
voor cybercrime
Aalsmeer - De politie wil extra waar-
schuwen voor cybercrime. Dit zijn 
misdaden die gepleegd worden met 
een computer, smartphone of tablet. 
Voorbeelden van cybercrime zijn 
hacking, pinpas-, helpdesk- en onder 
andere identiteitsfraude. Iedereen kan 
hier slachto�er van worden, maar er 
kunnen wel maatregelen genomen 

worden om de kans erop te verkleinen: 
Beveilig je computer, zorg voor een 
sterk wachtwoord, open geen bijlagen 
van onbekende afzenders, download 
niet zomaar een programma, klik niet 
op links die je niet vertrouwt, geef 
nooit je wachtwoord of pincode aan 
anderen en gebruik niet steeds 
dezelfde wachtwoorden. En de laatste 
waarschuwing: Als iets te mooi is om 
waar te zijn, dan is dit waarschijnlijk 
ook zo! Meer weten? Kijk op 
www. politie.nl (cybercrime).

Door Ben de Leur

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 26 
november ontving AAS het eerste 
team van Max Euwe, uit het verre 
Enschede. Voor de eerste keer leek 
AAS compleet te zijn, maar het mocht 
niet zo zijn. Ivo en Martin hadden 
corona en Luuk was een weekend 

weg, meer KNSB spelers heeft AAS 
niet, dus moest een bord leeggelaten 
worden. Enschede kwam met een 
Fide Meester en een Internationaal 
Meester op en was gemiddeld 200 
punten sterker, een zware middag 
wachtte de Azen. Henk speelde tegen 
de IM en hield lang vol, maar ging 
tenslotte ten onder. Daarna verloor 

Schaken: AAS met ere ten onder Bryan die een eerder remisebod afge-
wimpeld zag worden, 3-0 al achter. 
Jeroen kwam traditiegetrouw in tijd-
nood tegen de sterke Buendgen en 
moest ook opgeven. Max Euwe op 
eerste matchpunt. Rob ging tot het 
uiterste om te winnen, maar zelf de 
topscoorder van AAS kon geen ijzer 
met handen breken en moest in 
remise berusten. De wedstrijd was 
verloren, maar dat was geen reden 

om de strijd te staken. Ben had in de 
opening een pion verloren, gooide er 
nog een tegenaan voor initiatief, 
kwam ver terug, miste daarna een 
betere variant en moest uiteindelijk 
opgeven. Tenslotte sloegen de Azen 
toch nog terug. Simon speelde op 
bord 1 tegen Fide Meester Paul 
Bierenbroodspot een ingewikkelde 
partij, Paul overpushde zijn stelling 
en stond meteen verloren. Simon 

tikte de pot nauwkeurig uit en heeft 
nu een TPR van 2300. Als laatste AAS 
streed Marcel nog de eer en bord-
punten tegen de zeer sterke Bart 
Konijn. Marcel steeg tot ongekende 
hoogte en wist in het verre eindspel 
zijn 200 punten sterkere tegen-
stander tot opgave te dwingen. Er is 
met 2.5-5.5 verloren, maar de AAS 
schakers waren tevreden over deze 
uitslag tegen het sterke Enschede. 
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Door Ruud Meijer

Aalsmeer - Zaterdag 26 november 
werd er op het FC Aalsmeer complex 
de wedstrijd gespeeld tussen FCA 
JO14-1 tegen AGB JO14-1 uit 
Amsterdam. Om 10.15 uur werd er 
afgetrapt  en beide teams gingen fel 
van start. In de 9e minuut scoorde 
AGB uit een snelle aanval met een 
mooie goal de 0-1. De FCA boys 
waren meteen goed wakker en met 
mooie combinaties werd het AGB 
doel onder vuur genomen. In de 15e 
minuut was het FCA spits Cas die met 
een slimme bal de AGB keeper 
verschalkte: 1-1. Beide teams bleven 
de aanval zoeken en het was FCA 
speler Wessel die in de 25e minuut 
met een daverend afstandsschot de 
2-1 liet noteren. Met kunst en vlieg-
werk aan beide zijde werd de rust 
gehaald. Na de rust werd het een 
enorm gevecht met kansen voor 
beide doelen. In de 14e minuut 
reageerde Wessel alert op een prach-
tige pass van spits Cas en met een 
mooi schot verraste Wessel de AGB 
keeper: 3-1. AGB gaf zich niet 
gewonnen en bleef de FCA defensie 
onder druk zetten waardoor de FCA 
verdedigers nogal eens aan de 
noodrem trokken, dat leverde aardig 
wat vrije trappen op voor AGB. In de 
14e minuut schoot een AGB speler 

een vrije trap rechtstreeks op het FCA 
doel, de bal vloog over het hoofd van 
FCA keeper Kyra in het doel: 3-2. Er 
ontstond toch wat paniek bij de FCA 
spelers, want ballen werden zo nu en 
dan klakkeloos over de zijlijn en 
achterlijn geschoten, dat leverde 
gevaarlijke hoekschoppen op voor 
AGB. In de 32e minuut weer een 
gevaarlijke AGB hoekschop, de bal 
werd hard langs de achterlijn 
geschoten, FCA keeper Kyra verkeek 
zich op de bal waardoor de bal in de 
hoek van het FCA doel verdween: 
3-3. De laatste paar minuten 
probeerde FCA de winst nog te 
forceren, maar de AGB defensie hield 
stand. Einde wedstrijd 3-3. 

Voetbal: FCA JO14-1 geeft winst 
tegen AGB uit handen

Dean springt hoog bij een AGB-corner, maar de kleinere Ilias kopt de bal in het 
AGB-doelgebied. Foto: Ruud Meijer

 FCA speler Joey laat zich niet zomaar 
van de bal af zetten. 
Foto: Ruud Meijer

Kudelstaart - Op 19 november was 
het een koude en droge ochtend, 
maar dat mocht de pret van de Mini’s 
niet drukken! Het was immers de 
ochtend van de Mini-voetbalclinic bij 
RKDES. Bijna 40 meisjes en jongens 
tussen de 5 en 7 jaar hadden zich 
sportief en heel warm aangekleed, 
een aantal van hen had zelfs een 
prachtige muts op. Gedurende een 
uur konden alle kinderen meedoen 
aan leuke voetbalspelletjes. De 
kinderen deden allemaal heel goed 

mee en kregen het hierdoor lekker 
warm. Sommigen leverden de muts 
dan ook in bij papa of mama. In de 
pauze was er lekkere limonade en 
een stukje fruit; en na a�oop kregen 
alle kinderen een goed gevulde 
goodiebag mee. Namens de Mini’s 
een dankwoord aan een ieder die op 
welke manier ook geholpen heeft 
om de ochtend tot een succes te 
maken! De volgende clinic voor de 
jongste jeugd gaat bij RKDES in 
maart 2023 georganiseerd worden. 

Bijna 44 jongens en meisjes bij 
Mini-voetbalclinic van RKDES

De Mini’s in actie bij RKDES. Foto: Esmeralda’s Fotogra�e

Aalsmeer - Zaterdag 26 november 
was weer het jaarlijkse basketbaltoer-
nooi voor de basisscholen. Vorig jaar 
was het nog een beetje apart met de 
corona restricties.  Er mochten geen 
toeschouwers tijdens het toernooi 
aanwezig zijn. Nou , dat heeft 
iedereen dit jaar ingehaald. Wat een 
gezellige drukte was het. Veel ouders 
en grootouders waren aanwezig om 
hun kinderen en kleinkinderen aan te 
moedigen. Met 95 deelnemers uit 
Aalsmeer , Kudelstaart en Uithoorn 
verdeeld over 24 teams kon de orga-
nisatie er een goed bezet speel-
schema van maken. Vanaf groep 4 
was het al mogelijk om in te 
schrijven. Voor deze leeftijd is het 
ook bijzonder leuk omdat de 
wedstrijden gespeeld worden op een 
half veld met teams van 3 tegen 3. 
Het spel wordt hierdoor sneller en 
alle spelers worden beter betrokken 
bij het basketballen. Dat er hard 
gewerkt werd was goed te zien aan 
de rode koppies. Na a�oop van het 

toernooi volgde de prijsuitreiking en 
kregen alle deelnemers namens de 
Basketbal Vereniging Aalsmeer een 
leuk aandenken mee naar huis. 
Voor de nodige vitamines waren er 
voor de deelnemers appels en 
mandarijnen. Het fruit werd mogelijk 
gemaakt door JOGG Aalsmeer. Aals-
meer is al jarenlang een JOGG-
gemeente en draagt samen met 
Team Sportservice Aalsmeer, GGD 
Amsterdam, zorgverzekeraar Zorg en 
Zekerheid, Albert Heijn en andere 
lokale partijen bij aan de JOGG-
aanpak in Aalsmeer. Inzet is om een 
gezonde leefstijl bij kinderen en hun 
ouders/verzorgers te bevorderen. Als 
er kinderen enthousiast geworden 
zijn en graag meer willen weten over 
het basketbal spel, biedt Basketbal 
Vereniging Aalsmeer de mogelijk-
heid tot proeftrainingen. De jeugd 
traint op dinsdag in de Waterlelie en 
op donderdag in De Bloemhof. Op de 
website van BV Aalsmeer is hier meer 
informatie over te vinden. 

Gezellige drukte en vers fruit bij 
basketbaltoernooi voor scholen

Kudelstaart - Zondag 27 november 
had de F1 van RKDES een handbal-
toernooi in Diemen. Er werd 
gespeeld tegen Vos, Greenpark Aals-
meer en KDO. De eerste wedstrijd 
speelde RKDES tegen Vos. Het team 
moest even inkomen, maar al gauw 
vlogen er veel ballen in het doel. 
Nikki en Gigi liepen goed vrij waar-
door ze vaak op doel konden gooien. 
Olivier stond heel goed te keepen en 
heeft alle ballen tegengehouden! 

De tweede wedstrijd was tegen 
Greenpark Aalsmeer, ook die werd 
gewonnen. Timme, Tygo en Yvie 
speelden goed samen waardoor er 
vaak gescoord kon worden. De 
laatste wedstrijd was tegen KDO en 
dit was een stuk lastiger. Maar door 
het goede verdedigen van Lynn en 
Isa won de F1 van RKDES ook deze 
wedstrijd. De jongens, meiden en 
trainers kijken terug op een gezellig 
en geslaagd toernooi.

Handbal: 3 x Winst F1 RKDES 
KORT

GIRL POWER BIJ AAS 
JEUGDSCHAKEN

Aalsmeer - In de AAS Jeugd-
competitie werden afgelopen 
vrijdag alle partijen door wit 
gewonnen. Meest verrassende 
uitslag was wel dat Shakya uit 
stap 1 won van Merlijn, stap 4. 
Hierdoor rukt Shakya op naar de 
gedeelde derde plaats, want ook 
Eva, stap 2, won van Maks, stap 
4. Wederom was de Girl Power 
onstopbaar. Naks won van Sam 
en Rune won van Eli, waardoor 
Rune gedeeld eerste staat met 
Merlijn. Brian was uitgeloot. AAS 
speelt een laddersy-steem, dus 
als je wilt gaan schaken kan je 
altijd meedoen aan de AAS 
Jeugdcompetitie op vrijdag 
vanaf 19.00 uur in de bovenzaal 
van de Binding in de Zijdstraat. 
Kijk voor meer informatie op de 
website: www.aas.leisb.nl
Door Ben de Leur

VRIJDAG ‘KOPPELEN’ BIJ 
BV HORNMEER

Aalsmeer - Na een ogenblik 
stilte voor de overleden Ko Eike-
lenboom, ging bij buurtvereni-
ging Hornmeer afgelopen 
vrijdag 25 november de kaart-
avond van start. Drie kaarters 
blonken uit en pakten de eerste 
prijzen: Jan Meijer met 5246, 
Gerard Presser met 5234 en 
Chris van Wijhe met 5137 
punten. De poedelprijs was voor 
Rijk van Egdom met 3741 
punten. Aanstaande vrijdag 2 
december staat koppelkaarten 
weer op het programma. 
Aanvang is 19.30 uur in het 
buurthuis aan de Dreef 1. De 
zaal gaat een half uur voor 
aanvang open voor ko�e, thee 
en inschrijving. Iedere kaarltief-
hebber is welkom.

KLAVERJASSEN MET 
DE GELUKSVOGELS

Kudelstaart - Iedere woensdag 
wordt er vanaf 20.00 uur gekaart 
door klaverjasclub De Geluksvo-
gels in het Dorpshuis van Kudel-
staart. Ook zin in een gezellig 
avondje klaverjassen? Nieuwe 
spelers zijn welkom. Op 23 
november was de hoogste eer 
voor Jan Ramp met 5561 
punten, gevolgd door Ben Blom 
met 5371 en Erik v/d Beitel met 
4880 punten. De poedelprijs was 
deze week voor Tonnie Favie 
met 4007 punten.

TAFELTENNISTOERNOOI 
VOOR BEDRIJVEN

Rijsenhout - Op dinsdagavond 
10 januari organiseert TTV 
Rijsenhout een tafeltennistoer-
nooi voor alle bedrijven, winkels, 
clubs, scholen, kerken, vereni-
gingen en sportteams uit Rijsen-
hout, Aalsmeerderbrug, Rozen-
burg en Burgerveen. De locatie 
is dorpshuis de Reede aan de 
Schouwstraat en het toernooi 
begint om 19.30 uur. Opgeven 
kan per team van twee waarbij 
de minimumleeftijd 16 jaar is. 
Kosten per team zijn 7 euro. Ook 
meerdere teams per bedrijf zijn 
mogelijk. Opgave en meer infor-
matie via mail ttvrijsenhout@
gmail.com of telefonisch op 
06-47948540.

Kudelstaart - Bij het Nederlandse 
kampioenschap cross afgelopen 
zaterdag in Tilburg heeft atleet Rink 
Rewijk uit Kudelstaart een mooie 
derde plek behaald. Een veld van ruim 
80 atleten uit het hele land liep 2800 
meter door de Tilburgse Warande. Rink 
z’n start was niet optimaal en even 
kwam hij klem te zitten in het gedrang. 
Met een �inke tussensprint wist hij 

toch aan te sluiten bij de kop. Het werd 
een erg harde race en Rink moest al 
snel de latere winnaar uit Nijmegen 
laten gaan. Lange tijd liep de vijftienja-
rige atleet van Phanos Amsterdam op 
de tweede plek, maar op de streep 
werd hij verrast door een concurrent 
met een vlammend eindschot. Het 
brons was een prachtige beloning 
voor deze sterke wedstrijd vol strijd.

Atletiek: Brons voor Rink Rewijk 
op NK Cross voor C-junioren
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KAARTMIDDAG OVAK
Aalsmeer - Woensdag 23 
november kwamen 27 klaverjas-
sers bij elkaar om een kaartje te 
leggen bij de OVAK. De eerste 
plaats is behaald door Ruud Bartels 
met 5327 punten, gevolgd door 
Ria Pieterse met 5244 en Julia van 
der Laarse met 5239 punten. De 
poedelprijs ging dit keer naar Ria 
Bos met 3627 punten. Woensdag 7 
december is vanaf 13.30 uur de 
volgende kaartmiddag voor leden 
van de OVAK in het Parochiehuis 
aan de Gerberastraat.

WEDSTRIJDEN VELDVOETBAL
Zaterdag 3 december:
F.C. Aalsmeer
Legm.vogels 1 - F.C.A. 1 14.00 u
Argon 2 - F.C.A. 2 11.15 u
Legm.vogels 4 - F.C.A. 3 13.00 u
Hfc.E.D.O. 3 - F.C.A. 4 12.00 u
F.C.A. 5 - Sp.Martinus  4 12.00 u
F.C.A. 6 - FC. V.V.C.   6 14.30 u
Olympia Haarlem 4 - FCA 7 14.30 u
F.C.A. 35+1 - ZO United 35+ 13.45 u
FCA J019-1 - Geelwit J019-1 14.30 u
‘SGraveland VR3 - F.C.A. VR1 12.15 u
F.C.A. VR3 - F.C.A. VR2 12.00 u
KDO VR30+1 - FCA VR30+1 14.00 u
S.C.W.
S.C.W. 1 - D.W.O. 1 14.30 u
S.C.W. 2 - V.S.V. 2 11.30 u
Asv.Bl.Wit 3 - S.C.W. 3 14.00 u
V.E.W. 2 - S.C.W. 4 13.30 u
vv.Nederhost 4 - S.C.W. 5 13.30 u
S.C.W. 35+ 1 - Roda’23 35+1 14.30 u
S.C.W. 45+1 – H.B.C. 45+1 14.30 u
SCW M020-1 - Skillz M020-1 12.00 u
R.K.D.E.S.
R.K.D.E.S. 1 - Stompwijk’92 1 14.00 u
R.K.D.E.S. 2 - Amstelveen 2 11.30 u
Csv D.V.V.A. 12 - R.KD.E.S. 3 10.30 u
R.K.D.E.S. 4 - Jong Holland 8 12.30 u
R.K.D.E.S. 023-1 - DAVO 023-112.30 u
Geinburgia - RKDES 023-2 16.30 u
Zondag 4 december:
F.C. Aalsmeer
F.C.A. 1 - Ouderkerk  1 14.00 u
vv.Zwanenburg 4 - F.C.A. 2 11.00 u
D.S.O.V. 4 - F.C.A. 3 10.30 u

Aalsmeer - 72 Kilometer naar Amers-
foort reden de voetballers van FC 
Aalsmeer afgelopen zondag 27 
november om tegen de plaatselijke  
AFC Quick aan te treden. Zonder de 
licht geblesseerde, Fiston, Joery , Mo, 
maar wel weer met de  terug 
gekeerde vakantiegangers, Nick, 
Sten en Robin in de basis.  De eerste 
kans was voor Quick van Khalid 
Benali, die op links goed doorging en 
de bal gelukkig in kansrijke positie 
naast schoot. Dit bleek dé man te zijn 
van Quick, de achterhoede van FC 
had de handen vol aan deze speler.  
In de 28e minuut was het Dave Leen-
ders die, na prima aangespeeld te 
zijn door Malick, een grote kans had 
maar ook zijn schot verdween naast 
het doel. Het laatste wapenfeit was 
wel vlak voor rust van Quick speler 
Bouhassina die in goede positie 
gelukkig voorlangs schoot. Een zeer 
matige eerste helft. De tweede helft 
Mo erin voor Dave. FC Aalsmeer ging 
beter voetballen en toen kwam dat 
heerlijke moment in de 60e minuut. 
Op weergaloze wijze wist Jeremey 
Maas twee tegenstanders uit te 
spelen en met een boogbal buiten 
het strafschopgebied de bal over 
keeper Hannessen te tillen: 0-1. Wie 
de wedstrijd van Argentinië tegen 
Mexico en het tweede doelpunt 
heeft gezien, dit een kopie ervan. In 

de 70 e minuut Lars erin voor Jesper, 
maar aan het spelbeeld veranderde 
niet veel. Het was wederom aan 
keeper Sem te danken dat FC Aals-
meer met drie punten naar huis kon 
gaan. Van 2 meter afstand voor zijn 
neus reageerde hij fantastisch en 
pakte de bal op rustige wijze. Het 
was even billen knijpen. Nog een 
paar kleine kansjes over en weer, 
maar de wedstrijd was gespeeld. Een 
rommelige wedstrijd met te weinig 
rust en dus teveel verkeerde  
aannames. Aanstaande zondag 4 
december speelt FC Aalsmeer thuis 
aan de Beethovenlaan tegen het 
sterke en goed spelende s.v. Ouder-
kerk FC Aalsmeer staat in de compe-
titie op een prima vierde plek: acht 
wedstrijden gespeeld en tot nu 15 
punten. Wel geteld waren er toch 
weer 25 supporters naar Amersfoort 
gekomen om de mannen aan het 
werk te zien en dat moet toch ook 
motivatie geven.

Ook winst FCA zaterdag
De dag ervoor speelde het eerste 
zaterdagteam van FC Aalsmeer thuis 
tegen Alphia. Het ruim aanwezige 
publiek kreeg een enerverende 
wedstrijd te zien met mooie kansen 
en scores bij beide teams. Aalsmeer 
zaterdag pakte uiteindelijk met 3-2 
de winst. 

Voetbal: Wereldgoal beslist 
matige wedstrijd FCA zondag

Aalsmeer- Op zondag 27 november 
vond in zwembad De Waterlelie de 
afsluiting plaats van de jaarlijkse 
clubkampioenschappen van ZSC 
Oceanus. Aan de kampioenschappen 
namen maar liefst 84 zwemmers 
deel, afkomstig uit verschillende 
afdelingen van de zwemsportvereni-
ging: wedstrijdzwemmen, aangepast 
zwemmen, recreanten en voor het 
eerst sinds enkele jaren ook weer 
masters. Het is niet overdreven om te 
stellen dat de clubkampioen-
schappen voor zowel zwemmers als 
bestuur en vrijwilligers het hoogte-
punt vormen van het zwemseizoen. 
Na het eerste gedeelte op vrijdag-
avond, was er deze zondag nauwe-
lijks nog plaats over langs de rand 
van het wedstrijdbad toen om twee 
uur in de middag de eerste zwem-
mers, de jongste junioren, op de 
startblokken klommen. Elke deel-
nemer deed zondag zijn uiterste best 
om een nieuw persoonlijk record te 
zwemmen en zo kans te maken op 
het clubkampioenschap. En persoon-
lijke records kwamen er, in alle 
verschillende zwemdisciplines! Alle 
zwemmers, van jong tot niet meer zo 
jong, van wedstrijdzwemmer tot 

recreant, wilden in De Waterlelie, de 
thuisbasis van Oceanus, laten zien 
wat ze in hun mars hadden. De 
toeschouwers werden dan ook 
getrakteerd op spannende 
wedstrijden en het was hartverwar-
mend om te zien dat alle deelnemers, 
van de eerste tot de laatste, even 
hartstochtelijk werden aangemoe-
digd. De wedstrijdspanning zat er 
goed in, zeker bij de familieleden 
langs de rand van het bad, en de 
sfeer was uitstekend! Na het specta-
culaire sluitstuk van de middag, de 
estafette, werden in de kantine van 
De Waterlelie de uitslagen bekend 
gemaakt en de nieuwe clubkampi-
oenen beloond. Als de clubkampi-
oenschappen afgelopen deze 
zondag iets duidelijk gemaakt 
hebben, dan is het dat Oceanus 
beschikt over een ruime selectie aan 
uitstekende zwemmers en, minstens 
zo belangrijk, een goede sfeer. Ook 
zin gekregen om te zwemmen in 
clubverband? Kom gerust eens lang 
en train vrijblijvend een aantal keer 
mee. Koudwatervrees is nergens 
voor nodig, Oceanus is een warm 
bad. Informatie: 
www.KomZwemmenBijOceanus.nl.

Clubkampioenschappen 2022 
bij Oceanus met 84 zwemmers

 Jong en ‘oud’ het veld op voor de voetbalwedstrijd FC Aalsmeer tegen Alphia 
afgelopen zaterdag. Foto: Ria Scheewe

Aalsmeer - De handbalheren van 
Green Park Aalsmeer hebben afge-
lopen zaterdag 26 november thuis in 
De Bloemhof goede zaken gedaan. 
Het Belgische team Atomix was de 
tegenstander in dertiende speel-
ronde in de BeNe League. Aalsmeer 
ging voortvarend van start en wist al 
snel een mooie voorsprong op te 
bouwen. De rust gingen de teams in 
met 20-14 voor Green Park. In de 
tweede helft was Aalsmeer opnieuw 
de meerdere en breidde het punten-
verschil verder uit. Bij 39-28 klonk het 
eindsignaal. 

TeamNL
Topscorer deze keer was Je�rey 
Boomhouwer met tien doelpunten. 
De Green Park speler is net als Samir 
Benghanem, Donny Vink en René de 
Knegt (keeper) geselecteerd door 
bondscoach Sta�an Olsson in 
TeamNL voor deelname aan het WK 
Handbal in Polen en Zweden, dat van 
12 tot en met 29 januari gespeeld 
gaat worden. 

Uit en thuis
Aanstaande zaterdag 3 december 
wacht Green Park een uitwedstrijd in 
België, tegen en in Eupen. Aanvang is 
20.15 uur en de wedstrijd is te volgen 
via lifestream. Een week later, 
zaterdag 10 december, kan weer op 
de tribune van De Bloemhof plaats 
genomen worden voor de ‘thriller’ 
Aalsmeer tegen Hurry Up.  Aanvang 
is 19.00 uur. 

Stand
Door de winst van Aalsmeer en het 
verlies van Sporting Pelt van 
Volendam is Green Park gestegen 
naar de derde plaats in de BeNe 
League met 20 punten. Sporting Pelt 
staat op plek vier met 18 punten. 
Bocholt blijft koploper met 24 
punten, gevolgd door Limburg Lions 
met 21 punten. 
Heren 2 van Green Park speelde voor 
de landelijke competitie afgelopen 
zaterdag 26 november ook thuis in 
Aalsmeer en wist Volendam te 
verslaan met 33-24. 

Handbal: Green Park na winst 
op plek drie in BeNe League

Kudelstaart - Afgelopen zaterdag trad 
VZOD B2 thuis aan tegen KZ Danaïden. 
Al snel kwam VZOD B2 op voorsprong 
door een mooie doorloopbal van Sven, 
spoedig gevolgd door een door-
loopbal van Jasper. Nadat KZ van 
afstand tegen had gescoord, was het 
Kim die, ook van afstand, 3-1 scoorde. 
Hierop opnieuw de beurt aan KZ, maar 
het was Sven die zijn tweede door-
loopbal maakte: 4-2. VZOD B2 speelde 
gretig en geconcentreerd en het was 
tweemaal Jurre, die éénmaal van korte 
afstand en éénmaal een doorloopbal 
scoorde: 6-2. Dat diepteballen ook tot 

het aanvalsarsenaal behoren bewees 
Jasper met een prachtige bal op Sven: 
7-2. Na een tegengoal van achter de 
korf was het Alice die van afstand raak 
knalde, 8-3. Ook hierna vervolgens een 
spectaculaire dieptebal van Alice op 
Bastiaan: 9-3. In de tweede helft ging 
VZOD B2, onder het toeziend oog van 
veel enthousiaste supporters, verder 
waar het gebleven was. Het was 
genieten toen Jasper er maar weer een 
one-hander  ingooide en Sven van 
afstand raak schoot: 11-3. Er werd 
lekker veel geschoten en goed afge-
vangen door Lotte en Nikita waardoor 

Korfbal: Attractief spelend 
VZOD B2 heerst tegen KZ

 Het B2 jeugdteam van korfbalvereniging VZOD. Eigen foto

er steeds herhaald kon worden. En dan 
vallen de goals vanzelf. Maar helaas 
ook aan de andere kant, dus zaak om 
verdedigend alert te blijven. Gelukkig 
was het Alice die er weer eentje van 
ver inlegde: 12-4.  Noëlla had wat pech 
in de afronding maar stond verdedi-
gend haar vrouwtje. VZOD B2 bleef in 
prima tempo lekker doorspelen, zo 
kon Jasper alleen nog maar met een 
overtreding van een goal afgehouden 
worden. Hij benutte zelf de toege-
kende strafworp: 13-4. De wedstrijd 
was bijna ten einde en KZ wist toch 
nog tweemaal te scoren. Maar de 
eerste wedstrijd werd glansrijk 
gewonnen met 13-6, een prachtige 
teamprestatie. Dat smaakt naar meer!

Ook winst VZOD 1 
Afgelopen zaterdag speelde VZOD 1 
haar eerste wedstrijd in de zaalcompe-
titie. DWS in Barneveld was de tegen-
stander en de Kudelstaartse korfballers 
hebben direct hun visitekaartje afge-
geven. VZOD trok direct het initiatief 
naar zich toe, in de rust was de stand al 
5-9. Na een uur spelen werd de eind-
stand op 15-19 bepaald. Uitblinkers 
waren Vincent Algra en Joelle Heil, die 
samen de helft van de doelpunten 
voor hun rekening namen. Komende 
zaterdag 3 december treedt het vlag-
geschip van VZOD aan in de ‘eigen’ 
Proosdijhal om 16.20 uur. Het Biltho-
vense Nova is dan de tegenstander. 
Publiek is van harte welkom.








