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Aalsmeer - Het Bomenplan 2021 is afgelopen donderdag 2 december 
tijdens de raadsvergadering unaniem aangenomen. Hiermee heeft Aals-
meer voor het eerst een bomenplan. Bomen zijn belangrijk voor vogels 
en insecten en zorgen voor koelte en afvang van �jnstof. 

Het Centrum heeft sinds vorige week enkele extra bomen gekregen: Kerstbomen 
met ballen en lichtjes brengen samen met de feestverlichting boven de 
winkelstraten extra sfeer.

Sinterklaas is weer terug naar Spanje. Hij heeft het ‘praatjeshuis’ verlaten. Om de gemeente extra gezellig te houden heeft de 
gemeente weer op vier plaatsen grote kerstbomen met lichtjes laten plaatsen. De bomen staan op het Raadhuisplein, in de 
Ophelialaan, op het Poldermeesterplein en in winkelcentrum Kudelstaart.

Bomen dragen dus bij aan een 
gezonde, maar natuurlijk ook aan 
een mooie leefomgeving. De 
gemeente heeft samen met boomex-
perts van Tree-o-logic en via een 
enquête onder inwoners het eerste 

Bomenplan voor Aalsmeer en Kudel-
staart opgesteld. De gemeente wil 
namelijk de waarde en kwaliteit van 
het huidige bomenbestand 
behouden en waar mogelijk verder 
verbeteren. De huidige bomen 

Gemeenteraad unaniem over 
eerste bomenplan Aalsmeer

Ophelialaan 116  |  1431 HM Aalsmeer  |  0297 - 32 58 37
info@wittebolwijn.nl  |  www.wittebolwijn.nl

Actie geldig t/m zaterdag 11 december 2021 bij Vomar Aalsmeer.Actie geldig t/m zaterdag 11 december 2021 bij Vomar Aalsmeer.
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Verse Roze 
Tompouces
Traditionele Hollandse 
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knapperige korst en 
banketbakkersroom. 
Pak 4 stuks

0t
 2.99

PAK 4 STUKS

Bezorgers wensen u fijne feestdagen
Aalsmeer - Volgende week breekt de 
mooiste tijd van het jaar aan voor de 
bezorgers van de Nieuwe Meerbode. 
Dan bezorgen zij hun nieuwjaars-
wens. De bezorgers hopen natuurlijk 
op waardering van de lezers. In weer 
en wind hebben zij weer een jaar 
lang de gratis krant boordevol lokaal 

nieuws wekelijks bij u thuisgebracht. 
Het brengen van de nieuwjaarswens 
gebeurt coronaproof. Ze hopen 
natuurlijk dat u wat kleingeld in huis 
heeft waardoor ze extra gemotiveerd 
zullen zijn om u ook in 2022 wekelijks 
te voorzien van het plaatselijke 
nieuws!

worden zoveel mogelijk beschermd 
en er wordt gekeken naar mogelijk-
heden voor verdere vergroening, 
samen met inwoners. 

Steunpunt
Ter aanvulling op het bomenplan 
komt er een steunpunt voor inwo-
ners wanneer zij vragen hebben over 
bijvoorbeeld de gezondheid of 
veiligheid van een boom op eigen 
terrein. “Wij zijn blij dat er nu een 
mooi bomenplan ligt na meerdere 
gesprekken met de wethouder en 
bomenwandelingen met betrokken 
bewoners. Wij kijken uit naar het 
uitvoeringsprogramma en vooral 
naar een groenere gemeente voor en 
met onze inwoners”, aldus de fractie 
van Absoluut Aalsmeer. 

Steeds groener
Ook het CDA is tevreden met de 
komst van het steunpunt voor inwo-
ners. “Er komt een speciale website 
waar inwoners makkelijk vragen 
kunnen stellen over het onderhoud 
van bomen en ideeën over groen 
kwijt kunnen. Zo maken we de 
gemeente steeds groener.”
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KERKDIENSTEN
ZONDAG 12 DECEMBER

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Dienst in Oosterkerk, Oostein-

derweg 269. Zondag om 16u. 
met Maurice Lubbers. Info: www.
cama-aalsmeer.nl.

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. 

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

diensten om 10u. en 16.30u. 
Ned. Geref. Kerk

- Het Lichtbaken, Aalsmeer-
derweg 751, Rijsenhout. Zondag 
10u. dienst met student B. 
Wessels-Schuurman uit Veenen-
daal en 16u. gez.dienst met CGK, 
voorganger ds. B.J. Eikelboom 
uit Rotterdam.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst 

met ds. Paul F. Thimm.
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, 3e advent. Voor thuiskij-
kers: http://pgAalsmeer.nl/
kerkdienstgemist/ 

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag 

10u. dienst met ds. G.H. de 
Ruiter, Aalsmeer, 3e advent. 
Organist: Hugo v/d Meij. Zie: 
hervormdaalsmeer.nl. 

- Oosterkerk, Oosteinderweg 269. 
Zondag 10u. dienst met ds. J. 
van Rumpt uit Nunspeet, 3e 
advent. Organist: Rogier Postma. 
Zie: www.hervormdaalsmeer.nl. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

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

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.  

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

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag 

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

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

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. dienst met dhr. E. 
Kramer, Aalsmeer, 3e advent. 
Info: www.kerkdienstgemist.nl.

Samen Op Weg Kudelstaart
- Zondag 10u. Dienst met mw. L. 

Hoogenwerf uit Woubrugge, 3e 
advent. Info: https://sow-kudel-
staart.nl. 

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

Zondag 11u. Eucharistieviering  
m.m.v. dames- en herenkoor. 
Info: sjangeboortesecretariaat@
live.nl of bel 0297-324735.  

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maandag  

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

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag 

vanaf 20u. in om de twee weken 
in Ontmoetingskerk, Werf 2, 
Rijsenhout. Op 21 december 
(optioneel) met Hoite Slagter 
over ‘Het Bijbelboek Openba-
ring’. Info: 0297-323736.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten 

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

Kudelstaart - Het speelplein aan het 
Hengelpad kan wel wat vrolijkheid 
gebruiken! Het is nu vooral veel 
steen en oude speeltoestellen, maar 
daar willen buurtbewoners graag 
verandering in brengen. Met een 
aantal is een werkgroep gestart om 
mee te denken over het opknappen 
van het speelplein. Het lijkt de bewo-
ners leuk om er natuurlijke materi-
alen voor te gebruiken en ook meer 
groen. Maar voor aanvang van deze 
vernieuwing, wil de werkgroep de 
buurt meer samen brengen en orga-
niseert daarom een lichtjesmiddag. 
Er is al een mooie grote kerstboom 
met lampjes op het midden van het 
plein neergezet. Het ziet er al super 
uit, maar om dit nog gezelliger te 
maken, trakteren de leden van de 
werkgroep op zaterdag 11 december 

vanaf 15.00 uur op ko�e en warme 
chocolademelk met wat lekkers erbij. 
Verder worden diverse spelletjes 
voor de kinderen georganiseerd en 
hiermee zijn leuke prijsjes te winnen. 
De leden van de werkgroep zijn deze 
middag natuurlijk ook zelf aanwezig 
voor ideeën of vragen van buren 
over het speelplein. 
“Zet zaterdag 11 december in je 
agenda en kom gezellig langs”, aldus 
de uitnodiging van de werkgroep 
voor alle bewoners rond het 
Hengelpad. Nadrukkelijk wordt wel 
gevraagd om de corona-maatregelen 
die van toepassing zijn na te leven. 
Er is ook een facebook pagina: Speel-
plein Hengelpad Kudelstaart. Hier 
worden alle geïnteresseerden op de 
hoogte gehouden van de 
vorderingen.

Lichtjesmiddag op speelplein 
aan het Hengelpad

Rondleiding door 
het Broersepark
Amstelland - IVN Natuurgidsen 
geven zondag 12 december een 
rondleiding door het Broersepark. De 
winter is ingevallen, en dat betekent 
dat er ook wintervogels in het park 
zijn. Hoe zien ze eruit, waar komen ze 
vandaan, en wat zoeken ze hier? 
De rondleiding begint  om 10 uur bij 
het bevrijdingsmonument, Amster-
damseweg 60, Amstelveen. Deel-
name is gratis. De IVN natuurgidsen 
houden zich ook bij deze rondleiding 
aan de corona-maatregelen.

Aalsmeer - Heeft u een oproep 
ontvangen voor de boostervaccinatie 
tegen corona, maar weet u niet hoe 
bij de priklocatie te komen? ANWB 
AutoMaatje vervoert mensen die 
minder mobiel zijn. Tegen een kilo-
metervergoeding van 30 cent per 
kilometer worden mensen door een 
vrijwillige chau�eur uit de buurt naar 
de plek van bestemming gebracht en 
weer terug naar huis uiteraard.
“Voor sommige ouderen is het een 
punt van zorg hoe ze op de plek van 
bestemming komen”, zegt Huib 
Vogelaar van ANWB AutoMaatje 
Aalsmeer. “Met deze ritten zorgen we 
voor geruststelling over het vervoer 
naar de priklocaties. Als iemand een 
vervoersprobleem heeft naar de 
vaccinatielocatie, kan ANWB Auto-
Maatje een uitkomst zijn.” Deelne-
mers van de vervoerservice hoeven 
geen lid te zijn van de ANWB. Ze 
moeten wel inwoner van de 

gemeente Aalsmeer zijn. Tijdens het 
eerste telefoontje is er een gesprekje 
om de persoonlijke situatie in kaart 
te brengen. Daarna wordt de rit inge-
pland waarbij wordt gezocht naar 
een chau�eur die het dichtst in de 
buurt woont en tijd heeft.
Wie voor de boostervaccinatie een 
beroep wil doen op deze service, kan 
zich aanmelden bij ANWB Auto-
Maatje Aalsmeer via 0297-303141 
(maandag, woensdag en vrijdag van 
9.00 tot 12.00 uur) of mail naar info@
automaatje-aalsmeer.nl. Chau�eurs 
die zich als vrijwilliger willen 
aanmelden, kunnen zich hier ook 
aanmelden. Meer informatie is te 
vinden op www.automaatje-aals-
meer.nl 
Bij het vervoer worden de corona-
maatregelen van het RIVM gevolgd. 
Mondkapjes zijn dus verplicht en de 
voertuigen worden na elke rit 
ontsmet.

ANWB AutoMaatje voor vervoer 
naar de vaccinatielocatie

Tini van Braak en Vincent Clijnk. Foto: Jonathan Andrew.

Ouderensoos in 
het Middelpunt
Aalsmeer - Op donderdag 16 
december wordt weer een ouderen-
soos gehouden in het Middelpunt in 
de Wilhelminastraat 55. Klaverjassen 
en rummikuppen staan op het 
programma. De kaartmiddag voor 
iedereen vanaf 55 jaar begint 
vanwege de corona-sluiting iets 
eerder dan gebruikelijk, namelijk om 

Aalsmeer – De Stichting Sinterklaas 
in Aalsmeer heeft 250 kilo peper-
noten en schuimpjes geschonken 
aan de Voedselbank Aalsmeer Kudel-
staart. De Stichting had expres meer 
pepernoten gebakken en schuimpjes 
ingekocht om ook de gezinnen die 

het iets minder hebben ook een 
leuke Sinterklaasavond te kunnen 
geven. Koos Koelewijn, voorzitter van 
de Voedselbank, is heel blij met deze 
traktatie. “Zo kunnen wij als Voedsel-
bank ook een beetje voor Sinterklaas 
spelen.”

Pepernoten en schuimpjes voor 
Voedselbank Aalsmeer

13.00 uur. Het klaverjassen tijdens de 
ouderensoos op 2 december is 
gewonnen door Martha Bax en Jan 
v/d Zwaard, elk met 5133 punten. De 
poedelprijs was ook een gedeelde 
plaats voor Nettie van Wondregem 
en Tini Amsing met elk 4132 punten. 
Bij de rummikubben was de hoogste 
eer voor Geesje Millenaar met 61 
punten, gevolgd door Joke Harte 
met 64 punten en de poedelprijs was 
voor Elly Ammerlaan met 190 
punten. 









op de weg. Blad kan, zeker met nat weer, zorgen voor gladheid. 
De gevallen bladeren worden opgeruimd tijdens bladrondes. 
De tweede vindt plaats in de week van 6 en 13 december 2021. 
De rondes kunnen langer duren als er veel blad op de straten 
ligt. Voor urgente meldingen en informatie kunt u contact op-
nemen met Meerlanden via tel. 0297-381717. U kunt ook een 
melding doen via Fixi.nl of de Fixi-app.

COLLECTIEVE ACTIE VLOER-, BODEM EN 
SPOUWMUURISOLATIE

De gemeente Aalsmeer en het Regionaal Energieloket zijn ge-
start met een collectieve isolatieactie voor vloer-, bodem en 
spouwmuurisolatie. Op maandag 13 december 2021 kunt u 
deelnemen aan een online informatieavond over de isolatie-
actie. U kunt zich aanmelden via de website van het Regionaal 
Energieloket: www.regionaalenergieloket.nl/aalsmeer: Isola-
tieactie Aalsmeer.

TER INZAGE LEGGING VASTGESTELD 
PARAPUBESTEMMINGSPLAN 
KAMERVERHUURBEDRIJF AALSMEER (Z21-020283)

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken, ingevolge 
het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, 
bekend dat de gemeenteraad van Aalsmeer in de vergadering 
van 2 december 2021 gewijzigd heeft vastgesteld het para-
plubestemmingsplan “Kamerverhuurbedrijf Aalsmeer” (IDN: 
NL.IMRO.0358.PP02-VG01).

Doelstelling en plangebied
Het paraplubestemmingsplan heeft betrekking op de gehele 
gemeente Aalsmeer. In de huidige regels en begripsbepa-
lingen van bestemmingsplannen zijn geen handvatten om 
grootschalige kamerverhuurbedrijven tegen te gaan. Op 17 
september 2020 heeft de gemeenteraad het voorbereidings-
besluit “kamerverhuurbedrijf/tijdelijke huisvesting voor ar-
beidsmigranten” vastgesteld. Dit paraplubestemmingsplan 
is een ruimtelijke uitwerking van het voorbereidingsbesluit. 
Door een begrenzing op te leggen van maximaal 250 bedden 
en personen per locatie zullen grootschalige complexen niet 
mogelijk zijn wat beter past binnen het dorpse karakter van de 
gemeente Aalsmeer.

Wijzigingen
Het paraplubestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld. In pa-
ragraaf 2.2, 2.3 en 3.2 van de toelichting zijn de teksten aange-
past ten opzichte van het ontwerp paraplubestemmingsplan. 

Ter inzage
Het vastgesteld paraplubestemmingsplan ligt met de bijbeho-
rende stukken gedurende 6 weken ter inzage, vanaf 10 decem-
ber 2021, en is op de volgende wijze voor een ieder in te zien:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl 

onder planidenti�catiecode: NL.IMRO.0358.PP02-VG01 en
- via de gemeentelijke website : http://0358.ropubliceer.nl;
- de balie van de receptie in het gemeentehuis van Aals-

meer, Raadhuisplein 1 (alleen mogelijk op afspraak: 0297-
387575;

- de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van 
Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 (alleen mogelijk op 
afspraak: 020-5404911).

Beroep
Het instellen van beroep tegen het besluit is mogelijk van 11 
december 2021 t/m 21 januari 2022. Een ieder die tijdig hun 
zienswijze omtrent het ontwerp bestemmingsplan bij de ge-
meente kenbaar hebben gemaakt, alsmede belanghebben-
den kunnen schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 
EA Den Haag. Het is voor burgers ook mogelijk om digitaal be-
roep in te dienen via de link: https://digitaalloket.raadvanstate.
nl. Degene die beroep heeft ingesteld kan een verzoek om 
voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de afde-
ling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in 
werking met ingang van de dag na die waarop de beroepster-
mijn a�oopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om 
voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in 
werking voordat op dat verzoek is beslist.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen 
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Machineweg 304A, 1432 EV, (Z21-089407), het bouwen 

van een woning met garage/berging 
- Herenweg 60, 1433 HB, (Z21-088601), het bouwen van een 

overkapping voor het stallen van auto’s 
- Geniedijk 26 kwek, 1433 HC, (Z21-088599), het vervangen 

van drie verouderde kassen door één nieuwe kasconstruc-
tie 

- Willem-Alexanderstraat 33, 1432 HK, (Z21-088555), het 
plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde van 
de woning 

- Braziliëlaan 23, (Z21-088443), het maken van 2 extra docks 
en vergroten van de bijbehorende laadkuil 

- 1e J.C. Mensinglaan 26, 1431 RW, (Z21-088136), het ver-
bouwen van de garage 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aalsmeer een werelddorp 
van bloemen en water.

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met
#visitaalsmeer

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

BEKENDMAKINGEN

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

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

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

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

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

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

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 

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

SOCIAAL LOKET AALSMEER OPEN OP AFSPRAAK

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

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

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST 
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN

De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij 
volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. 
Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken. Het 
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

 Gans M.G.A. 12-03-1966 02-12-2021

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.

OPRUIMEN HERFSTBLADEREN

Meerlanden ruimt de bladeren op die op paden en wegen zijn 
gevallen. Het opruimen van het blad zorgt niet alleen voor een 
schoner straatbeeld, maar voorkomt ook gevaarlijke situaties 

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:
- Aalsmeerderweg 390, 1432 EG, (Z21-065157), het bouwen 

van een erker aan de voorzijde en het plaatsen van een 
dakkapel aan de zijgevel. Verzonden: 06 december 2021

- Van Clee�kade 3, 1431 BA, (Z21-071895), het afwijken van 
het bestemmingsplan t.b.v. het vestigen van een locatie 
van Happy Bodies voor een periode van 5 jaar. Verzonden: 
06 december 2021

- Uiterweg 24, 1431 AN, (Z21-073218), het plaatsen van 
twee dakkapellen aan de rechterzijgevel van de woning. 
Verzonden: 30 november 2021

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, 
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
- Lakenblekerstraat 31, 1431 GE, (Z21-074134), het wijzigen 

van de zijgevel door het toepassen van twee overhead-
deuren en een loopdeur met behoud van bestemming 
daarvan tot opslagruimte. Verzonden: 03 december 2021

- Kerkweg 34, 1432 EJ, (Z21-069567), het plaatsen van een 
dakopbouw op de bestaande uitbouw. Verzonden: 03 de-
cember 2021

- Oosteinderweg 109 ws2, 1432 AG, (Z21-062114), het ver-
vangen van een bestaande woonark door een nieuwe wa-
terwoning. Verzonden: 01 december 2021

- Rietwijkeroordweg achter nr. 64 (kad. perc. A. 3679), (Z21-
011308), het bouwen van een opslagruimte. Verzonden: 02 
december 2021

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.
- Raadhuisplein(Z21-087922) Verkoop van verse en gegrilde 

kipproducten van 2 december 2021 tot 2 december 2026, 
ontvangen 1 december 2021
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EXPLOITATIEVERGUNNING (VERLEEND)*

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning is verleend. 
Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. 
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onder-
kant van deze advertentie.
- Hornweg 187(Z21-047676) Sporthal de Bloemhof, verzon-

den 6 december 2021

ALCOHOLWET VERGUNNING (VERLEEND)*

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van 
de Alcoholwet de volgende vergunning is verleend. Tegen de 
afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u dat 
moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van 
deze advertentie.
- Hornweg 187 (Z21-047682) Sporthal De Bloemhof, verzon-

den 6 december 2021

INGETROKKEN AANVRAGEN:

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag is ingetrokken:
- Wijkgebouw Irene naast de dorpskerk (Z21-081951) Kerst-

markt op 11 december 2021, verzonden 1 december 2021

TER INZAGE

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

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

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

t/m 06-01-22 Verzoek tot onthe�ng, met de daarop be-

trekking hebbende stukken, in het kader 
van het plaatsen van verkeersmaatregelen; 
- frezen asfaltverharding; - aanbrengen van 
een nieuw laag asfalt op 8 t/m 10 december 
2021, op het perceel Ophelialaan.

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

t/m 14-01-22 Vastgesteld parapubestemmingsplan Ka-
merverhuurbedrijf Aalsmeer met de bijbe-
horende stukken (Z21-020283)

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Vervolg van vorige blz.

BilderdammerwegBilderdammerwegBilderdammerweg

Spilstraat

Kudelstaartseweg

Stuurboordstraat

Stuurboordstraat

Cornelis Claasz Baas Hof

Spiegelstraat

Jachthaven Kempers

Herenweg

Herenweg

Kom
pasplein

Kom
pasplein

Kom
pasplein

5

51-51A

1

4

31

10

283

5

13

37a

7d

11a

49

30

8

1113a

46

32

41

47

82-84a

21-24

106-108a

51

6

12

6b

3a

17-20

110-112a

8

94-96a

277

9a

285

114

1a

90-92a

52

20

55

102-104a

28

7a

64
22

66

26

42

47A

57a

6a

86-88a

44

74

60

7e

80

54 281
38

21a

6

17

24

5a

4

5-8

48

1

39

238

81

277B

50

3

21

23a

9
13

56

43

7

98-100a

13-16

77

1-109

816

8

19
17

275

2b
1a

2

2

21b

248

1

15

18

242

2a

7

3

2c
2d

9a

9c

295-303

2b

35

3

291

9b

2c

5

2a

9d

250-276

45a

40

59

36

79

58

29

11

23c

29a

15a

2e

2d

13

53

45

277A

240

63

62

27

23b

59

61

23

66 traf

15a

1-4

15

14

37

665

10

9-12

32

C

F

E

B
A

G

D

6

S
385m²

S
180m²

S
400m²

S
500m²

7

3

4

3

4
15 app.(soc.) 15 app.(soc.)

40 app.(mid.)

WERKNR.

SCHAAL

DATUM

GETEKEND

FORMAAT

BLAD

GEWIJZIGD

BESTAND

PROJECTMAP

E-mail: kuiper@kuiper.nl
Internet: www.kuiper.nl

Bezoekadres: Van Nelleweg 3042 3044 BC Rotterdam

Fax: 010 404 56 69
Telefoon: 010 433 00 99

Postadres: Postbus 13042 3004 HA Rotterdam

Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Architectuur, Landschap BV
City & Regional Planning, Urban Design, Architecture, Landscape

KuiperCompagnons

DATUM PLOT

S-VK-88700600-09-02.dwg

J:\887\006\00\3 Projectresultaat\DWG

FSmorenburgUSER

01/06/2021

Westeinderhage

Kudelstaart

Van Omme & De Groot

887 006 00

1 :1000

840x420N

Aalsmeer - Het college van burge-
meester en wethouders heeft 
dinsdag het ontwerpbestemmings-
plan ‘Westeinderhage’ vastgesteld.  
Daarmee is een volgende stap gezet 
naar de bouw van 267 woningen in 
Kudelstaart. Het project Westeinder-
hage is gepland tussen de Bilder-
dammerweg en de Herenweg. 
“De woningen in project Westeinder-
hage gaan variëren van apparte-
menten tot vrijstaande woningen. 
Zowel koop als huur”, zegt 
wethouder Ruimtelijke Ordening 
Bart Kabout. 
“Voor elke levensfase is er een 
woning gepland. Van jong tot oud, 
van single tot gezin. We volgen uiter-
aard de woonagenda die uitgaat van 
25% sociale en 30% middeldure 
woningen. Voor Aalsmeer en Kudel-
staart is dit weer een mooie stap in 

het vervullen van een enorme 
behoefte aan woningen.” 
Het project is ontworpen door 
Kuiper-Compagnons en wordt uitge-
voerd door Van Omme & De Groot 
Projectontwikkelaars en Bouwers. 
“De nieuwe wijk wordt ruim opgezet. 
Dit project past qua uitvoering, 
aantal woningen en schaalgrootte in 
de huidige uitstraling van Kudel-
staart”, zegt Bart Kabout. 

Zes weken ter inzage
Om omwonenden in de gelegenheid 
te stellen een zienswijze in te dienen, 
legt de gemeente het ontwerpbe-
stemmingsplan zes weken ter inzage. 
Het is vanaf 17 december tot en met 
27 januari digitaal te raadplegen via 
www.ruimtelijkeplannen.nl en het is 
gedurende die tijd - op afspraak - ook 
op papier in te zien in het raadhuis. 

Beeldkwaliteits- exploitatieplan
Aanvullend op de regels van het 
bestemmingsplan, is een beeldkwali-
teitsplan opgesteld. Het beeldkwali-
teitsplan bevat spelregels en richt-
lijnen voor de ruimtelijke kwaliteit 
die de gemeente in het plangebied 
nastreeft. Het beeldkwaliteitsplan 
vormt na vaststelling door de 
gemeenteraad het toetsingskader 
voor welstand. Het gaat tegelijk met 
het ontwerpbestemmingsplan op 
dezelfde wijze ter inzage. Omdat de 
gemeente niet met alle particuliere 
grondeigenaren een anterieure over-
eenkomst gesloten heeft, diende ter 
zekerstelling van het gemeentelijke 
kostenverhaal ook een exploitatie-
plan vastgesteld te worden. Dit 
exploitatieplan is gereed om als 
ontwerp ter inzage te worden gelegd 
voor zienswijzen.

Ontwerpplan ‘Westeinderhage’ 
door college B&W vastgesteld

Aalsmeer – Helaas even geen fysieke 
poppenkastspelen voor en dichtbij de 
kinderen. Maar daar heeft poppen-
kastspeler en schrijver Gerard Zelen in 
samenwerking met Radio Aalsmeer 
wat op bedacht. Woensdag 15 en 
zaterdag 18 december wordt om 15.00 
uur zijn wintervoorstelling ‘Twinkel 
twinkel kleine ster’ uitgezonden via 
het Aalsmeerse TV-kanaal (Caiway 
kanaal 12). Het wintersprookje neemt 
jong en oud mee met een kaboutertje 
die stap voor stap zijn wensdroom 
hoopt uit te laten komen. 

Bestuur Voedselbos te gast
Donderdag 9 december om 19.00 uur 
ontvangt Esther Sparnaaij bestuurs-
leden Berry Nijmeijer en Kitty van der 
Knaap van Voedselbos ‘de Smikkeltuin’ 
in de studio. Op de avond voor de 
feestelijke opening komen ze vertellen 
over hun passie voor deze nieuwe plek 
en natuur. Leuke vragen voor het 
bestuur? Stuur ze naar esther@radio-
aalsmeer.nl

‘December Zeroes’ 
Op donderdag 9 december duikt 
presentator Meindert van der Zwaard 
vanaf 20.00 uur in de muziek uit de 
jaren zeroes! Niet alleen de grote hits, 
maar ook de minder bekende 
nummers komen voorbij tijdens deze 
extra lange ‘Aalsmeer by Night’.

Film ‘Toen was alles anders’
Vrijdag 10 december om 11.00 uur en 
zaterdag 11 december om 13.00 uur is 
de maand� lm van Stichting Oud Aals-
meer weer te zien op het TV-kanaal 
van Radio Aalsmeer. De historische 
� lm is ‘Toen was alles anders’, ter 
beschikking gesteld door Ab Carels. De 
� lm op zaterdag wordt vooraf gegaan 
door een inleidend interview met een 
medewerker van Oud Aalsmeer om 
12.00 uur. 

Woonstyliste in ‘Door de Mangel’ 
Vorige week ontving het team van 
‘Door de Mangel’ Lisette Sier-Wismeijer 
als 327e gast. Zoals gebruikelijk zoekt 
de gast in ‘Door de Mangel’ zelf een 
opvolger en dat werd Heidi Wegman. 
Heidi is interieurstyliste en is begin dit 
jaar haar eigen bedrijf begonnen. 
Lisette wil graag weten wat dè woon-
trend van 2022 gaat worden. Dit en 
meer aanstaande maandag 13 
december vanaf 19.00 uur.

‘Radio Aalsmeer Politiek’ 
Woensdag 15 december is er om 19.00 
uur weer een uitzending van ‘Radio 
Aalsmeer Politiek’. Erik Kreike en Sem 
van Hest ontvangen Joop Kok en Jaap 
Overbeek en praten over van alles op 
het gebied van de lokale politiek. 

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. En op TV te 
bekijken via kanaal 12 van Caiway, 
kanaal 1389 van KPN/XS4ALL/Telfort of 
radioaalsmeer.nl/tv. 

Poppenkastsprookje ‘Twinkel 
kleine ster’ op TV Aalsmeer

Aalsmeer - Stichting Living Memo-
ries rijdt sinds deze week met dank 
aan Frank Vaneman Automotive 
zichtbaar door het land. Door het 
sponsoren van een bestickerde auto 
helpt het autobedrijf het goede doel 
met mobiliteit en het werken aan 
haar naamsbekendheid. De Aals-
meerse stichting maakt video’s van 
kinderen die gaan overlijden aan een 
ziekte. Frank Vaneman Automotive 
vindt het belangrijk bij te dragen aan 
doelen die zich maatschappelijk 
inzetten. ‘Wij geloven niet zozeer in 

het doneren van geld als wel in het 
faciliteren van mobiliteit voor stich-
tingen die het goed kunnen 
gebruiken”, zegt eigenaar Frank 
Vaneman. “Het is onze missie dat 
iedereen bij ons wegrijdt met een 
lach. De belofte die we daarbij doen 
is ‘direct goed geregeld’. Toch 
bese� en we ons dat een lach niet 
voor iedereen vanzelfsprekend is. 
Daarom steunen wij Stichting Living 
Memories maar ook de Clini Clowns.”
Tientallen professionele videomakers 
zetten zich belangeloos voor Stich-

Bestickerde auto voor Stichting 
Living Memories

Thinka Sanderse, oprichter Stichting Living Memories, ontvangt de sleutel en een 
taart van Frank Vaneman, eigenaar van Frank Vaneman Automotive.

ting Living Memories in. De kinderen 
worden aangemeld via kinderpallia-
tieve zorgteams in academische 
ziekenhuizen, kinderthuiszorgorgani-
saties en uitvaartondernemers. De 
beelden die de stichting maakt, zijn 
na het overlijden van het kind van 
onschatbare waarde voor de ouders, 
broertjes en zusjes. De stichting 
werkt vanuit Aalsmeer. “We rijden het 
hele land door voor onze contacten”, 
zegt Thinka Sanderse, oprichter van 
Stichting Living Memories. “Dat we 
dat nu met een bestickerde auto 
kunnen doen, is heel goed voor onze 
naamsbekendheid. We willen graag 
iedereen die in de situatie komt 
waarin ze een kind gaan verliezen de 

mogelijkheid geven om van ons een 
video te krijgen. Daarvoor is het 

belangrijk dat iedereen in Nederland 
ons en ons werk kent.” 
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AGENDA

DONDERDAG 9 DECEMBER:
* Ko�eclub Speciaal in buurthuis 

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

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

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

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

* Laatste raadsvergadering in 
2021 in burgerzaal, Raadhuis 
vanaf 20u. Te volgen via 
livestream www.aalsmeer.nl

VRIJDAG 10 DECEMBER:
* Expositie Beestenboel in het 

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

ZATERDAG 11 DECEMBER:
* Crash Museum aan Aalsmeer-

derdijk open van 10 tot 16u. 
* Kaarten BV Hornmeer in buurt-

huis Dreef vanaf 13u.
* Lichtjesmiddag voor omwo-

nenden speelplein Hengelpad in 
Kudelstaart vanaf 15u.

11 EN 12 DECEMBER:
* Schuurverkoop voor stichting 

ALS. Zaterdag 10 tot 17u. en 
zondag 12 tot 16u. Oostein-
derweg 155.

ZONDAG 12 DECEMBER:
* Kerstkien bij BV Hornmeer in 

buurthuis Roerdomplaan, 13u. 

MAANDAG 13 DECEMBER:
* Ko�e-inloop in De Reede, 

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

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

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

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

* Online-infoavond over isoleren. 
Aanmelden via www.regionaal-
energieloket.nl.

DINSDAG 14 DECEMBER:
* Kinderboerderij Boerenvreugd 

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

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

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

DONDERDAG 16 DECEMBER:
* Ouderensoos 55+ in het Middel-

punt, Wilhelminastraat v/a 13u.

ZATERDAG 18 DECEMBER:
* Competitie bij Sjoelclub Aals-

meer in Dorpshuis Kudelstaart 
vanaf 13.30u.

Aalsmeer – Oud Nuus haakt in op de 
landelijke actualiteit van Corona/
Covid en (tot eind november) 26 
Aalsmeerse sterfgevallen. In de extra 
dikke decembereditie gaat Oud Nuus 
in op pandemieën die in vroeger 
eeuwen Aalsmeer bereikten. Met 
antivaxxers rond 1800. In deze editie 
wordt ook teruggeblikt op twee 
eeuwen, vaak grensverleggende 
architectuur in de gemeente.

Van Pest en pokken
Onder de titel ‘van pest tot pokken’ 
schetst historicus Jan Willem de Wijn 
een beeld van zes wereldwijde 
besmettelijke ziekten die onder onze 
voorouders slachto�ers hebben 
geëist. Van lokale lijders aan lepra 
werd geen spoor gevonden, maar 
Aalsmeerders die naar centrum 
Amsterdam gingen, kwamen langs 
het leprozenhuis. Er werd in het Aals-
meer van de zeventiende eeuw 
gewaarschuwd om mogelijk 
besmette huizen (zelfs dat van de 
schout) ‘te mijden als de pest’. In 
1804 stierf de veertienjarige Aals-
meerse scholier Dirk Willems 
Keessen. Zijn houten rugzak (pren-
tenbord) is jarenlang niet aangeraakt 
uit vrees voor besmetting, maar 
maakt nu deel uit van de collectie 
van Oud Aalsmeer. Het blad toont 
een cartoon van rond 1800 waarin 
koeienkoppen na vaccinatie uit 
mensen groeiden. Het menselijk 
vaccin was geënt op dat van 
koepokken. Daar komt ook de term 
vaccineren vandaan; het stamt af van 
‘vacce’, latijn voor van koeien.

Toonaangevende architectuur
In het blad sluit architect Jack Breen, 
voormalig hoofddocent aan de TU 
Delft, zijn miniserie over ontwikke-
lingen in de Nederlandse architec-
tuur, toegespitst op Aalsmeer, af. In 
deze zesde a�evering geeft hij voor-
beelden van hoe in de plannen voor 
de Stommeer en Hornmeer het 
‘handschrift’ van J.F. Berghoef zicht-
baar bleef. Na een periode van 
consolidatie, waarin sommigen ook 
wel een ‘Nieuwe Truttigheid’ 
herkenden, brak een tweede bloei-
periode van de Nederlandse archi-
tectuur aan. Een belangrijke rol in het 
ontstaan van deze ‘New Wave’ was 
weggelegd voor rijksbouwmeester 
Tjeerd Dijkstra, ook bekend als de 
ontwerper van het (inmiddels 
verdwenen) Aalsmeerse postkantoor 
aan de Stationsweg, die vooral jonge 
architecten kansen bood. Breen 
belicht enkele van hun projecten aan 
de hand van dynamiek en transpa-
rantie, alsook massa en licht. En 
terugkijkend signaleert hij dat de 
laatste twee eeuwen het aangezicht 
van de gemeente Aalsmeer een 
ingrijpende transformatie heeft 
ondergaan, vooral in de afgelopen 
decennia. “De impact van deze meta-
morfose is het meest acuut waar-
neembaar in de ooit ingetogen 
biotoop van de ‘Buurt’. Het oorspron-
kelijk smalle dijkweggetje, met aan 
weerszijden vruchtbare landjes en 
traditionele boerderijen, is 
verworden tot een forenzen-renbaan 
langs oversized ‘landhuizen’, opge-
trokken in een hardhandige, pseudo-
traditionele beeldtaal. Een verande-
ringsproces dat zich onverminderd 
lijkt voort te zetten.”

Hongaarse kindertreinen
Door enorme voedseltekorten na de 
Eerste Wereldoorlog werden de 
levens van tienduizenden jonge 
Hongaarse kinderen bedreigd. In 
1919 was opgericht: ‘Aalsmeerder 

Extra dikke Oud Nuus boordevol 
Aalsmeerse historie

Comité tot Hulpverlening aan nood-
lijdende kinderen uit Oostenrijk en 
Hongarije’. Een soort ‘save the 
children’ actie werd een eeuw 
geleden op touw gezet. In tien jaar 
tijd kwamen 28.000 kinderen met de 
trein uit Budapest naar Nederland 
om drie maanden aan te sterken. 
Naar schatting 3.000 van die 
kinderen zouden niet terugkeren 
naar Hongarije. Een daarvan was de 
in 1923 vierjarige Rozsa Szlezak (zie 
foto). Zij vond pleegouders bij Willem 
van Zijverden en Antje Brussée op 
Aalsmeerderdijk 365. Rozsa’s klein-
dochter Anne Kortenoever zou graag 
weten hoe het haar is vergaan in 
Aalsmeer. Oud Nuus is vanaf nu 
verkrijgbaar bij Het Boekhuis en bij 
de Bruna voor 7,50 euro. Begunsti-
gers van de stichting Oud Aalsmeer 
(vanaf 25 euro per jaar) ontvangen 
het blad vier keer per jaar. 

Amstelland - De Popprijs van 
Amstelland keert ook dit seizoen 
weer terug. De bandcompetitie wordt 
jaarlijks georganiseerd door Poppo-
dium P60 Amstelveen en N201 Aals-
meer. Vanaf maandag 6 december 
zijn de inschrijvingen geopend. Acts 
en bands uit alle genres kunnen zich 
tot en met 13 februari aanmelden om 
deel te nemen aan de competitie met 
voorrondes in N201 Aalsmeer en de 
�nale in P60. Poppodium P60 en 
N201 Aalsmeer bieden acts en bands 
uit de omgeving Amstelland en 
Meerlanden de kans om hun muzi-
kale talent verder te ontwikkelen. 
Afgelopen jaar organiseerde de 
Popprijs noodgedwongen een 
volledig online editie. Ruim 2.000 
mensen brachten een stem uit om 
hun favoriet de �nale in te krijgen. 
Uiteindelijk ging de Indie-punkband 
Floodlines er met de winst vandoor.

Mooi prijzenpakket
De Popprijs van Amstelland is voor 
iedereen, van singer-songwriters en 

ruige punkbands tot aan urban en 
hiphop acts. Bij deelname aan de 
popprijs maken de deelnemers kans 
op een mooi prijzenpakket en 
natuurlijk de eeuwige roem. De orga-
nisatie is op zoek naar de beste acts 
en bands uit Amstelland en Meer-
landen. Lockdown of niet, er wordt 
een feestje van gemaakt!
Aanmelden en meer informatie via: 
www.p60.nl/popprijs

Inschrijving voor Popprijs van 
Amstelland geopend!

Aalsmeer - Tot eind januari is in het 
Oude Raadhuis een tentoonstelling 
te zien met een hoge aaibaarheids-
factor: dierenkunst. KCA heeft 
kunstenaars uitgenodigd die hun 
passie voor dieren en kunst graag 
delen. Dat leverde een vertederende 
verzameling van schilderijen, kleur-
rijke tekeningen, magni�eke foto’s en 
indrukwekkende beelden op. Een 
boeiende tentoonstelling die 
iedereen zal aanspreken, van kunst-
liefhebber tot dierenliefhebber.
Bijna alle kunstwerken die in het 
Oude Raadhuis tentoongesteld 
worden, zijn voor schappelijke 

prijzen te koop. Nog op zoek naar 
een bijzonder cadeau voor kerst, 
bijvoorbeeld een vertederende teke-
ning van een dier, kom dan zeker 
kijken. 
Het Oude Raadhuis aan de Dorps-
straat 9 in het Centrum is iedere 
vrijdag tot en met zondag geopend 
van 14.00 tot 17.00 uur. De toegang 
is uw/jouw gift. Tijdens openingsuren 
is de expositieruimte telefonisch 
bereikbaar via 0297-344318.
Let op: In het Oude Raadhuis geldt 
een mondkapjesplicht en er wordt 
om een coronatoegangsbewijs 
gevraagd.

‘Beestenboel’: expositie met 
hoge aaibaarheidsfactor

KCA Jazzconcert 
Mike Boddé 
& Friends 
uitverkocht!
Aalsmeer - De pianist en caba-
reteske liedjesschrijver Mike 
Boddé is een nationale 
beroemdheid geworden door 
het tv-programma ‘Podium 
Witteman’ en met Fuse, het 
‘avontuurlijkste muzieken-
semble van Nederland’. Zo’n 25 
jaar geleden trad jazzpianist 
Mike Boddé al eens in Bacchus 
op. Nu komt hij weer naar Aals-
meer, ditmaal met violiste Julia 
Philippens en Niels Tausk op 
contrabas en trompet. 
Vanwege de corona restricties 
is het concert aanstaande 
zaterdag 11 december 
vervroegd naar de middag en 
vangt aan om 14.30 uur, zaal 
open vanaf 14.00 uur. Kaarten 
zijn overigens niet meer 
verkrijgbaar, het concert is 
uitverkocht. 

Let op: Bij deze voorstelling is 
het tonen van een coronatoe-
gangsbewijs verplicht.
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Rijsenhout - Een �ets is voor veel 
mensen in Kenia een belangrijk bezit. 
Er is dan ook een grote vraag naar 
goede �etsen voor een lage prijs. 
Swalabro Bicycles in Ukunda is een 
�etsenbedrijf, waar Nederlandse 
�etsen gerepareerd, onderhouden 
en verkocht worden. Met deze �et-
senwinkel wordt niet alleen gezorgd 
voor betaalbaar transport, maar ook 
voor wat extra werkgelegenheid in 
een regio waar 50% van de mensen 
onder de armoedegrens leeft. 
Daarom krijgt Swalabro Bicycles 
steun van de Nederlandse familie 
Labro door middel van het inza-
melen en transporteren van 

gebruikte �etsen uit Nederland. 
Eerdere zendingen van honderden 
�etsen vonden snel hun bestemming 
en daarom is de familie Labro 
opnieuw op zoek naar gebruikte 
�etsen voor mensen uit Ukunda en 
omgeving. Vooral mountainbikes en 
kinder�etsen zijn populair. Maar alle 
�etsen zijn welkom, ook waar iets 
aan mankeert. Uw/jouw oude �ets 
maakt voor de inwoners van Ukunda 
in Afrika een groot verschil. Fietsen 
kunnen afgegeven worden bij Nina 
Labro in Rijsenhout, maar ze kunnen 
ook thuis worden opgehaald. Tele-
foon/whatsapp: 06-83642624 of 
email: maurice.labro@home.nl.

Inzameling fietsen voor Kenia

Aalsmeer - De online kerstmarkt van 
de Hervormde Dorpskerk voor het 
goede doel ‘Heart voor Children’ is 
afgelopen 4 december online 
gegaan en is nog te bezoeken. Er zijn 
mooie kerstkaarten te koop, leuke 
vogelvoeder spulletjes, ko�e 
presentjes, mondkapjes, gezellige 
kerstartikelen en nog veel meer. Er 
komen elke dag leuke nieuwe spul-
letje op de site te staan, dus regel-
matig een kijkje nemen is een 
aanrader. Ook wordt een online 
loterij gehouden, waarmee onder 

andere een mooie kerststal te 
winnen is. Neem ook een kijkje in de 
online kerstshop via www.hervorm-
daalsmeer.nl/kerstmarkt en help de 
meiden van het tehuis in Oeganda 
een mooie slaapzaal te geven. 
 Ophalen van de gekochte en 
gewonnen spullen kan op de zater-
dagen 11 en 18 december tussen 
11.00 en 14.00 uur in gebouw Irene 
aan de Kanaalstraat 12. Voor de 
eerste 25 klanten die op de �ets de 
spullen komen halen staat er een 
hele leuke gratis �etstas klaar!

Online kerstmarkt Hervormde 
Dorpskerk nog te bezoeken

Aalsmeer - In de tekenlessen van creatief centrum De Werkschuit werken kinderen 
in de leeftijd van 6 tot 12 jaar aan een beeldverslag van de huidige pandemie. De 
tekeningen geven weer hoe kinderen de teststraat, het vaccineren en ‘quarantaine’ 
zien. Foto’s: Anne�e van Itterzon

Kindertekeningen over pandemie

Aalsmeer - De Aalsmeerse stichting 
Kinderhulp Afrika biedt al meer dan 
30 jaar onderwijs aan weeskinderen in 
Oeganda. Op dit moment zijn het 
spannende tijden voor de stichting. Al 
meer dan anderhalf jaar kunnen de 

850 kinderen in Oeganda niet naar 
school. Vanwege corona zijn alle 
scholen gesloten. Ook voor de inkom-
sten in Oeganda heeft dat grote 
gevolgen. Naast de 300 sponsorkin-
deren die Kinderhulp Afrika sponsort 

Spannende tijden in Oeganda
De klaslokalen in Oeganda staan al anderhalf jaar leeg.

bezoeken ook 550 andere kinderen de 
school. Zij betalen normaal gesproken 
schoolgeld, dat nu is weggevallen. Om 
dit tekort op te vangen heeft de stich-
ting een noodfonds opgericht. Het is 
overleven. De 100 medewerkers 
hebben salaris nodig. Worden ze niet 
betaald, dan zijn er straks geen onder-
wijzers meer. Wie zorgt er dan voor de 
kinderen? De stichting heeft al veel 
bezuinigd, maar de bodem van het 
noodfonds is in zicht. Voor de 
komende periode heeft de stichting 
nog € 40.000,- nodig. Hiervoor 
houden zij op dit moment actie. Help 
hen overleven! Maak vandaag uw gift 
nog over op giro 5066 t.n.v. Stichting 
Kinderhulp Afrika. De stichting heeft 
tevens een aanvraag ingediend bij 
Stichting Ontwikkelings-Samenwer-
king Aalsmeer (OSA). Uw gift wordt 
door hen tot een maximum van € 
2500,- verdubbeld. Helpt u mee om 
voor deze kinderen te blijven zorgen? 
Geef met uw hart! Ga voor meer infor-
matie naar www.kinderhulp-afrika.nl

Kunstwerkje in 
geknotte wilg
Kudelstaart - “Op mijn regelmatige wandeling langs het 
Corry Vonk pad ontdekte ik, bij de leuke draad�guren op 
bomen en paaltjes, op één van de onlangs geknotte wilgen 
een natuurlijk ontstaan kunstwerkje. Namelijk: een afbeel-
ding van een varkenssnuit”, aldus Gaarenstroom die een foto 
maakte en deze naar de krant stuurde. Ziet u/jij ‘m ook?!

Aalsmeer - De ZWO-commissie van 
de Open Hof kerk heeft een gelde-
lijke ondersteuning gegeven voor de 
bouw van een ziekenzaal voor de 
Michael Wamalwa School. Dit is een 
school voor dove en slechthorende 
kinderen in Kitale, een dorp in het 
westen van Kenia. Het onderwijs 
wordt in gebarentaal gegeven. Het is 
een school voor jongens en meisjes 
in de basisschool leeftijd en het is de 
enige school in dit gebied voor dit 
type onderwijs. Verbonden aan de 
school is een internaat. Tijdens het 
verblijf op school kunnen kinderen 
ziek worden. Op dit moment is er 
geen aparte ziekenzaal. Wanneer een 
kind ziek wordt, is er geen andere 
plek dan de slaapzaal tussen 
gezonde kinderen. Niet ideaal. Zeker 
in een tijd van de coronapandemie. 

Open Hof kerk steunt Michael 
Wamalwa school in Kenia 

Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 11 
en zondag 12 december organiseert 
Lydia de Vries een schuurverkoop 
waarvan de opbrengst gaat naar de 
stichting A.L.S. Lydia de Vries is net 50 
jaar geworden en wil volgend jaar de 

uitdaging aangaan om in Team 
Marieke de Mont Ventoux te 
beklimmen. Om voor het goede doel 
zo veel mogelijk geld in te zamelen 
houdt zij in de oude werkplaats, die na 
de verhuizing van Bert de Vries Fietsen 

Schuurverkoop dit weekend 
voor stichting A.L.S.

toch leeg staat, een schuurverkoop. 
Lydia heeft van heel veel mensen 
mooie bruikbare tweedehands en 
nieuwe spullen gekregen, van kleding, 
vazen en woonaccessoires tot lampen, 
boeken, kerstversiering en nog veel 
meer. Vanuit de �etsenzaak worden 
een paar tweedehands hand �etsen 
aangeboden tegen hele mooie prijzen. 
Verder hebben de buren van de ‘Baby 
Jungle’ enkele mooie babydekens 
beschikbaar gesteld om voor het goed 
doel te verkopen. Ook maakt een 
aantal zelfgemaakte droomdekens 
door Corine Engel deel uit van het 
verkoopassortiment. De schuurver-
koop is zaterdag van 10.00 tot 17.00 
uur en zondag tussen 12.00 en 16.00 
uur. Locatie: Oosteinderweg 155 (voor-
heen Bert de Vries Fietsen). Aan bezoe-
kers wordt gevraagd zich wel aan de 
RIVM regels houden, dus mondkapje 
op en 1.5 meter afstand houden. 
Doneren voor het goede doel is 
natuurlijk ook mogelijk. Dit kan via  
www.tourduals.nl/actie/lydia-de-vries 
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Aalsmeer - Afgelopen maandag 6 
december, 100 dagen voor de 
gemeenteraadsverkiezingen, heeft 
de VVD Aalsmeer-Kudelstaart haar 
verkiezingsprogramma 2022-2026 
bekend gemaakt. Het programma 
heeft als slogan ‘We doen het samen 
in Aalsmeer’. “Voor deze slogan is 
gekozen omdat we in Aalsmeer veel 
samen bereiken. Of het nu gaat om 
samen zorgen of samen ondernemen 
of samen evenementen organiseren. 
We doen dat samen. Bovendien heeft 
het samen besturen van de 
gemeente een meerwaarde”, aldus 
fractievoorzitter Dirk van der Zwaag. 
De VVD wil de inwoners meer en 
beter betrekken bij komende 
projecten, door de communicatie in 
een eerder stadium aan te vangen en 
beter te luisteren naar onvermijde-
lijke kritiek en proberen daar oplos-
singen voor te vinden. “Samen een 
leefbare gemeente te realiseren”, 
vervolgt Van der Zwaag.

Vijf thema’s
Het programma zelf is opgebouwd 
rondom vijf thema’s: Samen wonen, 
samen ondernemen, samen duur-

zaam, samen zorgen en samen 
ontspannen. Zo wil de VVD meer 
inwoners passend laten wonen, in 
een gemeente die bereikbaar is en 
waar iedereen zich thuis voelt. Daar-
naast wil de VVD ondernemerschap 
stimuleren, door te investeren en met 
regels en procedures die werken. Ook 
wil de VVD aan een groene gemeente 
werken, met milieubewuste inwoners 
en met realistische plannen voor de 
energietransitie. De VVD wil verder 
een gemeente die goede zorg levert, 
met veel verschillende vrijwilligers en 
organisaties, die samen de mensen 
echt helpen. Ten slotte staat de VVD 
voor een gemeente waar haar inwo-
ners trots op zijn, waar je als inwoner 
kan genieten, en waar je ook gastvrij 
onthaald wordt. 
Fractievoorzitter Dirk van der Zwaag 
tot slot: “Voor mij zijn deze vijf 
thema’s helder en dragen ze bij aan 
een �jne gemeente om in te wonen. 
Samen met Robert van Rijn, die zich 
weer beschikbaar stelt als wethouder, 
en een ervaren, maar ook vernieuwde 
kandidatenlijst, ga ik als lijsttrekker 
met veel vertrouwen de komende 
gemeenteraadsverkiezingen in.”

Verkiezingsprogramma VVD: “Wij 
doen het samen in Aalsmeer”

Aalsmeer – De Algemene Ledenver-
gadering van de PvdA Aalsmeer 
heeft op woensdag 1 december 
unaniem gestemd voor de nieuwe 
kandidatenlijst en het verkiezings-
programma. Vanaf september zijn er 
gesprekken geweest met voormalige 
leden van AB (Aalsmeerse Belangen) 
en politiek meer sociaal gerichte 
burgers om tot een brede linkse, 
leuke en lieve beweging te komen, 
genaamd LAB. De intentie was om 
met LAB in maart van het volgend 
jaar mee te doen aan de gemeente-
raadsverkiezingen. Er werden volop 
gesprekken gevoerd, hard gewerkt 
aan een manifest, maar uiteindelijk 
bleek er te weinig tijd te zijn om tot 
een volmondig: ‘Ja, we doen het’ te 
komen. Lijsttrekker Jelle Buisma: 
“Uiteraard is het jammer dat het niet 
is gelukt, maar we zijn er van over-
tuigd dat we ook als PvdA het 
verschil kunnen maken. We gaan 
Aalsmeer mooier en leuker maken, 
meer open, sociaal, positief en 
samen.” Het manifest waarmee de 
lokale PvdA de verkiezingen ingaat 
beslaat zeven thema’s, waarin visie, 
houding en doelen voor de komende 
raadsperiode worden benoemd.

Kandidaten
De kandidatenlijst bestaat uit 
vertrouwde en nieuwe gezichten. Jelle 
Buisma, huidig fractievoorzitter van de 
PvdA in de gemeenteraad, is lijst-
trekker. Jelle is geboren en getogen in 

Aalsmeer, zijn grootste drijfveer is zijn 
sociale betrokkenheid: “Je bent er voor 
elkaar.” Hij is werkzaam in de ICT. Op 
de tweede plaats staat Fien Eveleens. 
Fien woont sinds enkele jaren weer in 
Aalsmeer, na 30 jaar in Rijsenhout te 
hebben gewoond. Voor de PvdA Haar-
lemmermeer is zij bijna 5 jaar raadslid 
geweest. Ze werkt met mensen met 
epilepsie en is als vrijwilliger actief bij 
onder andere De Binding. Haar motto: 
Alleen ga je sneller, samen kom je 
verder. Op plaats drie staat Omar El 
Hri. Omar is momenteel fractieassis-
tent en al 20 jaar werkzaam in zorg en 
welzijn waarvan 15 jaar in kind en 
jeugd psychiatrie. In deze tijd van 
pandemie en voor velen ook econo-
misch gezien moeilijke periode, vindt 
hij dat in alles de mens centraal moet 
blijven staan. De vierde plaats is gere-
serveerd voor de geboren en getogen 
24 jarige Aalsmeerse Sherley Neder-
veld, die via haar studie in aanraking 
kwam met de politiek. Ze herkende 
veel van haar normen en waarden in 
de uitgangspunten van de sociaal 
democraten. Sherley studeert rechten 
in Leiden en is in de laatste fase van 
haar studie. Naast ambitieus en 
gedreven, is ze een democraat in hart 
en nieren. Plaats 5  is voor Frits Nisters. 
Frits is ondernemer in Aalsmeer. In 
een vorige raadsperiode was hij 
raadslid van AB, hij is sociaal bewogen, 
komt op voor betaalbare woningen en 
heeft oog voor het gebruik en aanzien 
van de publieke en groene ruimte.

Vertrouwde en nieuwe gezichten op 
kandidatenlijst PvdA Aalsmeer

Aalsmeer – Nog geen vijf minuten 
was de raadsvergadering donderdag 
2 december begonnen toen er plots 
bezoek arriveerde in de burgerzaal. 
Hoog bezoek mocht welkom geheten 
worden, want Sinterklaas maakte met 
twee Pieten zijn opwachting. Hij 
kwam, zo deelde hij mede, inspreken. 
De Sint heeft zo’n twee weken in het 
souterrain van het Raadhuis gelo-
geerd of, zoals hij zelf zei Praatjeshuis, 
en dat is hem uitstekend bevallen. 
Inmiddels is de goedheilman weer 
terug naar Spanje, maar volgend jaar 
komt hij graag weer naar Aalsmeer.

Feestbeesten
 Sinterklaas had zijn grote boek 
meegenomen met informatie over 
inwoners, klein en groot, maar 
besloot op aanraden van de Hoofd-
piet niet ieder raadslid persoonlijk toe 
te spreken. Hij kwam gewoon een 
beetje vrolijkheid brengen in barre 
tijden en het college en de raads-
leden bedanken voor het feit dat zij 
vier jaar op Aalsmeer en Kudelstaart 
gepast hebben. 
De Sint ging in op het uitstapje met 
de corsowagen en Gido (“Ik mag de 
burgemeester tutoyeren”) op de 
bak�ets. “Dat was leuk, maar het is 
geen Aalsmeer. Inwoners van Aals-

meer zijn altijd wel in voor een 
feestje, echte feestbeesten.” 
Voor burgemeester Gido Oude Kotte 
had hij een passend cadeau meege-
nomen. Een grote foto van de Aals-
meerse corsowagen bij het de�lé in 
Soestdijk. Uit handen van de Hoofd-
piet kregen de wethouders en alle 
raadsleden een verrassingspakket 
met hierin een banketstaaf, de water-
toren van marsepein en een chocola-
deletter. Burgemeester Oude Kotte 
bedankte de Sint en de Pieten voor 
de presentjes. En grapte hierbij: 
“Scheelt de gemeente weer in kosten 
voor kerstpakketten.” 

Aalsmeerse mantel
Sinterklaas, die overigens een mantel 
droeg in de Aalsmeerse driekleur 
(rood, groen, zwart), wenste tot slot 
iedereen een goed en gezond 2022 
en zei het op prijs te stellen met 
gezang door alle raadsleden (“bij 
binnenkomst was het wat matig”) 
uitgezwaaid te worden. Hier werd 
groots gehoor aan gegeven. ‘Dag 
Sinterklaasje’ werd luidkeels 
gezongen tijdens het vertrek van de 
Sint en de Pieten. Hierna pakte 
burgemeester Oude Kotte de voorzit-
tershamer weer op en werd de verga-
dering voortgezet.

Sinterklaas en Pieten bezoeken 
de raadsvergadering

Aalsmeer - In tegenstelling tot eerdere 
berichtgeving, is besloten geen publiek 
toe te laten bij de raadsvergadering 
vanavond, donderdag 9 december, om 
zo een bijdrage te leveren aan het 
beperken van het aantal contactmo-
menten en verdere verspreiding van 
het coronavirus. Het is de laatste verga-
dering van de gemeenteraad van dit 

jaar en onder andere wordt de vernieu-
wing van de ambtelijke samenwerking 
tussen Aalsmeer en Amstelveen 
besproken en vastgesteld. Aan de orde 
komen ook de verordening jeugdhulp 
Aalsmeer en indicatoren Sociaal 
Domein. De vergadering begint om 
20.00 uur en is live te volgen (en later 
terug te luisteren) via www.aalsmeer.nl

Geen publiek bij raadsvergadering

Foto’s: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - De fractie Absoluut Aals-
meer heeft een voorstel gedaan om 
het hoogspanningsgebouwtje naast 
Aalsmeerderweg 71 op de gemeen-
telijke monumentenlijst te plaatsen. 

Het gebouw is naar ontwerp van J.B. 
van Loghem gebouwd en dateert uit 
1948. Karakteristiek zijn de kerami-
sche tegels in de voorgevel met een 
kraaiende haan en een bulldog. In 

Derde hoogspanningsgebouwtje 
op monumentenlijst gemeente? 

Aalsmeer - Zondag 5 december even 
over twee uur in de middag is er 
brand ontstaan in een ondergrondse 
container op het Raadhuisplein. De 
brandweer was snel ter plaatse en 
heeft het vuur geblust. De oorzaak 
van de brand is nog onbekend. 

Vermoedelijk is vuurwerk in de 
container gegooid. Het was de 
verjaardag van Sinterklaas en ook 
brandweerlieden blijken best goed 
te kunnen rijmen: “Op het Raadhuis-
plein werd een brandlucht geroken. 
Onverlaten hadden een container in 

Brand in container Raadhuisplein

veel hoogspanningsgebouwtjes in 
de provincie Noord-Holland zijn 
beeltenissen terug te vinden. Op de 
gemeentelijke monumentenlijst zijn 
reeds de hoogspanningshuisjes in de 
Kastanjelaan en op het Schinkeldijkje 
geplaatst. Het gebouwtje aan de 
Aalsmeerderweg zou de derde in de 
reeks zijn. 

de brand gestoken. We kwamen snel 
ter plaatse met een auto vol brand-
weerattributen en slangen. De 
manschappen vulden een rode slang 
om hem vervolgens in de container 
te hangen. De brand was snel 
gedoofd en het sein ‘brand meester’ 
werd gegeven. Terug naar de kazerne 
om een gezellig avondje te beleven.”

Foto: VLN Nieuws - Laurens Niezen
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De Kwakel - Afgelopen weekend is 
de zaalcompetitie bij hockeyclub Qui 
Vive van start gegaan. Nu er minder 
in de zaal getraind kan worden, 
omdat veel zaaltrainingen na 17.00 
uur gepland stonden, heeft Qui Vive 
zaalhockey balken aangeschaft, 
waardoor er nu ook deels buiten 
getraind kan worden. Het is uiteraard 
niet hetzelfde als in de zaal, maar het 
is in ieder geval beter dan bijna niet 
te kunnen trainen. Buiten kunnen de 
teams trainen op tactiek, formatie, 
verdedigend blok en voor de E en D 
teams die nog niet eerder in de zaal 

hebben gespeeld ook op spelrege-
luitleg. Op die manier hoeven de 
teams niet zonder te trainen naar een 
wedstrijd gaan. Qui Vive probeert alle 
teams meerdere keren in de zaal te 
kunnen laten trainen. De zaalcom-
missie doet er dan ook alles aan om 
er extra zaaluren bij te krijgen, zowel 
door de weeks als in het weekend en 
in de kerstvakantie. Dit alles niet 
alleen om de teams zo goed voorbe-
reid mogelijk de zaalwedstrijden te 
laten spelen, maar ook om de jeugd-
leden toch lekker te laten sporten in 
deze corona-periode.

Zaalcompetitie van start bij 
hockeyclub Qui Vive

De Kwakel - Het najaarsblok zit er 
voor de stokstaartjes van hockeyclub 
Qui Vive weer op. Zondag 21 
november had deze groep van 4 tot 
6-jarige kinderen al weer de laatste 
training van dit blok die uit acht trai-
ningen bestond. Acht weken lang 
hebben zij spelenderwijs het hockey-
spelletje steeds meer leren kennen. 
Door middel van allerlei verschil-
lende oefeningen kwamen zij hier 
mee in aanraking. Plezier staat uiter-
aard voorop en aan de blije koppies 
van alle stokstaartjes gezien te 
hebben, is dat ook de afgelopen 
weken weer gelukt. Na al die weken 
oefenen hadden ze natuurlijk stuk 
voor stuk een diploma verdiend. 

Naast alle stokstaartjes kregen ook 
alle (jeugd)trainers (Nessa, Manou, 
Robine, Loebna, Pia, Kyan, Jesse, Bas, 
Angad en Lisette) een groot applaus 
en kregen zij een bedankje namens 
de club. Iedere zondagochtend 
waren zij al vroeg op het hockeyveld 
te vinden om alle oefeningen uit te 
zetten zodat de kinderen om half 10 
direct konden starten met trainen. 
Na de voorjaarsvakantie (half maart) 
start er weer een voorjaarsblok van 
acht trainingen. Qui Vive hoopt ook 
dan weer heel veel stokstaartjes op 
zondagochtend op het hockeyveld 
te zien. Aanmelden hiervoor kan nu 
al door een mailtje te sturen naar: 
stokstaartjes@quivive.nl

Diploma’s voor stokstaartjes 
van hockeyclub Qui Vive

De Kwakel - Het jaarlijkse uitje van de 
donateurs van damclub Kunst en 
Genoegen, op 18 december, kan  
geen doorgang vinden.  Jaarlijks 
speelden zij onderling een damtoer-
nooi om uit te maken wie de huis-
tuin- en keukenkampioen zou 
worden. Daarna was het gezelligheid 
troef in ‘t Fort De Kwakel en bleef het 
er nog lang onrustig. Hopelijk kunnen 
de trouwe ondersteuners van K&G 
snel nog eens terecht. Ook de bonds-
wedstrijden van K&G zijn, en zullen, 
voorlopig niet doorgegaan. 

Onderlinge competitie
Wel kunnen de leden nog hun onder-
linge competitie spelen, dat doen ze 
op de vervroegde woensdagmiddag. 
Op dit moment voert Fred Voorn deze 
competitie aan, op een punt gevolgd 
door Wim Konst. Adrie Voorn kwam 
dichter bij dit tweetal door twee keer 
winst. Op 22 december sluiten de 
dammers het jaar af met snel-
dammen, onder de bezielende leiding 
van Rene de Jong. Het groepje is klein 
maar houdt vol. Enthousiaste 
dammers blijven zeer welkom!

Dammen voor donateurs K&G gaat niet door!

Aalsmeer – In totaal 350.000 verko-
pers hebben zich de afgelopen 
maanden ingezet om loten te 
verkopen tijdens de Grote Clubactie. 
In Aalsmeer haalden verenigingen in 
totaal 28.758 euro op. Landelijk 
deden 5.267 verenigingen mee met 
de Grote Clubactie. Samen haalden 
zij ruim 10,7 miljoen euro - 1,2 
miljoen meer dan vorig jaar - op door 
bijna 3,6 miljoen loten te verkopen. 
De deelnemende clubs verbreken 
hiermee alle records. 

Online verkoop
De online verkoop steeg spectaculair.
Dit jaar deden in Aalsmeer en Kudel-
staart acht clubs mee en zij haalden 
de volgende bedragen op. Hiervan 
gaat 80 procent naar de club. Sport-
vereniging Omnia 7.482 euro, RKDES 
7.155 euro, Korfbalvereniging VZOD 
1.758 euro, Muziekvereniging Flora 
474 euro, FC Aalsmeer 5.748 euro, 

The Funny Horse 3.855 euro, 
Rhythmic Dreams Gymnastics 
Academy 1.818 euro en Ruitersport-
vereniging De Doordravers 468 euro. 
Clubactie-loten verkopen was voor 
clubleden dit jaar eenvoudiger dan 
ooit. En dat is te merken aan het 
resultaat. Vorig jaar werden 1 miljoen 
loten online verkocht, dit jaar gingen 
maar liefst 1,6 miljoen loten digitaal 
over de toonbank.

Leuker en slimmer
Volgens Frank Molkenboer, directeur 
van de Grote Clubactie is de online 
verkoop veel leuker en slimmer 
geworden. “Leden gebruiken hun 
eigen verkooppagina die eenvoudig 
is te bereiken via een QR-code. Dit 
geeft verenigingen een veel groter 
bereik. Via een appje kun je nu ook je 
tante aan de andere kant van Neder-
land vragen bij te dragen aan jouw 
club.” Veel leden gaan nog gewoon 

Grote Clubactie: 28.758 euro 
voor Aalsmeerse verenigingen

langs de deur, en dat blijft een 
belangrijke manier van werven, stelt 
Molkenboer. “Maar veel tieners 
sturen liever een WhatsAppbericht 
naar familie en vrienden of posten 
hun verkooplink op social media.” 
Ook voor de clubs heeft de digitalise-
ring een enorm voordeel. “In voor-
gaande edities kostte het invoeren 
en verwerken van loten veel tijd. Het 
gaat nu allemaal automatisch, waar-
door het veel gemakkelijker is om 
mee te doen.” Met de opbrengsten 
van de Grote Clubactie krijgen 
verenigingen een boost. Ze kunnen 
bijvoorbeeld nieuwe trainingsmateri-
alen kopen, een jeugdkamp organi-
seren of het clubhuis opknappen. 
Iedere club heeft zo zijn eigen doel. 
Het succes bewijst de kracht van de 
49 jaar oude formule. De Grote Club-
actie is inmiddels de grootste fond-
senwervende actie in Nederland voor 
het verenigingsleven. Met een uitke-
ringspercentage van maar liefst 80 
procent keert deze loterij het meeste 
uit aan het goede doel, de deelne-
mende clubs.

Aalsmeer - Bewegen voor de jeugd is 
altijd belangrijk, zowel op school als bij 
de sportvereniging. Gelukkig bewegen 
in Aalsmeer veel kinderen op school of 
bij hun sportvereniging. Echter door de 
huidige corona maatregelen zijn er 
beperkingen om te trainen bij de 
sportverenigingen na 17.00 uur en 
gaan voor veel jeugd de trainingen niet 
meer door. Dit was aanleiding voor 

Team Sportservice Aalsmeer en hun 
JOGG partner Zorg en Zekerheid om na 
te denken hoe ze de kinderen op 
school een mooie stimulans konden 
geven om toch in beweging te blijven. 
Buurtsportcoach Team Sportservice 
René Romeijn: ”Juist nu is bewegen zo 
�jn en ook heel erg belangrijk voor de 
�theid van de jeugd. We wilden dit 
graag op school extra stimuleren en in 

In beweging blijven op school 
met Team Sportservice

samenwerking met Zorg en Zekerheid 
hebben wij een paar mooie materialen 
kunnen realiseren.” De afgelopen week 
is er bij alle basisscholen een pakket 
uitgedeeld dat bestaat uit voetballen, 
springtouwen en een frisbee. Hier 
kunnen de kinderen dus op school 
lekker mee aan de slag! Uiteraard is de 
wens van Team Sportservice en Zorg 
en Zekerheid dat alle sportvereni-
gingen met alle jeugd weer zo snel 
mogelijk alle trainingen kunnen 
hervatten, maar ondertussen wel 
lekker in beweging blijven op school.

Aalsmeer - Vanaf zondag 12 
december is het mogelijk om gebruik 
te maken van een nieuw vervoer-
middel: ‘OV op Maat’. OV op Maat is 
Openbaar Vervoer dat rijdt van een 
aantal haltes in Aalsmeer naar twee 
knooppunten: het nieuwe busstation 
langs de Burgemeester Kasteleinweg 
en de halte bij het Drie Kolommen-
plein. Het gaat hier om een proef van 
zes maanden met een mogelijke 
verlenging van zes maanden als er 
voldoende gebruik van wordt 
gemaakt. Wethouder Robert van Rijn: 
“OV op Maat is Openbaar Vervoer dat 
ervoor zorgt dat er vanuit een aantal 
haltes binnen Aalsmeer, waar 
vanwege de nieuwe dienstregeling 
geen reguliere OV-bus meer rijdt, 
gemakkelijk kan worden gereisd naar 
en van het knooppunt busstation 

Burgemeester Kasteleinweg of het 
Winkelgebied Aalsmeer Centrum. Het 
OV op Maat gaat op alle dagen van 
de week tussen 7.30 en 21.30 uur 
rijden en is een goede aanvulling op 
de nieuwe dienstregeling.” Vanaf 12 
december vervalt namelijk de 
busroute door het Centrum, omdat 
Connexxion de nieuwe vrije busbaan 
op de Burgemeester Kasteleinweg in 
gebruik neemt.

Zeven haltes
De haltes waarvandaan (en waar 
naartoe) kan worden gereisd zijn de 
bushaltes bij de Stommeerkade, bij 
het Seringenpark, in de Beethoven-
laan, de Mozartlaan, Aalsmeerderweg 
(142), Middenweg en Vuurdoorn-
straat. Vanaf deze haltes kan recht-
streeks een rit geboekt worden naar 

en van de twee knooppunten. Onder-
linge verbinding tussen boven-
staande haltes is niet mogelijk. De 
ritprijs van OV op Maat is 1,65 euro. 
Reserveren van een rit kan minimaal 
één uur van tevoren. De reservering 
kan telefonisch worden gedaan of via 
de App ‘OV-op-Maat’. De App is vanaf 
11 december te downloaden. Gedu-
rende de pilot is rolstoelvervoer 
helaas (nog) niet mogelijk. Hiervoor 
kan gebruik worden gemaakt van het 
Wmo vervoer. Mensen die niet in een 
rolstoel zitten, maar wel minder 
mobiel zijn, kunnen ook gebruik-
maken van ANWB AutoMaatje.
Meer informatie over deze regeling 
en het rolstoelvervoer is te vinden op 
www.connexxion.nl/2022 www.
zorgonlineaalsmeer.nl en www.auto-
maatje-aalsmeer.nl.

‘Openbaar Vervoer op Maat’ als 
proef van start in Aalsmeer 





Aalsmeer - In de nacht van 
woensdag 1 op donderdag 2 
december heeft een automobilist 
meerdere paaltjes uit de grond 
gereden. Dit gebeurde net na de 
bocht met de Van Clee�kade, ter 
hoogte van de kapsalon aan de Stati-
onsweg. De politie kreeg rond twee 

uur de melding. Er raakte zover 
bekend niemand gewond. De 
oorzaak van de aanrijding is nog 
onbekend. Hier wordt onderzoek 
naar gedaan. De schade is enorm. De 
auto kan als total loss worden 
beschouwd en is later in de nacht 
afgevoerd door een berger.

Auto total loss na botsing met 
paaltjes langs de Stationsweg

Foto: VLN Nieuws - Laurens Niezen
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Regio - “Ontzettend trots”, is de 
reactie van locatiebeheerder Jacco 
de Kroon op het winnen van de 
Publieksprijs van de NHN Business 
Awards. “Dat het publiek ons waar-
deert om wat wij hier elke dag met 
liefde doen is de mooiste waardering 

die wij kunnen krijgen.” Afgelopen 
donderdag won het team van 
natuurbegraafplaats Geestmerloo 
deze eervolle prijs in de Cultuur-
koepel in Heiloo. Na een start met 
300 genomineerde ondernemingen 
bleven er uiteindelijk twaalf �nalisten 

Publieksprijs NHN Business 
Awards voor Geestmerloo

Aalsmeer - Denkt u na over het 
isoleren van uw woning? De 
gemeente Aalsmeer en het Regio-
naal Energieloket zijn gestart met 
een collectieve isolatieactie voor 
vloer-, bodem en spouwmuurisolatie. 
Zo kunnen inwoners rekenen op een 
scherpe prijs, kwaliteit en maatwerk 
bij het isoleren van hun woning. 
Wethouder Duurzaamheid Wilma 
Alink: “Isoleren is wat de mensen die 
er verstand van hebben een ‘no 
regret’ maatregel noemen: iets waar 
je geen spijt van kunt krijgen. Door 
te isoleren blijft een woning warm in 
de winter en koel in de zomer. Dat 
betekent prettiger wonen en minder 
energie verbruiken. Dus je bespaart 
op je energierekening en helpt gelijk 
het klimaat.”

Online informatieavond
Het Regionaal Energieloket organi-
seert op maandag 13 december een 
online informatieavond over de isola-
tieactie. U kunt zich aanmelden voor 
de informatieavond door op www.
regionaalenergieloket.nl/aalsmeer te 

klikken op ‘Isolatieactie’ en vervol-
gens op ‘Aanmelden online 
informatieavond’. 

Makkelijk en voordelig 
De gemeente wil het inwoners 
makkelijk maken om energie te 
besparen. Op verzoek van de 
gemeente biedt het Regionaal Ener-
gieloket daarom gratis ondersteu-
ning bij het verduurzamen van uw 
woning. Indien u interesse heeft in 
de isolatieactie kunt u zich tot 24 
januari 2022 inschrijven. Er komt dan 
een installateur bij u langs om te 
kijken of uw woning geschikt is voor 
isolatie. Vervolgens ontvangt u vrij-
blijvend een persoonlijke o�erte. 
Daarna kunt u beslissen Voor deze 
isolatieactie is een ervaren isolatiebe-
drijf gekozen uit de regio. 

Start isoleeractie in Aalsmeer

Aalsmeer - Elk jaar speelt de Binding 
op 24 december een voorstelling voor 
het goede doel in de doopsgezinde 
kerk in de Zijdstraat. Vanaf eind 
augustus was een actieve groep 
jongeren met het script bezig, de 
leesavond in oktober was een succes 
en het beloofde een waar spektakel te 
worden. En toen liepen de besmet-
tingscijfers op met de huidige corona-
maatregelen als gevolg... 
Het stuk was echt geschreven als 
theaterstuk, waardoor de deelnemers 
het niet geschikt achten om bijvoor-
beeld te streamen of, zoals vorig jaar, 
in de vorm van een �lm beschikbaar 
te stellen. Het script gaat dus even in 
de ijskast en hopelijk is er volgend 
jaar voldoende ruimte om het weer 
op te pakken en alsnog neer te zetten 
zoals het bedacht is. De Binding zou 
echter de Binding niet zijn als er niet 
is nagedacht over een alternatief op 

kerstavond. De deelnemers kwamen 
voor een creatief crisisberaad bijeen 
en daar kwam de Bonte Binding 
Bingo Bonanza uit! Een gezellige, 
spectaculaire, live gestreamde bingo-
show waaraan op kerstavond vanuit 
de woonkamer via zoom aan meege-
daan kan worden. Vanaf 14 december 
kunnen bingokaarten gereserveerd 
worden via emailadres kerst@debin-
ding.nl. Graag in de mail aangeven 
vanaf welk adres u meedoet op kerst-
avond (dit in verband met de prijsuit-
reiking, uiteraard wordt vertrouwelijk 
met deze gegevens omgegaan) en 
met hoeveel mensen u verwacht te 
gaan kijken. Meer informatie volgt 
binnenkort via www.debinding.nl en 
de sociale media kanalen van de 
Binding. Voor reserveringen of aanvul-
lende vragen of suggesties is de 
Binding te bereiken via kerst@debin-
ding.nl

Geen theater, maar Bonte Binding 
Bingo Bonanza op kerstavond

Richard Koenen van OZ-Hami en Jan de Boer van Barendsen.

Aalsmeer - Bloemenexporteur 
Barendsen sluit zich per 1 januari 2022 
aan bij OZ-Hami, onderdeel van
Dutch Flower Group (DFG). Barendsen 
is meer dan 100 jaar actief in de 
export van verse snijbloemen aan 
importerende groothandelsbedrijven, 

event- & weddingsplanners en 
topbloemisten. Vanuit Aalsmeer 
werken dagelijks 70 medewerkers aan 
het op maat beleveren van klanten in 
ruim 35 landen wereldwijd, waaronder 
Zwitserland, Frankrijk en Spanje. Naast 
exportactiviteiten beschikt Barendsen 

Bloemenexporteur Barendsen 
sluit zich aan bij OZ-Hami

Aalsmeer - Brijder en IkPas dagen 
inwoners uit om hun alcoholgebruik 
in januari op pauze te zetten. Zo 
willen ze mensen bewuster maken 
van hun drinkgedrag en laten 
ervaren wat een pauze doet voor je 
gezondheid. Doet u ook mee met 
Dry January? Veel mensen drinken 
dagelijks alcohol. Dat kan variëren 
van 1 glas per dag tot (meer dan) 20 
glazen per week. Vaak is dit gewoon-
tegedrag. Een glas wijn of bier 
drinken is nu eenmaal lekker ter 
ontspanning. Maar wat nu als we in 
de maand januari helemaal geen 
alcohol drinken? 

Gezellig
Wethouder Wilma Alink van Zorg: 
“Het is in onze gemeente natuurlijk 
erg gezellig. En dat gaat vaak 
gepaard met een drankje. Maar we 
kunnen het ook heel gezellig hebben 
zonder alcohol. En laten we eerlijk 
zijn: dat is wel een stuk gezonder. 
Mensen die een stop inlassen voelen 

zich vaak �tter, slapen beter en een 
groot deel verliest ook nog eens 
gewicht. Ik hoop dat veel mensen de 
uitdaging aangaan en de voordelen 
ervaren van geen of minder alcohol 
drinken.” Succesvol pauzeren tijdens 
Dry January kan een uitdaging zijn. 
Wie zich aanmeldt bij IkPas ontvangt 
tips, artikelen, recepten en badges 
die helpen en stimuleren om in 
januari geen alcohol te drinken. IkPas 
vraagt niet om nooit meer alcohol te 
drinken, maar om het alcoholgebruik 
even op pauze te zetten. 

Inschrijven
Wie houdt Dry January vol? 
Aanmelden kan vanaf nu via https://
ikpas.nl/inschrijven/. Meedoen kan 
alleen of als team, met bijvoorbeeld 
familieleden, vrienden of sportteam. 
Zo wordt de uitdaging voor iedereen 
leuker en makkelijker! 

Vragen of gesprek
Heb je vragen of zorgen en wil je een 

Dry January in Aalsmeer: 
Zeg ‘ja’ tegen een alcoholpauze

gesprek over jouw eigen alcoholge-
bruik of dat van iemand in jouw 
omgeving? Neem dan contact op 
met de preventie afdeling van Brijder. 
Mail naar: preventie@brijder.nl of bel: 
088-3582260. Met de preventiedes-
kundige kun je anoniem in gesprek 
zonder dat daar kosten aan 
verbonden zijn. 

ook over een eigen netwerk van 
kwekers voor bijzondere snijbloemen 
uit Nederland, Spanje, Italië en Zuid-
Amerika. Barendsen zocht naar een 
betrokken partner om de verdere 
groei van haar klantenportfolio te 
kunnen realiseren. Die is gevonden in 
OZ-Hami, de combinatie van export-
bedrijven OZ Export, Hami�eurs en 
Van Dam. Directeur Jan de Boer van 
Barendsen: “Vanuit het merk 
Barendsen is de aansluiting bij 
OZ-Hami een prachtige stap voor onze 
organisatie, onze klanten en ons 
kwekersnetwerk. We krijgen een 
betrokken partner aan boord om 
vanuit onze maatwerkbelevering in 
samenwerking verder te kunnen 
bouwen aan groei.” Richard Koenen, 
commercieel directeur van OZ-Hami 
vult aan: “De expertise van Barendsen 
op �jnmazige logistiek en het speci-
�eke assortiment van betrokken 
kwekers zijn een perfecte aanvulling 
op de activiteiten die wij naar de 
toekomst vanuit OZ-Hami richting 
onze klanten uit willen bouwen.” 
Barendsen zal zich als marktpartij zelf-
standig blijven pro�leren.

over. Geestmerloo werd derde in het 
thema maatschappelijk verantwoord 
ondernemen en behaalde de meeste 
publieksstemmen. De eerste en 
enige natuurbegraafplaats van 
Noord-Holland is sinds juli 2020 
open. “In relatief korte tijd is deze 
prachtige plek voor veel mensen iets 
bijzonders gaan betekenen. Dat 
geeft de publieksprijs goed weer. Een 
prachtig compliment voor het hele 
team”, aldus Jacco. Op Geestmerloo 
kun je zelf je plek uitzoeken in de 
natuur. Deze plek is voor altijd. Een 
aanzienlijk deel van de inkomsten 
van grafrechten is bestemd voor 
natuurontwikkeling en -behoud. In 
de sfeervolle ceremonieruimte is alle 
tijd, rust en ruimte voor een waar-
devol, persoonlijk afscheid. Meer 
weten over Geestmerloo in Koedijk? 
Kijk dan op www.geestmerloo.nl. Of 
neem contact op met Dunweg 
Uitvaartzorg in Hoofddorp, één van 
de initiatiefnemers van Geestmerloo, 
via 023-5633544 of kijk op de 
website: www.dunweg.nl

Jouw advertentie 
op deze plek?

Een samenwerking van ruim 250 huis-aan-huiskranten

www.adlocal.nl

Deze krant is onderdeel van:

Neem contact op met:
Rodi Media

0226-333311 of advies@rodi.nl

63%
van de 

Nederlanders let op 

advertenties in de

huis-aan-huiskrant.

Neem contact op met:
Nieuwe Meerbode

0297-341900 of info@meerbode.nl





Wethouder Robert van Rĳ n 

Burgemeester Kasteleinweg: 
Nieuwe weg, nieuwe verkeerssituatie
Onze ambitie is om Aalsmeer leefbaar, bereikbaar en verkeersveilig maken. Dit waren ook de uitgangspunten 
voor de aanleg van de nieuwe Burgemeester Kasteleinweg. Het is mooi om te zien dat het dorp nu meer één 
geheel is geworden en de nieuwe fi etsroute langs de weg is een aanwinst.
De weg is sinds oktober open en vanaf 12 december gaat de bus rĳ den over de busbaan. De nieuwe situatie is 
nog even wennen voor veel weggebruikers. Ik wil ook aan iedereen vragen om elkaar de ruimte te geven om 
de nieuwe weg eigen te maken.
Het was de laatste tĳ d niet gemakkelĳ k om Aalsmeer snel te bereiken. Daarom wil ik graag alle 
inwoners van Aalsmeer bedanken voor hun geduld tĳ dens alle wegwerkzaamheden en 
omleidingen. Fĳ n dat de nieuwe weg nu helemaal in gebruik wordt genomen. We gaan de 
komende tĳ d de nieuwe verkeersbewegingen goed monitoren en kĳ ken of we nog extra 
maatregelen moeten nemen.

Restpunten in het voorjaar gereed 
De komende periode staan er nog verschillende werkzaamheden op de planning. 
“Afgelopen tĳ d hebben we verschillende opleverrondes met de gemeente en provin-
cie gelopen”, vertelt Sjors Ebbeling van aannemer Dura Vermeer. “Onder andere voor 
de civiele en de infrastructurele werkzaamheden. Alle punten die we nog moeten 
afronden, komen op een zogenaamde restpuntenlĳ st. Het kan daarbĳ  gaan om 
bĳ voorbeeld het bestraten van de voetpaden, het plaatsen van de laatste bebording, 
het netjes maken van bermen, waar nodig inzaaien met gras en het opruimen van 
achtergelaten vuil. De aankomende weken zullen we de meeste restpunten oplossen. 
Maar sommige punten, zoals het plaatsen van de ANWB-bebording, kunnen we  pas 
begin volgend jaar oppakken, omdat we te maken hebben met lange levertĳ den.” 

Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van 
de provincie Noord-Holland, Vervoerregio 
Amsterdam en de gemeenten Aalsmeer, 
Haarlemmermeer en Uithoorn. 

Meer informatie

www.hovasz.nl 

www.facebook.com/AmstellandMeerlanden/

hovasz@duravermeer.nl

Busbaan voor hoogwaardige openbaar 
vervoer
Met de afronding van de werkzaamheden heeft de regio er een nieuwe hoogwaardige 
openbaar vervoersverbinding bĳ : hoogwaardige openbaarvervoerverbinding tussen 
Aalsmeer en Schiphol-Zuid (HOVASZ). De nieuwe busverbinding door Aalsmeer sluit 
aan bĳ  de R-net busbaan in Uithoorn aan de ene kant en het knooppunt Schiphol-Zuid 
aan de andere kant. De elektrische bussen, die hier vanaf 12 december 2021 gaan rĳ den, 
bieden frequent, snel en comfortabel vervoer. De bussen hebben vanaf half november 
‘proef gereden’. Vanaf het busstation Aalsmeer rĳ den de bussen langs drie nieuwe haltes: 
Aalsmeer Centrum, Aalsmeer West en knooppunt Schiphol Zuid. 

Uitbreiding en herinrichting fi etspaden
Tegelĳ kertĳ d met de aanleg van de busbaan en de daarnaast gelegen weg zĳ n 
de fi etspaden opnieuw ingericht. Het gaat om 1,4 km nieuw fi etspad, 2,2 km 
verbreding van het fi etspad, 2 fi etsonderdoorgangen (bĳ  de Legmeerdĳ k en de 
Aalsmeerderbrug) en langs het tracé zĳ n 800 fi etsparkeerplekken aangelegd. 
Er is nu een doorgaande route voor fi etsers aan de noordkant van de Burgemeester 
Kasteleinweg. Fietsers hebben op alle rotondes voorrang op het verkeer, behalve 
op de bus.  Kĳ k hier voor een animatie van de weg. 

Geheel nieuwe verkeerssituatie 
voor automobilisten
Op de nieuw ingerichte weg (N196, Burgemeester Kasteleinweg en Koningin 
Máximalaan) zĳ n zes kruisingen omgebouwd tot rotondes en twee kruisingen 
heringericht. Daarmee is ook de verkeerssituatie aangepast: van vier rĳ banen 
naar twee rĳ banen (met uitzondering van het gedeelte bĳ de Dorpsstraat naar de 
Aalsmeerderbrug) en is de snelheid teruggebracht naar 50 km per uur (of 30 km 
per uur op de fi etsstraat). Automobilisten die van het dorp richting de Legmeerdĳ k 
rĳ den, moeten bĳ de Mensinglaan oversteken naar de andere kant van de weg. 
Het gedeelte tussen de Mensinglaan en de Zwarteweg is offi  cieel een fi etsstraat. 

Planten van bomen en struiken
Daarnaast is afgelopen tĳ d de ondergrond voorbereid voor het planten van hagen, 
struiken en bomen, zegt Sjors. “In de komende weken planten we al het groen. Dit 
heeft te maken met het plantseizoen. Je kunt bomen en hagen ‘t beste pas planten 
als het blad eraf is. We zĳ n nu al een heel eind, waarschĳ nlĳ k zĳ n we half december 
klaar.” Dura Vermeer verwacht het gehele tracé in het voorjaar te kunnen opleveren.

‘Stoer Groen’ op rotonde Zwarteweg 
Na de oplevering van de weg door de aannemer, start de gemeente met de inrichting 
van de rotonde bĳ  de Zwarteweg. Dan wordt het winnende ontwerp uit de prĳ svraag 
uit 2020 gerealiseerd: Stoer Groen van Elize Eveleens. Aalsmeer krĳ gt daarmee straks 
een prachtig entree.

Om de ingebruikname van de weg te vieren, kregen leerlingen van de scholen rondom de weg begin december namens alle partĳ en een cadeautje: fi etslampjes met 
daaraan een kaartje met de fi etsroute. De docenten reageerden enthousiast: ‘’Fĳ n dat er wordt gedacht aan de veiligheid van kinderen. Dankzĳ  het kaartje aan de 
fi etslampjes, kunnen we nu met de hele klas de nieuwe route bekĳ ken.’’ De lampjes werden ook uitgedeeld bĳ  de fi etsonderdoorgang bĳ  de Legmeerdĳ k. De fi etsers 
stelden het zeer op prĳ s dat ze een presentje kregen voor hun geduld tĳ dens de werkzaamheden. ‘’Fietslampjes komen altĳ d van pas, helemaal in de wintermaanden.”

Kĳ k 
hier voor 

een animatie 
van de weg:

Doorgaand 
verkeer reist het 

snelst via de N201

Aalsmeer krĳ gt OV op Maat 
Door de nieuwe busbaan vervallen enkele haltes in Aalsmeer. Hiervoor komt 
vanaf 12 december OV op Maat, dat rĳ dt in wĳ ken waar geen reguliere bus 
komt. Deze kleinere bus rĳ dt vanaf een aantal haltes in Aalsmeer naar twee 
knooppunten: het nieuwe busstation Aalsmeer en het Drie Kolommenplein en 
rĳ dt op alle dagen van de week tussen 7.30 – 21.30 uur. Het betreft een pilot, die 
zes maanden duurt. Na evaluatie kan de pilot worden verlengd met minimaal 
zes maanden. De haltes waarvandaan (en waar naartoe) kan worden gereisd 
zĳ n:
 Stommeerkade 
 Seringenpark
 Beethovenlaan
 Mozartlaan 
 Aalsmeerderweg (142)
 Middenweg
 Molenpad
 Vuurdoornstraat (bĳ  Stichting Ons Tweede Thuis).

Kĳ k op connexxion.nl/2022

Begin november heeft de gemeente een quick scan 
laten uitvoeren door adviesbureau ANDC. Bĳ dit on-
derzoek is gekeken hoe het verkeer zich gedraagt en 
of verkeersdeelnemers de nieuwe situatie begrĳpen. 
Nynke Pranger, adviseur verkeer van de gemeente 
Aalsmeer: “We hebben een schouw gehouden langs de 
gehele Burgemeester Kasteleinweg, waarbĳ  specifi eke 
aandacht is geweest voor de nieuw ingerichte kruis-
punten. ANDC heeft een aantal aanbevelingen gedaan 
voor kleine aanpassingen om het gedrag van de wegge-
bruiker te beïnvloeden en de attentie te verhogen. Een 
aantal van deze aanbevelingen nemen we over. Zo gaan 
we bebording plaatsen om de weggebruiker te wĳ zen 
op de nieuwe verkeerssituatie en brengen we marke-
ring aan op het wegdek. Bĳ  de rotondes in tweerichtin-
gen willen we pĳ len op het fi etspad aanbrengen, om de 
attentie te verhogen.” Het is duidelĳ k dat het verkeer 
nog moet wennen aan de nieuwe situatie en dat is 
logisch, zegt ze. “Het is een nieuwe en unieke situatie 
en dat heeft tĳ d nodig. Op 12 december gaat de nieuwe 
dienstregeling in en rĳ dt de bus voor het eerst zoals we 

dat voor ogen hebben. Dan kunnen we pas echt zien 
wat er gebeurt.”

Monitoring van verkeersstromen
Daarnaast voert de gemeente in het voorjaar verkeerstellin-
gen uit op diverse plekken om te kĳken hoe het verkeer zich 
verplaatst in de nieuwe situatie. Daarbĳ  moeten we volgens 
Nynke wel bedenken dat nog niet de gehele wegenstructuur 
gereed is, zo moet de Burgemeester Hoff scholteweg nog 
worden aangelegd. “Met de knip zien we dat het verkeer een 
nieuwe route zoekt en bĳ voorbeeld via de Ophelialaan en de 
Hortensialaan rĳ dt, waar doorgaand verkeer eigenlĳ k via de 
N201 zou moeten rĳ den. Het autoverkeer kiest dan voor de 
gemakkelĳ kste route. Omwonenden maken zich zorgen. Wĳ  
herkennen dit en zĳ n bezig met een plan van aanpak voor 
de korte en lange termĳ n. Zo wordt er nagedacht over een 
vrachtwagenverbod, willen we het doorgaand verkeer meer 
sturen en kĳ ken we in een breder onderzoek naar de eff ecten 
van de de inrichting van de weg.”

Onderzoek naar gedrag van het verkeer

Burgemeester Kasteleinweg geheel in gebruik vanaf 12 december 



Wethouder Robert van Rĳ n 

Burgemeester Kasteleinweg: 
Nieuwe weg, nieuwe verkeerssituatie
Onze ambitie is om Aalsmeer leefbaar, bereikbaar en verkeersveilig maken. Dit waren ook de uitgangspunten 
voor de aanleg van de nieuwe Burgemeester Kasteleinweg. Het is mooi om te zien dat het dorp nu meer één 
geheel is geworden en de nieuwe fi etsroute langs de weg is een aanwinst.
De weg is sinds oktober open en vanaf 12 december gaat de bus rĳ den over de busbaan. De nieuwe situatie is 
nog even wennen voor veel weggebruikers. Ik wil ook aan iedereen vragen om elkaar de ruimte te geven om 
de nieuwe weg eigen te maken.
Het was de laatste tĳ d niet gemakkelĳ k om Aalsmeer snel te bereiken. Daarom wil ik graag alle 
inwoners van Aalsmeer bedanken voor hun geduld tĳ dens alle wegwerkzaamheden en 
omleidingen. Fĳ n dat de nieuwe weg nu helemaal in gebruik wordt genomen. We gaan de 
komende tĳ d de nieuwe verkeersbewegingen goed monitoren en kĳ ken of we nog extra 
maatregelen moeten nemen.

Restpunten in het voorjaar gereed 
De komende periode staan er nog verschillende werkzaamheden op de planning. 
“Afgelopen tĳ d hebben we verschillende opleverrondes met de gemeente en provin-
cie gelopen”, vertelt Sjors Ebbeling van aannemer Dura Vermeer. “Onder andere voor 
de civiele en de infrastructurele werkzaamheden. Alle punten die we nog moeten 
afronden, komen op een zogenaamde restpuntenlĳ st. Het kan daarbĳ  gaan om 
bĳ voorbeeld het bestraten van de voetpaden, het plaatsen van de laatste bebording, 
het netjes maken van bermen, waar nodig inzaaien met gras en het opruimen van 
achtergelaten vuil. De aankomende weken zullen we de meeste restpunten oplossen. 
Maar sommige punten, zoals het plaatsen van de ANWB-bebording, kunnen we  pas 
begin volgend jaar oppakken, omdat we te maken hebben met lange levertĳ den.” 

Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van 
de provincie Noord-Holland, Vervoerregio 
Amsterdam en de gemeenten Aalsmeer, 
Haarlemmermeer en Uithoorn. 

Meer informatie

www.hovasz.nl 

www.facebook.com/AmstellandMeerlanden/

hovasz@duravermeer.nl

Busbaan voor hoogwaardige openbaar 
vervoer
Met de afronding van de werkzaamheden heeft de regio er een nieuwe hoogwaardige 
openbaar vervoersverbinding bĳ : hoogwaardige openbaarvervoerverbinding tussen 
Aalsmeer en Schiphol-Zuid (HOVASZ). De nieuwe busverbinding door Aalsmeer sluit 
aan bĳ  de R-net busbaan in Uithoorn aan de ene kant en het knooppunt Schiphol-Zuid 
aan de andere kant. De elektrische bussen, die hier vanaf 12 december 2021 gaan rĳ den, 
bieden frequent, snel en comfortabel vervoer. De bussen hebben vanaf half november 
‘proef gereden’. Vanaf het busstation Aalsmeer rĳ den de bussen langs drie nieuwe haltes: 
Aalsmeer Centrum, Aalsmeer West en knooppunt Schiphol Zuid. 

Uitbreiding en herinrichting fi etspaden
Tegelĳ kertĳ d met de aanleg van de busbaan en de daarnaast gelegen weg zĳ n 
de fi etspaden opnieuw ingericht. Het gaat om 1,4 km nieuw fi etspad, 2,2 km 
verbreding van het fi etspad, 2 fi etsonderdoorgangen (bĳ  de Legmeerdĳ k en de 
Aalsmeerderbrug) en langs het tracé zĳ n 800 fi etsparkeerplekken aangelegd. 
Er is nu een doorgaande route voor fi etsers aan de noordkant van de Burgemeester 
Kasteleinweg. Fietsers hebben op alle rotondes voorrang op het verkeer, behalve 
op de bus.  Kĳ k hier voor een animatie van de weg. 

Geheel nieuwe verkeerssituatie 
voor automobilisten
Op de nieuw ingerichte weg (N196, Burgemeester Kasteleinweg en Koningin 
Máximalaan) zĳ n zes kruisingen omgebouwd tot rotondes en twee kruisingen 
heringericht. Daarmee is ook de verkeerssituatie aangepast: van vier rĳ banen 
naar twee rĳ banen (met uitzondering van het gedeelte bĳ de Dorpsstraat naar de 
Aalsmeerderbrug) en is de snelheid teruggebracht naar 50 km per uur (of 30 km 
per uur op de fi etsstraat). Automobilisten die van het dorp richting de Legmeerdĳ k 
rĳ den, moeten bĳ de Mensinglaan oversteken naar de andere kant van de weg. 
Het gedeelte tussen de Mensinglaan en de Zwarteweg is offi  cieel een fi etsstraat. 

Planten van bomen en struiken
Daarnaast is afgelopen tĳ d de ondergrond voorbereid voor het planten van hagen, 
struiken en bomen, zegt Sjors. “In de komende weken planten we al het groen. Dit 
heeft te maken met het plantseizoen. Je kunt bomen en hagen ‘t beste pas planten 
als het blad eraf is. We zĳ n nu al een heel eind, waarschĳ nlĳ k zĳ n we half december 
klaar.” Dura Vermeer verwacht het gehele tracé in het voorjaar te kunnen opleveren.

‘Stoer Groen’ op rotonde Zwarteweg 
Na de oplevering van de weg door de aannemer, start de gemeente met de inrichting 
van de rotonde bĳ  de Zwarteweg. Dan wordt het winnende ontwerp uit de prĳ svraag 
uit 2020 gerealiseerd: Stoer Groen van Elize Eveleens. Aalsmeer krĳ gt daarmee straks 
een prachtig entree.

Om de ingebruikname van de weg te vieren, kregen leerlingen van de scholen rondom de weg begin december namens alle partĳ en een cadeautje: fi etslampjes met 
daaraan een kaartje met de fi etsroute. De docenten reageerden enthousiast: ‘’Fĳ n dat er wordt gedacht aan de veiligheid van kinderen. Dankzĳ  het kaartje aan de 
fi etslampjes, kunnen we nu met de hele klas de nieuwe route bekĳ ken.’’ De lampjes werden ook uitgedeeld bĳ  de fi etsonderdoorgang bĳ  de Legmeerdĳ k. De fi etsers 
stelden het zeer op prĳ s dat ze een presentje kregen voor hun geduld tĳ dens de werkzaamheden. ‘’Fietslampjes komen altĳ d van pas, helemaal in de wintermaanden.”

Kĳ k 
hier voor 

een animatie 
van de weg:

Doorgaand 
verkeer reist het 

snelst via de N201

Aalsmeer krĳ gt OV op Maat 
Door de nieuwe busbaan vervallen enkele haltes in Aalsmeer. Hiervoor komt 
vanaf 12 december OV op Maat, dat rĳ dt in wĳ ken waar geen reguliere bus 
komt. Deze kleinere bus rĳ dt vanaf een aantal haltes in Aalsmeer naar twee 
knooppunten: het nieuwe busstation Aalsmeer en het Drie Kolommenplein en 
rĳ dt op alle dagen van de week tussen 7.30 – 21.30 uur. Het betreft een pilot, die 
zes maanden duurt. Na evaluatie kan de pilot worden verlengd met minimaal 
zes maanden. De haltes waarvandaan (en waar naartoe) kan worden gereisd 
zĳ n:
 Stommeerkade 
 Seringenpark
 Beethovenlaan
 Mozartlaan 
 Aalsmeerderweg (142)
 Middenweg
 Molenpad
 Vuurdoornstraat (bĳ  Stichting Ons Tweede Thuis).

Kĳ k op connexxion.nl/2022

Begin november heeft de gemeente een quick scan 
laten uitvoeren door adviesbureau ANDC. Bĳ dit on-
derzoek is gekeken hoe het verkeer zich gedraagt en 
of verkeersdeelnemers de nieuwe situatie begrĳpen. 
Nynke Pranger, adviseur verkeer van de gemeente 
Aalsmeer: “We hebben een schouw gehouden langs de 
gehele Burgemeester Kasteleinweg, waarbĳ  specifi eke 
aandacht is geweest voor de nieuw ingerichte kruis-
punten. ANDC heeft een aantal aanbevelingen gedaan 
voor kleine aanpassingen om het gedrag van de wegge-
bruiker te beïnvloeden en de attentie te verhogen. Een 
aantal van deze aanbevelingen nemen we over. Zo gaan 
we bebording plaatsen om de weggebruiker te wĳ zen 
op de nieuwe verkeerssituatie en brengen we marke-
ring aan op het wegdek. Bĳ  de rotondes in tweerichtin-
gen willen we pĳ len op het fi etspad aanbrengen, om de 
attentie te verhogen.” Het is duidelĳ k dat het verkeer 
nog moet wennen aan de nieuwe situatie en dat is 
logisch, zegt ze. “Het is een nieuwe en unieke situatie 
en dat heeft tĳ d nodig. Op 12 december gaat de nieuwe 
dienstregeling in en rĳ dt de bus voor het eerst zoals we 

dat voor ogen hebben. Dan kunnen we pas echt zien 
wat er gebeurt.”

Monitoring van verkeersstromen
Daarnaast voert de gemeente in het voorjaar verkeerstellin-
gen uit op diverse plekken om te kĳken hoe het verkeer zich 
verplaatst in de nieuwe situatie. Daarbĳ  moeten we volgens 
Nynke wel bedenken dat nog niet de gehele wegenstructuur 
gereed is, zo moet de Burgemeester Hoff scholteweg nog 
worden aangelegd. “Met de knip zien we dat het verkeer een 
nieuwe route zoekt en bĳ voorbeeld via de Ophelialaan en de 
Hortensialaan rĳ dt, waar doorgaand verkeer eigenlĳ k via de 
N201 zou moeten rĳ den. Het autoverkeer kiest dan voor de 
gemakkelĳ kste route. Omwonenden maken zich zorgen. Wĳ  
herkennen dit en zĳ n bezig met een plan van aanpak voor 
de korte en lange termĳ n. Zo wordt er nagedacht over een 
vrachtwagenverbod, willen we het doorgaand verkeer meer 
sturen en kĳ ken we in een breder onderzoek naar de eff ecten 
van de de inrichting van de weg.”

Onderzoek naar gedrag van het verkeer

Burgemeester Kasteleinweg geheel in gebruik vanaf 12 december 
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Aalsmeer – Op woensdag 17 
november bezocht wethouder 
Robert van Rijn de winkeliers aan het 
Poldermeesterplein en ging hij op 
bezoek bij Koopmans Yachtservice. 
Op het Poldermeesterplein sprak hij 
met Tommy van Os van de delicates-
sezaak Tommy’s en met Nico Vegt 
eigenaar van NicO-Optiek. Nico gaf 
aan dat er weinig verloop was onder 
ondernemers aan het Poldermeester-
plein. Dat is een goed teken. Ook 

hebben de winkels in Oosteinde 
weinig last gehad van de coronamaa-
tregelen. Tijdens het gesprek werd 
ook ingegaan op de nieuwbouw in 
de Oosteindedriehoek, het matige 
bereik van mobiele telefoons en de 
wensen van de ondernemers zijn 
besproken. De wethouder neemt 
deze wensen mee en kijk waar hij het 
Poldermeesterplein tegemoet kan 
komen in de vragen over de open-
bare ruimte. 

Wethouder Van Rijn bezoekt 
winkels Poldermeesterplein

Aalsmeer - Op 26 november was de 
fractie van het CDA op bezoek bij 
Restaurant Wapen van Aalsmeer en 
Hotel Aalsmeer, waar ze vriendelijk 
werd ontvangen door eigenaresse 
Nicolette Arkesteijn. De fractie heeft 
een rondleiding door het restaurant 
en hotel gekregen, uitleg gehad over 
de geschiedenis, gesproken over de 
e�ecten van de coronacrisis en letter-
lijk een kijkje in de keuken mogen 
nemen. Het restaurant is gelegen in 
het oude centrum van Aalsmeer en al 
eeuwenlang een plek die diende om 
reizigers een verblijfplaat te bieden. 
Aan de muur van het restaurant hangt 
een grote foto uit 1871, van het toen-

malige Bondshotel, dat kamers met 
stromend water had. In die tijd hield 
dat in dat de kamermeisjes kannen 
met water naar boven moesten 
slepen. In 1975 kwamen de ouders 
van Nicolette uit Delft naar Aalsmeer. 
Het Wapen was in die tijd slechts een 
van de twee hotels in Aalsmeer. In 
1988 startten de nieuwbouw en 
daarna zijn in 2010 de oudste 
gebouwen door nieuwe vervangen, 
waarbij zoveel mogelijk rekening is 
gehouden met de oude stijl en inrich-
ting. Nu staat er een prachtig vier-
sterren Hotel-Restaurant. Arkesteijn 
gaf de CDA’ers een interessante rond-
leiding door het café, de bar en het 

CDA fractie te gast in Het Wapen

Watersport Uiterweg
Daarna ging de wethouder langs bij 
Mark Koopmans van Koopmans 
Yachtservice aan de Uiterweg. Hij 
werd ontvangen door Mark en zijn 
medewerkers. Mark werkt al bijna 35 
jaar in de watersport en is in 2003 
gestart met een eigen bedrijf. Zijn 
passie is om boten in perfecte 
conditie te houden. 
Tijdens de coronacrisis is de omzet in 
de watersportbranche �ink toege-
nomen omdat veel mensen niet naar 
het buitenland op vakantie gingen 
en een boot kochten om in Neder-
land te recreëren. Dit bracht voor 
Koopmans gelijk de uitdaging met 
zich mee om goed personeel te 
vinden en onderdelen op tijd gele-
verd te krijgen. Ook ziet Koopmaans 
een stijging van mensen die hun 
huidige dieselmotor willen omzetten 
naar volledig elektrische versie of 
een hybride versie. 

De wethouder en het college houden 
regelmatig bedrijfsbezoeken om 
vooral het contact met de lokale 
bedrijven te houden en te weten wat 
er leeft. Tijdens deze bezoeken wordt 
uiteraard rekening gehouden met de 
geldende coronaregels. 

Hoofddorp - Liefst zes producten van 
Bakker Gerard zijn door het Neder-
lands Bakkerij Centrum in Wage-
ningen ‘Bekroond met Goud’.
Hiermee voldoen het producten aan 
strenge kwaliteitseisen en onder-
scheiden zich van andere producten.
Bakker Gerard mag de titel de 
komende zes maanden voeren voor 
roomboter amandelstaaf, kerststol, 
duivenkater, kerstkransjes, roomboter 
tulband en speculaas. Bakkers die 
kwalitatief hoogwaardige producten 
bakken, komen in aanmerking voor 
een gouden bekroning. Tijdens de 
keuring, die wordt uitgevoerd door de 

keurmeesters van het Nederlands 
Bakkerij Centrum, wordt naar diverse 
aspecten van het product gekeken. 
De lekkernijen worden beoordeeld op 
bijvoorbeeld vorm, kleur, geur en 
smaak/aroma. Om in aanmerking te 
komen voor een ‘Gouden Bekroning’ 
moet het product aan hoge eisen 
voldoen. De score wordt uitgedrukt in 
maximaal vijf gouden medailles per 
onderdeel. Wanneer een product op 
drie onderdelen de maximale score 
haalt en op alle andere onderdelen 
niet lager scoort dan een vier, 
verdient het de titel ‘Bekroond met 
Goud’. De met goud bekroonde 

Zes producten Bakker Gerard 
‘Bekroond met Goud’

producten van Bakker Gerard zijn 
voor de consument herkenbaar aan 
de gouden zegel. Alle producten, die 
met goud bekroond worden, zijn 
terug te vinden op de website www.
bekroondmetgoud.nl. Het Nederlands 
Bakkerij Centrum is het kennis- en 
adviescentrum voor de bakkerij. Er 
werken hier diverse keurmeesters met 
een lange staat van dienst in de 
bakkerijsector. De keuringen van het 
Bakkerij Centrum zijn objectief en 
onafhankelijk en worden al ruim 100 
jaar uitgevoerd. De met goud 
bekroonde amandelstaaf, kerststol, 
duivenkater, kerstkransjes, tulband en 
speculaas zelf proeven? Dan op naar 
Bakker Gerard aan de Hoofdweg 730a 
in Hoofddorp. Meer info: www.
bakkergerard.nl of bel 023-5616605.

DE SCHIJNWERPER OP...

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer - Bob van Kessel is een man met gouden handen. Allround 
technicus in de scheepsbouw en net terug van een klus in Barcelona. 
Twee maanden geleden is hij als zelfstandige begonnen met het 
opstarten van een eigen bedrijf in hout en epoxy. Wat houdt dat eigenlijk 
in? 

“Het is begonnen als hobby, want houtbewerking is niet mijn achter-
grond. Ik heb een eettafel en een salontafel voor bij ons in huis gemaakt; 
van hout, bewerkt met epoxy. Dat was zo leuk om te doen, het resultaat is 
prachtig en het beviel zo goed dat ik heb besloten mijn baan op te 
zeggen en voor mijzelf te beginnen. Ik werkte bij Mulder Shipyard, een 
kleine scheepswerf in Zoeterwoude Rijndijk. Sinds kort verhuur ik mijzelf 
als ZZP’er als technicus in de scheepsbouw, maar ook als allround klus-
jesman voor particulieren en dat varieert van het plaatsen van zonnepa-
nelen of het installeren van een nieuwe keuken, tot het oplossen van een 
lekkage. Daarnaast probeer ik een eigen bedrijf op te starten in hout en 
epoxy (www.houtenepoxy.nl). Het staat nog in de kinderschoenen, ik heb 
een kleine schuur gehuurd als werkplaats en daar ben ik momenteel 
tafels aan het maken. En niet alleen dat, ook alles wat erbij hoort, zoals 
wandplanken, snijplanken en borrelplanken. Een tafel van hout en epoxy 
is niet goedkoop, maar het is handwerk en wordt speci�ek naar de wens 
van de klant gemaakt.” 

Wat spreekt je aan in de combinatie hout en epoxy?
“De toepassingsmogelijkheden zijn heel breed. Je kunt er openingen in 
het hout mee opvullen, epoxy biedt een keuze aan veel verschillende 
kleuren, maar je kunt het ook transparant houden. De combinatie is heel 
mooi. Het is goed te verwerken, makkelijk te schuren en te polijsten, het 
geeft een exclusief resultaat en laat het hout goed tot zijn recht komen. 
Omdat ik geen doorgroei mogelijkheden zag in het bedrijf waar ik werkte 
ben ik de uitdaging aangegaan om een eigen bedrijf te starten, want je 
komt op een leeftijd dat je er genoeg van hebt om voor een baas te 
werken. Natuurlijk heb ik ook wel getwijfeld of ik die stap zou durven 
zetten, maar zowel Bas, als mijn vriendin Krista hebben mij gestimuleerd 
het te gaan doen.” 

Wat voor opleiding heb je gevolgd? 
“Na het vmbo op het Thamen college ben ik mbo boottechniek en water-
sport gaan volgen. Daarna ben ik in militaire dienst gegaan, net als bij Bas 
vond ik dat een enorme uitdaging; iets anders dan normaal. En het was 
goed voor me. Ik ben monteur geweest van Leopard tanks en daar heb ik 
veel van geleerd. Na tweeëneenhalf jaar heb ik weer vrijwillig de land-
macht verlaten. 

Wat ben je toen gaan doen? 
“Ik ben op zoek gegaan bij verschillende bedrijven om een leuke baan te 
vinden; ik heb op Schiphol gewerkt als technisch medewerker en als 
service engineer bij een bedrijf in Uithoorn. Uiteindelijk ben ik terecht 
gekomen bij Euroliften in Aalsmeer en daar heb ik ruim zes jaar gewerkt 
en een opleiding gevolgd in elektrotechniek. Daarna ben ik bij Mulder 
Shipyard gaan werken en daar heb ik van alles gedaan, van pijp�tter tot 
installatiemonteur. Ik heb mijzelf niet gespecialiseerd, maar mij wel heel 
veel vakgebieden eigen gemaakt.”

Wat bind je aan Aalsmeer?
“Ik ben hier niet geboren, maar wel opgegroeid in Kudelstaart. Wat me 
hier bindt zijn mijn vrienden en mijn familie. Toch zou dat niet de reden 
zijn om hier te blijven. Aalsmeer heeft een zeker charme, dat ons kent ons 
gevoel waar iedereen het altijd over heeft ken ik ook, het maakt dat het 
�jn is om hier te wonen.” 

Wie wil jij volgende week in de Schijnwerper zetten?
“Dennis van Eck. Hij is sportleraar en geeft ook les aan mensen met een 
handicap. Dat vind ik bijzonder en ik wil graag dat hij er iets over vertelt.” 

Bob van Kessel: “Aalsmeer 
heeft een zekere charme”

restaurant met hun oude plafond-
balken, glas-in-loodramen en mooie 
inrichting. Het terras is geheel in oude 
stijl herbouwd en heeft nog steeds 
het oude uithangbord van Restaurant 
Wapen van Aalsmeer met daarop de 
bekende afbeelding van het wapen 
van Aalsmeer. Het restaurant heeft 
een grote en moderne keuken waar 
men al druk bezig was met de voor-
bereidingen voor de avond. De afge-
lopen anderhalf jaar waren door alle 
corona-belemmeringen enorm moei-
lijk en zorgelijk voor het restaurant en 
hotel. Vanwege gedwongen slui-
tingen waren er geen gasten of 
inkomsten meer, maar wel door-
gaande kosten. Er was wat hulp van 
de overheid en wat inkomsten door 
afhalen en bezorgen, maar deze 
waren lang niet toereikend. De laatste 
maanden liep het weer wat beter in 
het restaurant en hotel, maar helaas 
zijn er weer nieuwe beperkingen. De 
komende periode is voor Nicolette en 
haar personeel dan ook een periode 
van spanning en zorgen.
Het CDA dankt Nicolette voor de 
geboden gastvrijheid en voor de leer-
zame rondleiding in het hotel en 
restaurant, de perfecte voorbeelden 
van de Aalsmeerse ondernemerslust. 
Het CDA wenst Nicolette en haar 
personeel veel sterkte in deze moei-
lijke tijden. 



Het verschil tussen 
luchten en ventileren

Hou de boel droog
Ventileren is zorgen voor een goede luchtkwali-
teit in huis. Daarbij is het van belang om de lucht 
zo droog mogelijk te houden. Wanneer er spra-
ke is van optimale ventilatie, zal de lucht in huis 
relatief droog zijn en dat is goed, want vochti-
ge lucht trekt schimmels en bacteriën aan. Door 
goed te letten op je dagelijks routines, kun je een 
vochtige lucht zelf al voor een belangrijk deel 
voorkomen. Hang de was bij voorkeur buiten te 
drogen en kook altijd met de deksels op de pan-
nen. Hierdoor voorkom je dat waterdamp wordt 
afgegeven aan de lucht. Ben je aan het schoon-
maken? Maak dan gedweilde oppervlakken al-
tijd goed droog, zodat de hoeveelheid achterblij-
vend vocht tot een minimum beperkt wordt. Let 
ook op de temperatuur in huis. Misschien ben je 
gewend om ’s nachts de verwarming heel laag 
te zetten? Als de temperatuur zo laag wordt, dat 
vocht zich afzet tegen de wanden en ramen, ben 
je verkeerd bezig. De aanbevolen minimum tem-
peratuur in huis is vijftien graden Celsius.

Natuurlijke of mechanische ventilatie
Zet je ’s morgens na het opstaan het raam van 
je slaapkamer een tijdje open? Prima idee, maar 
dat valt niet onder het kopje ventilatie. Dit noe-
men we luchten en daar is natuurlijk niets op te-
gen. Sterker nog, het wordt zeker aanbevolen, 
maar het is een tijdelijke maatregel voor één spe-
ci� ek vertrek in huis. Meestal doen mensen het 
raam na een half uurtje weer dicht, omdat het 
anders te koud wordt in het vertrek. Ventileren 
is echter een continu proces, dat op elk moment 
van de dag (en nacht) een rol speelt. Hiervoor 

heb je ventilatieroosters in huis. Die bevinden 
zich doorgaans in verschillende vertrekken. Het 
is belangrijk om de ventilatieroosters van tijd tot 
tijd te laten controleren en waar nodig te laten 
reinigen. In principe horen deze ventilatieroos-
ters altijd open te staan, tenzij er bijvoorbeeld 
gewaarschuwd wordt voor gevaarlijke sto� en in 
de lucht. We noemen deze vorm van ventileren 
natuurlijke ventilatie. Het alternatief is mechani-
sche ventilatie, waarbij een ventilator zorgt voor 
de afvoer van de lucht in huis en de aanvoer van 
verse lucht van buiten.

Stookkosten
Vaak wordt gedacht dat ventileren e� ect heeft 
op de energiekosten. Dat berust echter op een 
misverstand. Het lijkt in eerste instantie wel lo-
gisch: je laat warme lucht ontsnappen en je haalt 
koud lucht binnen. Dat klinkt niet als een ener-
giebesparend proces, maar dat blijkt in de prak-
tijk wel mee te vallen. Sterker nog, het kan zelfs 
besparen in de stookkosten, want je hebt er 
meer energie voor nodig om vochtige lucht te 
verwarmen dan dat je nodig hebt voor het ver-
warmen van droge lucht.

Handige tips
Ontvang je bezoek? Zet dan een extra raam 
open. Hoe meer mensen er in huis zijn, hoe meer 
behoefte er is aan ventilatie. Houd hier dus goed 
rekening mee. Rook bij voorkeur niet binnens-
huis. Roken vervuilt de lucht in hoge mate, dus 
rook alleen buiten (of beter: helemaal niet). Wil je 
weten of jouw woning voldoende geventileerd 
is? Schaf dan een CO2-meter aan.

Sinds de uitbraak van het coronavirus is ons regelmatig voorgehouden dat we 
voor voldoende ventilatie in huis moeten zorgen. Door goed te ventileren, krij-
gen schadelijke bacteriën minder kans en kunnen we onszelf dus beter wape-
nen tegen het gevreesde virus. Maar wat is goed ventileren eigenlijk precies? 
Hoe pak je dat aan en wat is het verschil met luchten?

 M A A K  VA N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S !

Help de vogels in jouw 
tuin de winter door

De koude dagen komen eraan en dat zijn barre tijden voor de vogels in je tuin. 
Trekvogels zoeken in deze tijd hun heil in zuidelijker streken, waar de tempe-
raturen wat hoger liggen. Maar er zijn ook heel wat vogelsoorten die gewoon 
in onze eigen buurt overwinteren. Nu we allemaal volop aan het isoleren zijn 
geslagen, wordt het voor vogels steeds moeilijker om een beschut plekje voor 
de winter te vinden. We dichten de gaten en kieren in onze huizen en daarmee 
ontnemen we de vogels hun favoriete schuilplaatsen. Het feit dat steeds meer 
mensen de heg vervangen door een schutting maakt het er allemaal niet ge-
makkelijker op. Bovendien hebben vogels in de winter moeite om voldoende 
voedsel te vinden, dus help ze daar gerust een handje mee!

Nestkastjes ophangen
Vaak hangen mensen pas nestkastjes op in 
de aanloop naar het broedseizoen. Maar ver-
geet niet dat die nestkastjes juist in de kou-
de winterdagen voor vogels een � jne schuil-
plaats bieden. Het is dus een goed idee om 
juist nu een paar van die kastjes op te han-
gen. Zeker als je dat combineert met het aan-
bieden van wat voedsel, weten de vogels de-
ze plek al snel te vinden. De kans is groot dat 
ze dan in het voorjaar op dezelfde plek hun 
nestje zullen gaan maken.

Vetbollen: let op de kwaliteit
Zaden, pinda’s en vet vormen het ideale di-
eet voor veel vogels. Je kunt vetbollen in veel 
winkels kopen, maar de kwaliteit is lang niet 
altijd even goed. Soms worden die vetbol-
len van allerlei afvalproducten gemaakt. Zeg 
nu zelf: jij wilt toch ook niet eten uit de vuil-
nisbak? Maar hoe weet je of een vetbol van 
goede kwaliteit is? Je kunt er ook voor kiezen 
om ze zelf te maken. Hiervoor gebruik je on-
gezouten frituurvet, bij voorkeur vet dat vrij 
is van palmolie. Let er goed op dat er beslist 
geen zout in zit. Koop een zadenmengsel bij 
de dierenspeciaalzaak. Geen kippenvoer, dat 
is qua samenstelling niet geschikt voor de 

tuinvogels. Smelt het frituurvet en meng hier 
de zaden doorheen. Gebruik evenveel zaden 
als vet. Laat het mengsel een klein beetje af-
koelen en giet het dan in een vormpje, zoals 
een blikje of een kartonnen melkverpakking. 
Leg er ook een stukje sisaltouw in om de vet-
bol later aan te kunnen ophangen. Te veel 
werk? Je kunt ook biologische vetbollen ko-
pen bij de Vogelbescherming.



Elk jaar zien we nieuwe woontrends. Natuurlijk zijn veel trends niet echt nieuw, maar 
een herhaling van zetten. De keuze voor het inrichten van ons huis is immers zo veel-
zijdig, dat vrijwel alle opties al een keer aan bod zijn geweest. Toch komen er soms 
nieuwe trends naar voren die de moeite van het vermelden zeker waard zijn. Een voor-
beeld daarvan is Wabi Sabi, een woontrend die voortborduurt op het al eerder geïn-
troduceerde Japandi. Je mixt in feite de beste elementen van de Japanse cultuur met 
die uit Scandinavië.

Belangen
Als geldverstrekkers je bestoken met aantrekke-
lijke aanbiedingen, moet je altijd één ding goed 
voor ogen houden. Een geldverstrekker verdient 
aan jouw lening. De percentages mogen welis-
waar niet enorm hoog zijn, maar juist daarom 
adverteren deze bedrijven nu volop. Ze hebben 
meer klanten nodig om dezelfde omzet te kun-
nen genereren, omdat ze per klant minder ver-
dienen. Het is dus in hun belang om jou als klant 
voor zich te winnen. Jouw belang is echter om 
zo min mogelijk geld uit te geven voor je � nanci-
ele producten. Aanbiedingen lijken soms mooi, 
maar in de praktijk kan het allemaal best tegen-
vallen. Ga niet over één nacht ijs bij het nemen 
van een besluit.

Netto besparing
Belangrijk bij het berekenen van de voordelen 
bij het oversluiten van een hypotheek is dat je 
kijkt naar de netto besparing. Door alleen de 
maandlasten met elkaar te vergelijken, ben je 
er nog niet. Als je namelijk een lagere rente gaat 
betalen, daalt logischerwijs ook de hypotheek-
renteaftrek die je bij de belastingaangifte mag 
opvoeren. Bovendien kun je vaak de kosten voor 
het afsluiten van een hypotheek aftrekken van je 

inkomen in het betre� ende jaar. Ook dat is iets 
om rekening mee te houden.

Beter aanbod
Loopt de rentevaste periode van je huidige hy-
potheek al bijna af? Dan is het zinvol om te 
wachten op het nieuwe aanbod van je huidige 
geldverstrekker. De kans is groot dat dit bedrijf 
met een veel beter aanbod komt, dat aansluit 
op de ontwikkelingen in de markt. Je zou dus ei-
genlijk dat aanbod moeten vergelijken met het 
bod van de overige partijen.

Let op de kalender
Een hypotheek oversluiten brengt kosten met 
zich mee. Denk hierbij aan de kosten voor de no-
taris, maar ook de eventuele boete voor het ver-
sneld a� ossen van de oude hypotheek. Die kos-
ten tellen ook mee in het totaalplaatje. Je zult 
deze kosten moeten verdelen over de resteren-
de looptijd van je hypotheek. Als je de lage ren-
te voor een lange periode kunt vastzetten, is het 
rendabel om die kosten te maken. Maar ga je dat 
redden? Misschien heb je nu al plannen om over 
enkele jaren te gaan verhuizen? In dat geval kun 
je er wellicht beter voor kiezen om alles te laten 
zoals het nu is.

Je hypotheek oversluiten is 
niet altijd de beste keuze

Doordat de hypotheekrentes in de afgelopen tijd daalden naar een historisch laag niveau, 
verschenen er steeds meer advertenties van geldschieters die adviseerden om de hypo-
theek over te sluiten. Het klinkt in beginsel als een verstandig idee. Je lost je oude hypo-
theek, waarop een hoge rente van toepassing is, versneld af. Je sluit een nieuwe hypo-
theek af met een veel lagere rente. Zo bespaar je dus duizenden euro’s. Of niet? Er zijn 
nogal wat valkuilen die hierbij over het hoofd worden gezien. Het verstandigste besluit is 
om alles goed te laten doorrekenen door een onafhankelijke expert.

Woontrend: mix Japan 
met Scandinavië

Volledig in balans
Op het eerste gezicht lijken Japan en Scandinavië 
niet zoveel met elkaar te maken te hebben. Maar 
als je er nog even wat langer over nadenkt, begrijp 
je misschien wel waar de verbindende schakel tussen 
Japan en Scandinavië zit: balans! Zowel in Japan als 
in Scandinavië zijn ze meesters in het leven in rust 
en eenvoud. Dat komt ook in het interieur tot 
uitdrukking. Je kunt dan ook gerust stellen dat Wabi 
Sabi veel meer is dan alleen een woontrend. Het is 
eigenlijk een complete manier van leven. 

Hoe dan?
Bij Wabi Sabi draait het om het accepteren van 
imperfectie. Als je het accepteert dat niet alles in 
huis even perfect is, sta je dichter bij de natuur. 
Bladdert het behang enigszins af? Geen probleem! 
Is de muur niet mooi egaal van kleur? Laat het zo! 
In de natuur heefT immers ook niets echt een 
compleet egale kleur. Materialen die bij dit type 

interieur passen, zijn vooral hout en steen. Laat 
een bakstenen muur gerust onbewerkt en gebruik 
voor het schilderwerk en voor je accessoires sobere, 
aardse kleuren.

Minimalisme
Deze interieurstijl past helemaal in het hedendaagse 
tijdsbeeld, waarin duurzaamheid centraal staat. 
Je ontdoet je huis van alle overbodige prullaria, 
want minimalisme is de leus. Geen felle kleuren, 
geen drukke patronen, alles juist zo simpel mogelijk. 
Kies meubelen met ronde, organische vormen en 
trek die insteek door in bijvoorbeeld je vloerkleed 
en je eventuele decoraties. De gedachte bij dit 
alles is dat je er niet gelukkiger van wordt als je 
voortdurend streeft naar het mooiste en het meest 
perfecte. Door die imperfectie te omarmen, zul 
je berusten in je situatie en kunnen genieten van 
het hier en nu, zonder verdere voorwaarden of 
verwachtingen.

philippo keukens
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SIKKENS VOOR 
EEN PROFESSIONEEL 
RESULTAAT

NU 20% korting
op Sikkens muurverf 
bij uw verfspeciaalzaak

Decorette Piet
Oosteinderweg 67 
1432 AE Aalsmeer
0297-324353
www.decorettepiet.nl

Senioren zouden moeten verhuizen 
om woningmarkt te verbeteren

Uit cijfers blijkt dat huizenbezitters een veel 
groter eigen vermogen hebben dan huurders. 
Wanneer we de woningwaarde zelf buiten be-
schouwing laten, heeft een woningbezitter in 
Nederland gemiddeld een eigen vermogen 
van 36.300 euro, terwijl een huurder gemid-
deld 2600 euro eigen vermogen heeft. Tel daar-
bij op dat momenteel op de woningmarkt zo’n 
tachtig procent van alle woningen boven de 
vraagprijs verkocht wordt. Dan is het niet moei-
lijk om te snappen waarom jongeren in de hui-
dige situatie nauwelijks aan een woning kun-
nen komen. Senioren blijven vaak in hun eigen 
(koop)huis wonen tot ze overlijden of totdat 

ze op medische gronden niet meer thuis kun-
nen blijven wonen. Al die tijd blijven de koop-
woningen dus bezet en maken jongeren vrij-
wel geen kans. Wanneer deze groep mensen 
ervoor zou kiezen om de woning te verkopen 
aan een jonger gezin, dan kan dat gezin vervol-
gens een koophuis achterlaten dat voor star-
ters interessant is. Het verkopen van de eigen 
woning biedt voor senioren het voordeel dat ze 
vervolgens over een grote som geld beschik-
ken. Die hebben ze slechts ten dele nodig om 
in de toekomst een huurwoning te bekostigen. 
Van het overige deel kunnen ze veel leuke din-
gen doen!

De laatste jaren wordt steeds meer gefocust op het zo lang mogelijk zelfstandig blij-
ven wonen. Een belangrijke reden om hiervoor te kiezen, is het voorkomen van over-
belasting in de woonzorgcentra. Die overbelasting dreigt door de vergrijzing van on-
ze samenleving. Maar in de ideale situatie zouden die senioren dan wel moeten verhui-
zen naar een huurwoning. Zo maken ze voor starters de weg vrij om ook een woning 
te kunnen kopen.

Je keuken zo optimaal 
mogelijk inrichten

Meerdere malen per dag zijn we in de keuken aan het werk. Ontbijt, lunch, diner en 
hapjes tussendoor, we bereiden het allemaal in deze ruimte. Het is dan � jn als de keuken 
zo e�  ciënt mogelijk ingedeeld is. Veel is daarbij natuurlijk afhankelijk van de ruimte die 
je ter beschikking hebt. Ga je voor een kookeiland of houd je het liever wat compacter?

Vijf zones
In de meest ideale situatie onderscheiden we in 
de keuken vijf verschillende zones. Die hebben 
elk een eigen functie, te weten: spoelen, voorbe-
reiden, koken, bevoorraden en opbergen. De 
grote vraag is natuurlijk welke zone je in welk deel 
van het vertrek plaatst. Hier zijn een aantal handige 
tips voor. Zo is het bijvoorbeeld aan te raden om 
de vaatwasser links van de spoelbak te plaatsen 
als je zelf rechtshandig bent. Je kunt dan in een 
simpele beweging de vaatwasser met je linkerhand 
openen en vervolgens met je rechterhand direct 
de vuile vaat erin plaatsen. De opbergzone situeer 
je bij voorkeur het verst weg van het centrale 
punt. Hier plaats je bijvoorbeeld het serviesgoed 
en andere benodigdheden. Je hebt ze niet direct 

nodig tijdens het kookproces, dus ze hoeven ook 
niet binnen handbereik te staan als je aan het 
koken bent.

Logische koppeling
Het voorbereiden van de maaltijd en het daad-
werkelijke koken zijn twee processen die meestal 
naadloos in elkaar overlopen. Het is dan ook logisch 
dat deze twee zones aan elkaar gekoppeld zijn. In 
de meeste gevallen bevindt zich de voorberei-
dingszone links van de feitelijke kookzone (het 
fornuis). Probeer ook de indeling van je keukenkastjes 
hierop af te stemmen. Plaats de zaken die je bij 
het voorbereiden veel gebruikt in de kastjes boven 
of onder deze zone. Dat scheelt onnodige bewegingen 
en maakt het allemaal iets eenvoudiger.



COREtec® 
Essentials
COREtec® Floors pakt uit met een vernieuwde 
The Essentials-collectie. Binnen deze lijn is de 
natuur de belangrijkste inspiratiebron. De au-
thentieke looks met zachte aardetonen en war-
me, donkere kleuren passen perfect in elk in-
terieur.

Dankzij het grote succes van de COREtec® vis-
graatvloeren in kleiner formaat is er in deze 
collectie gekozen voor grotere planken van 
91 op 23 cm. Die kan je volgens verschillen-
de legpatronen installeren, afhankelijk van wat 
bij jou en de ruimte past. Deze extra grote vis-
graatplanken lenen zich perfect voor grotere 
ruimtes en zorgen voor meer dynamiek in de 
kamer.
www.coretec� oors.com

Ovale spiegel 
Contour
De ovale spiegels Contour van Theba-
lux zorgen voor gezelligheid en sfeer in 
je badkamer. Aan de bovenzijde zijn ze 
voorzien van een telescoopstang, waar-
door ze in hoogte verstelbaar zijn. Zo lijkt 
het alsof de spiegel alleen vanaf het pla-
fond aan de stang hang, maar de monta-
ge vindt gewoon plaatst aan de muur. De 
ovale spiegel met planchet is leverbaar in 
zwart kader en messing kader. Het frame 
is gepoedercoat in mat zwart of fraai ‘Ita-
liaans’ messing.
www.thebalux.nl

The Water Studio Amsterdam 
van hansgrohe 
Ben je toe aan een 
nieuwe douche of 
keuken? In The Wa-
ter Studio Amster-
dam vind je een se-
lectie van de nieuw-
ste producten en 
kleuren van hansgro-
he en AXOR. Vergelijk 
kranen, test alle dou-
chestralen en kom 
zelf het verschil erva-
ren. Kom langs met of 
zonder afspraak.
www.waterstudio-amsterdam.nl 

Consumentenbond: grootste 
besparing, stilste warmtepomp

Afrekenen met de hoge gasrekening? 
Met een hybride warmtepomp van Ne-
� t Bosch naast je cv-ketel kun je wel 
70% gas besparen. Compress warmte-
pompen van Ne� t Bosch hebben een 
aantal unieke voordelen. Zo is de Com-
press 7400i AW niet alleen de stilste: 
deze fraai vormgegeven buitenunit 
overtreft andere buitenunits boven-
dien ook qua energieprestaties.  Naast 
verwarming en warm water, kan deze 
warmtepomp ook zorgen voor koeling. 
Alles in één dus. Deze optie is helemaal 
interessant vanwege de hoge subsidie 
(ISDE) en de tijdelijke cashback tot 375 
euro. 

Beste Warmtepomp
De warmtepomptest van de Consumentenbond laat � inke verschillen zien tussen de verschil-
lende merken en modellen in zowel besparingen, als geluid. De nieuwe warmtepomp van Ne-
� t Bosch laat andere modellen op alle punten achter zich: ‘Met de Compress 7400i 5 B van Ne-
� t Bosch is de grootste besparing op je energierekening mogelijk. Het is ook de stilste warmte-
pomp in onze test,’ concludeert de Consumentenbond. Overweeg je de aanschaf of huur van een 
(hybride) warmtepomp? 
Je leest alles wat je moet weten op ne� tbosch.nl of op warmtepomp.nl. 

Zo werkt 
een 
Quooker
Een Quooker-systeem be-
staat uit een kokendwater-
kraan op het aanrecht en 
een kokendwaterreservoir 
in het keukenkastje. Wil je 
naast kokend water ook 
genieten van koel bruisend 
en ge� lterd water, direct uit 
de kraan? Koppel dan een 
CUBE aan je Quooker. Dit is 
een gekoeldwaterreservoir 
dat, net als het kokendwa-
terreservoir, in je keuken-
kastje komt te staan. 
In het reservoir zitten twee 
� lters die het water zuive-
ren. Aan het reservoir zit 
een koolzuur� es, waarmee 
je wel 70 liter koud bruis-
water uit je Quooker-kraan 
kunt tappen!
www.quooker.nl

Gebruiksvriendelijke thermostaat
De Intergas Comfort Touch is een thermostaat met ongekend gebruiksgemak in een verblu� end 
compact en modern design. Door gebruik te maken van een touchscreen is de bediening intuï-
tief, eenvoudig en simpel. De compacte afmetingen en het moderne design zorgen ervoor dat de 
thermostaat probleemloos in elk interieur past. Hij kan eenvoudig worden geïnstalleerd en is zo-
wel verkrijgbaar in een zwarte als witte uitvoering.
www.intergas-verwarming.nl

Primabad 
Opbouw 
Edition
Een designmeubel met een 
scherpe prijsstelling. Op-
bouw Edition is een welko-
me uitbreiding op het suc-
cesvolle Editions program-
ma van Primabad.

De Opbouw Edition heeft 
een functionele diepte-
maat van 46 cm. en is le-
verbaar in de breedtema-
ten 61, 81, 101, 121 en 141 
cm. De wastafelkasten zijn 
voorzien van 2 laden met 
sluitdemping en chromen 
grepen of in greeploos met 
de greeplijst in corpus-
kleur. 

www.primabad.nl

Op WONEN.nl vind je de leukste nieuwtjes en trends op woongebied. 
Hier geven we je een kort overzicht, op de website vind je nog veel meer info!

Show your shower
De badkamer van 2022 
is een echte wellness-
ruimte. Een grote in-
loopdouche kan daar 
niet ontbreken.
De badkamer krijgt hier-
door een luxe en ruim-
telijke uitstraling. Je ziet 
vaak doorbetegelde 
douchevloeren. Toch is 
het om meerdere rede-
nen verstandiger om te 
kiezen voor een speci-
ale douchevloer. Tegels 
zijn onhygiënisch en on-
veilig door de gladheid. 
Villeroy & Boch heeft 
vlakke douchevloeren 
in verschillende stijlen, 
vormen én kleuren die 
naadloos aansluiten op 
de tegels.
Een douchevloer is een-
voudig op maat te ma-
ken. Zelfs voor lastige hoekjes. Zo kun je kiezen voor een kleur die gelijk is aan de tegels óf voor 
een contrasterende kleur. Zo maak je je inloopdouche nog mooier!
www.villeroy-boch.nl

Hoe ga ik mijn woning verwarmen, 
met of zonder aardgas?

Straks geen aardgas meer? Maak de juiste keuze voor het verwarmen van je woning, nu en in de 
toekomst. Of wil je nu direct je huis duurzaam verwarmen met minder aardgas? Dat kan met een 
hybride warmtepomp, die samenwerkt met je (bestaande of nieuwe) CV-ketel. Een goede tussen-
stap naar een woning, die volledig elektrisch wordt verwarmd met een all-electric warmtepomp. 
We helpen je met je keuze.
Bij ATAG staat dit najaar in het teken van de Warmtegarantieweken met garantie en voordeel voor 
jou als eindgebruiker op het gebied van woningverduurzaming. Tot en met 31 januari 2022 pro-
� teer je van een aantal voordelen, die helpen bij het maken van de juiste keuze hoe je je woning 
kan verwarmen, nu en in de toekomst. En dat op een duurzame manier.
Wat je ook kiest: Je maakt altijd kans op een wintersport vakantie naar keuze t.w.v. €1.500,- bij de 
aankoop van een ATAG product uit het actieassortiment. En pro� teer van méér voordelen.
www.atagverwarming.nl

Harmonieus combineren 
met de nieuwe Geberit ONE 
wastafelcomponenten
Blikvanger bij de nieuwe 
Geberit ONE is de wastafe-
lomgeving, het centrale ele-
ment in de badkamer. Het 
uitgangspunt van deze as-
sortimentsuitbreiding is de 
wens voor een individueel 
ontwerp: de variëteit bin-
nen de afzonderlijke com-
ponenten - wastafels, was-
tafelmeubels en wastafel-
bladen - is groot en perfect 
op elkaar afgestemd en te-
gelijkertijd op allerlei ma-
nieren met elkaar te com-
bineren. Welk ontwerp en 
welke combinatie je ook 
kiest, het past altijd en com-
bineert harmonieus. Met 
Geberit ONE creëer je de wastafel die jij wilt! Het modulaire wastafelconcept van ONE is bekroond 
met een iF Design Award 2021.
www.geberit.nl/one

Hästens Flagship Store Leiderdorp
Hästens bedden worden ge-
maakt met het � jnste vakman-
schap, door alleen de beste 
natuurlijke materialen te ge-
bruiken. Elk materiaal is ge-
selecteerd met een doel, al-
lemaal om je te helpen een 
hoogwaardige slaap te krijgen 
en de beste versie van jezelf te 
zijn, elke dag. Alle bedden zijn 
gemaakt van paardenstaart-
haar, dat vocht transporteert 
zodat je lichaam de tempe-
ratuur eromheen kan regule-
ren. Katoen en wol, die bijdra-
gen aan een optimaal slaapkli-
maat, zodat je sneller in slaap 
valt. Vlas, dat statische elektriciteit a� eidt en voorkomt, en tevens zorgt voor een rustig slaapkli-
maat. Tot slot, langzaam groeiend naaldhout, dat zorgt voor stabiliteit die generaties lang mee-
gaat.
Kom en ontdek de waarde van slaap in Hästens onlangs volledig gerenoveerde winkel in Leider-
dorp.
Hästens is gevestigd in Leiderdorp (Elisabethhof 2). Het team van slaapexperts staat klaar om je 
kennis te laten maken met het echte slapen dus kom lekker liggen en ontdek de voordelen van 
slapen in een Hästens bed.
www.hastens.nl

Slimme thermostaten 
zijn 10x voordeliger
De energieprijzen stijgen snel. Een 
nieuw onderzoek uitgevoerd door 
Gemserv laat zien dat slimme ther-
mostaten het grootste potentieel 
per uitgegeven euro bieden om 
CO2-uitstoot te verminderen en kos-
ten te besparen. In het rapport wor-
den slimme thermostaten vergele-
ken met andere methoden om hui-
zen koolstofarm te maken, zoals het 
plaatsen van zonnepanelen, het in-
stalleren van warmtepompen of 
het aanbrengen van isolatie. Door 
het gebruik van slimme thermosta-
ten kunnen bewoners hun rekening 
met €216 per jaar verlagen.

Het onderzoek analyseerde verschillende soorten van woningen in Europa en de meest voorko-
mende manieren om de uitstoot van koolstof te verminderen. De focus lag hierbij op de kosten 
van producten en de installatie, hoeveel de CO2-uitstoot is afgenomen en de kosten die consu-
menten jaarlijks besparen op hun gasrekening. Van alle soorten woningen en alle methoden om 
CO2-uitstoot te verminderen, waren slimme thermostaten het meest kosten- en energiebespa-
rend. Kijkend naar een gasrekening van een gemiddeld Nederlands huishouden van €980 per 
jaar, besparen huishoudens gemiddeld €216 per jaar met een slimme thermostaat. De besparin-
gen kunnen nog hoger zijn als de consumentenprijzen voor energie blijven stijgen, zoals nu het 
geval is. Maatregelen zoals het plaatsen van warmtepompen, zonnepanelen of het aanbrengen 
van isolatie kunnen 10x meer kosten dan de aanschaf van een slimme thermostaat. De meest kos-
tene� ectieve stap naar bescherming tegen de prijsstijgingen is om te investeren in een slimme 
thermostaat en het energieverbruik te verminderen.
www.tado.com

Zonneplan helpt huishoudens 
écht groene stroom te gebruiken
Onlangs startte Zonneplan met Slimme energie: stroom en gas aan 
tegen uur- en dagprijzen. Om de consument te stimuleren vooral 
hernieuwbare bronnen te benutten, biedt het stroom en gas aan 
tegen uur- en dagprijzen. Doordat wind- en zonnestroom door-
gaans goedkoper is dan gas- of kolengestookte stroom, wordt de 
gebruiker gestimuleerd meer écht groene stroom te gebruiken.Al 
jaren werkt Zonneplan aan een technologie waarmee het zogehe-
ten ‘momentane verbruik’ van stroom voordelig wordt. “Heel plat 
gezegd moet het lonen om je vaatwasser of wasmachine overdag 
aan te zetten in plaats van ‘s avonds”, zegt Van der Klooster. “Dán 
schijnt de zon, dán waait de wind en dán is stroom grotendeels 
echt groen en bovendien vaak goedkoop.”

Technologie maakt het mogelijk
De gebruiker van Slimme energie ontvangt de zogeheten Zonne-
plan Connect. De Connect is een door Zonneplan ontwikkeld ap-
paraat dat de consument in de slimme meter kan pluggen. Het 
maakt communicatie mogelijk tussen de slimme meter en de Zon-
neplan app, maar stuurt straks ook automatisch de Zonneplan 
laadpaal en thuisaccu aan. Via de app ziet de gebruiker vooraf tij-
dens welke uren van de dag het aandeel wind- en zonnestroom 
het grootst is. Daaraan is een stroomprijs gekoppeld die alleen dat 
uur geldt. De gebruiker kan per dag, maand en jaar bijhouden in hoeverre men gebruik heeft ge-
maakt van ‘slimme uren’ of dat er juist stroom is gebruikt op piekmomenten.
www.zonneplan.nl

Gespot op WONEN.nl
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Afrekenen met de hoge gasrekening? 
Met een hybride warmtepomp van Ne-
� t Bosch naast je cv-ketel kun je wel 
70% gas besparen. Compress warmte-
pompen van Ne� t Bosch hebben een 
aantal unieke voordelen. Zo is de Com-
press 7400i AW niet alleen de stilste: 
deze fraai vormgegeven buitenunit 
overtreft andere buitenunits boven-
dien ook qua energieprestaties.  Naast 
verwarming en warm water, kan deze 
warmtepomp ook zorgen voor koeling. 
Alles in één dus. Deze optie is helemaal 
interessant vanwege de hoge subsidie 
(ISDE) en de tijdelijke cashback tot 375 
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Beste Warmtepomp
De warmtepomptest van de Consumentenbond laat � inke verschillen zien tussen de verschil-
lende merken en modellen in zowel besparingen, als geluid. De nieuwe warmtepomp van Ne-
� t Bosch laat andere modellen op alle punten achter zich: ‘Met de Compress 7400i 5 B van Ne-
� t Bosch is de grootste besparing op je energierekening mogelijk. Het is ook de stilste warmte-
pomp in onze test,’ concludeert de Consumentenbond. Overweeg je de aanschaf of huur van een 
(hybride) warmtepomp? 
Je leest alles wat je moet weten op ne� tbosch.nl of op warmtepomp.nl. 

Zo werkt 
een 
Quooker
Een Quooker-systeem be-
staat uit een kokendwater-
kraan op het aanrecht en 
een kokendwaterreservoir 
in het keukenkastje. Wil je 
naast kokend water ook 
genieten van koel bruisend 
en ge� lterd water, direct uit 
de kraan? Koppel dan een 
CUBE aan je Quooker. Dit is 
een gekoeldwaterreservoir 
dat, net als het kokendwa-
terreservoir, in je keuken-
kastje komt te staan. 
In het reservoir zitten twee 
� lters die het water zuive-
ren. Aan het reservoir zit 
een koolzuur� es, waarmee 
je wel 70 liter koud bruis-
water uit je Quooker-kraan 
kunt tappen!
www.quooker.nl

Gebruiksvriendelijke thermostaat
De Intergas Comfort Touch is een thermostaat met ongekend gebruiksgemak in een verblu� end 
compact en modern design. Door gebruik te maken van een touchscreen is de bediening intuï-
tief, eenvoudig en simpel. De compacte afmetingen en het moderne design zorgen ervoor dat de 
thermostaat probleemloos in elk interieur past. Hij kan eenvoudig worden geïnstalleerd en is zo-
wel verkrijgbaar in een zwarte als witte uitvoering.
www.intergas-verwarming.nl

Primabad 
Opbouw 
Edition
Een designmeubel met een 
scherpe prijsstelling. Op-
bouw Edition is een welko-
me uitbreiding op het suc-
cesvolle Editions program-
ma van Primabad.

De Opbouw Edition heeft 
een functionele diepte-
maat van 46 cm. en is le-
verbaar in de breedtema-
ten 61, 81, 101, 121 en 141 
cm. De wastafelkasten zijn 
voorzien van 2 laden met 
sluitdemping en chromen 
grepen of in greeploos met 
de greeplijst in corpus-
kleur. 

www.primabad.nl

Op WONEN.nl vind je de leukste nieuwtjes en trends op woongebied. 
Hier geven we je een kort overzicht, op de website vind je nog veel meer info!

Show your shower
De badkamer van 2022 
is een echte wellness-
ruimte. Een grote in-
loopdouche kan daar 
niet ontbreken.
De badkamer krijgt hier-
door een luxe en ruim-
telijke uitstraling. Je ziet 
vaak doorbetegelde 
douchevloeren. Toch is 
het om meerdere rede-
nen verstandiger om te 
kiezen voor een speci-
ale douchevloer. Tegels 
zijn onhygiënisch en on-
veilig door de gladheid. 
Villeroy & Boch heeft 
vlakke douchevloeren 
in verschillende stijlen, 
vormen én kleuren die 
naadloos aansluiten op 
de tegels.
Een douchevloer is een-
voudig op maat te ma-
ken. Zelfs voor lastige hoekjes. Zo kun je kiezen voor een kleur die gelijk is aan de tegels óf voor 
een contrasterende kleur. Zo maak je je inloopdouche nog mooier!
www.villeroy-boch.nl

Hoe ga ik mijn woning verwarmen, 
met of zonder aardgas?

Straks geen aardgas meer? Maak de juiste keuze voor het verwarmen van je woning, nu en in de 
toekomst. Of wil je nu direct je huis duurzaam verwarmen met minder aardgas? Dat kan met een 
hybride warmtepomp, die samenwerkt met je (bestaande of nieuwe) CV-ketel. Een goede tussen-
stap naar een woning, die volledig elektrisch wordt verwarmd met een all-electric warmtepomp. 
We helpen je met je keuze.
Bij ATAG staat dit najaar in het teken van de Warmtegarantieweken met garantie en voordeel voor 
jou als eindgebruiker op het gebied van woningverduurzaming. Tot en met 31 januari 2022 pro-
� teer je van een aantal voordelen, die helpen bij het maken van de juiste keuze hoe je je woning 
kan verwarmen, nu en in de toekomst. En dat op een duurzame manier.
Wat je ook kiest: Je maakt altijd kans op een wintersport vakantie naar keuze t.w.v. €1.500,- bij de 
aankoop van een ATAG product uit het actieassortiment. En pro� teer van méér voordelen.
www.atagverwarming.nl

Harmonieus combineren 
met de nieuwe Geberit ONE 
wastafelcomponenten
Blikvanger bij de nieuwe 
Geberit ONE is de wastafe-
lomgeving, het centrale ele-
ment in de badkamer. Het 
uitgangspunt van deze as-
sortimentsuitbreiding is de 
wens voor een individueel 
ontwerp: de variëteit bin-
nen de afzonderlijke com-
ponenten - wastafels, was-
tafelmeubels en wastafel-
bladen - is groot en perfect 
op elkaar afgestemd en te-
gelijkertijd op allerlei ma-
nieren met elkaar te com-
bineren. Welk ontwerp en 
welke combinatie je ook 
kiest, het past altijd en com-
bineert harmonieus. Met 
Geberit ONE creëer je de wastafel die jij wilt! Het modulaire wastafelconcept van ONE is bekroond 
met een iF Design Award 2021.
www.geberit.nl/one

Hästens Flagship Store Leiderdorp
Hästens bedden worden ge-
maakt met het � jnste vakman-
schap, door alleen de beste 
natuurlijke materialen te ge-
bruiken. Elk materiaal is ge-
selecteerd met een doel, al-
lemaal om je te helpen een 
hoogwaardige slaap te krijgen 
en de beste versie van jezelf te 
zijn, elke dag. Alle bedden zijn 
gemaakt van paardenstaart-
haar, dat vocht transporteert 
zodat je lichaam de tempe-
ratuur eromheen kan regule-
ren. Katoen en wol, die bijdra-
gen aan een optimaal slaapkli-
maat, zodat je sneller in slaap 
valt. Vlas, dat statische elektriciteit a� eidt en voorkomt, en tevens zorgt voor een rustig slaapkli-
maat. Tot slot, langzaam groeiend naaldhout, dat zorgt voor stabiliteit die generaties lang mee-
gaat.
Kom en ontdek de waarde van slaap in Hästens onlangs volledig gerenoveerde winkel in Leider-
dorp.
Hästens is gevestigd in Leiderdorp (Elisabethhof 2). Het team van slaapexperts staat klaar om je 
kennis te laten maken met het echte slapen dus kom lekker liggen en ontdek de voordelen van 
slapen in een Hästens bed.
www.hastens.nl

Slimme thermostaten 
zijn 10x voordeliger
De energieprijzen stijgen snel. Een 
nieuw onderzoek uitgevoerd door 
Gemserv laat zien dat slimme ther-
mostaten het grootste potentieel 
per uitgegeven euro bieden om 
CO2-uitstoot te verminderen en kos-
ten te besparen. In het rapport wor-
den slimme thermostaten vergele-
ken met andere methoden om hui-
zen koolstofarm te maken, zoals het 
plaatsen van zonnepanelen, het in-
stalleren van warmtepompen of 
het aanbrengen van isolatie. Door 
het gebruik van slimme thermosta-
ten kunnen bewoners hun rekening 
met €216 per jaar verlagen.

Het onderzoek analyseerde verschillende soorten van woningen in Europa en de meest voorko-
mende manieren om de uitstoot van koolstof te verminderen. De focus lag hierbij op de kosten 
van producten en de installatie, hoeveel de CO2-uitstoot is afgenomen en de kosten die consu-
menten jaarlijks besparen op hun gasrekening. Van alle soorten woningen en alle methoden om 
CO2-uitstoot te verminderen, waren slimme thermostaten het meest kosten- en energiebespa-
rend. Kijkend naar een gasrekening van een gemiddeld Nederlands huishouden van €980 per 
jaar, besparen huishoudens gemiddeld €216 per jaar met een slimme thermostaat. De besparin-
gen kunnen nog hoger zijn als de consumentenprijzen voor energie blijven stijgen, zoals nu het 
geval is. Maatregelen zoals het plaatsen van warmtepompen, zonnepanelen of het aanbrengen 
van isolatie kunnen 10x meer kosten dan de aanschaf van een slimme thermostaat. De meest kos-
tene� ectieve stap naar bescherming tegen de prijsstijgingen is om te investeren in een slimme 
thermostaat en het energieverbruik te verminderen.
www.tado.com

Zonneplan helpt huishoudens 
écht groene stroom te gebruiken
Onlangs startte Zonneplan met Slimme energie: stroom en gas aan 
tegen uur- en dagprijzen. Om de consument te stimuleren vooral 
hernieuwbare bronnen te benutten, biedt het stroom en gas aan 
tegen uur- en dagprijzen. Doordat wind- en zonnestroom door-
gaans goedkoper is dan gas- of kolengestookte stroom, wordt de 
gebruiker gestimuleerd meer écht groene stroom te gebruiken.Al 
jaren werkt Zonneplan aan een technologie waarmee het zogehe-
ten ‘momentane verbruik’ van stroom voordelig wordt. “Heel plat 
gezegd moet het lonen om je vaatwasser of wasmachine overdag 
aan te zetten in plaats van ‘s avonds”, zegt Van der Klooster. “Dán 
schijnt de zon, dán waait de wind en dán is stroom grotendeels 
echt groen en bovendien vaak goedkoop.”

Technologie maakt het mogelijk
De gebruiker van Slimme energie ontvangt de zogeheten Zonne-
plan Connect. De Connect is een door Zonneplan ontwikkeld ap-
paraat dat de consument in de slimme meter kan pluggen. Het 
maakt communicatie mogelijk tussen de slimme meter en de Zon-
neplan app, maar stuurt straks ook automatisch de Zonneplan 
laadpaal en thuisaccu aan. Via de app ziet de gebruiker vooraf tij-
dens welke uren van de dag het aandeel wind- en zonnestroom 
het grootst is. Daaraan is een stroomprijs gekoppeld die alleen dat 
uur geldt. De gebruiker kan per dag, maand en jaar bijhouden in hoeverre men gebruik heeft ge-
maakt van ‘slimme uren’ of dat er juist stroom is gebruikt op piekmomenten.
www.zonneplan.nl

Gespot op WONEN.nl
COREtec® 
Essentials
COREtec® Floors pakt uit met een vernieuwde 
The Essentials-collectie. Binnen deze lijn is de 
natuur de belangrijkste inspiratiebron. De au-
thentieke looks met zachte aardetonen en war-
me, donkere kleuren passen perfect in elk in-
terieur.

Dankzij het grote succes van de COREtec® vis-
graatvloeren in kleiner formaat is er in deze 
collectie gekozen voor grotere planken van 
91 op 23 cm. Die kan je volgens verschillen-
de legpatronen installeren, afhankelijk van wat 
bij jou en de ruimte past. Deze extra grote vis-
graatplanken lenen zich perfect voor grotere 
ruimtes en zorgen voor meer dynamiek in de 
kamer.
www.coretec� oors.com

Ovale spiegel 
Contour
De ovale spiegels Contour van Theba-
lux zorgen voor gezelligheid en sfeer in 
je badkamer. Aan de bovenzijde zijn ze 
voorzien van een telescoopstang, waar-
door ze in hoogte verstelbaar zijn. Zo lijkt 
het alsof de spiegel alleen vanaf het pla-
fond aan de stang hang, maar de monta-
ge vindt gewoon plaatst aan de muur. De 
ovale spiegel met planchet is leverbaar in 
zwart kader en messing kader. Het frame 
is gepoedercoat in mat zwart of fraai ‘Ita-
liaans’ messing.
www.thebalux.nl

The Water Studio Amsterdam 
van hansgrohe 
Ben je toe aan een 
nieuwe douche of 
keuken? In The Wa-
ter Studio Amster-
dam vind je een se-
lectie van de nieuw-
ste producten en 
kleuren van hansgro-
he en AXOR. Vergelijk 
kranen, test alle dou-
chestralen en kom 
zelf het verschil erva-
ren. Kom langs met of 
zonder afspraak.
www.waterstudio-amsterdam.nl 

Consumentenbond: grootste 
besparing, stilste warmtepomp

Afrekenen met de hoge gasrekening? 
Met een hybride warmtepomp van Ne-
� t Bosch naast je cv-ketel kun je wel 
70% gas besparen. Compress warmte-
pompen van Ne� t Bosch hebben een 
aantal unieke voordelen. Zo is de Com-
press 7400i AW niet alleen de stilste: 
deze fraai vormgegeven buitenunit 
overtreft andere buitenunits boven-
dien ook qua energieprestaties.  Naast 
verwarming en warm water, kan deze 
warmtepomp ook zorgen voor koeling. 
Alles in één dus. Deze optie is helemaal 
interessant vanwege de hoge subsidie 
(ISDE) en de tijdelijke cashback tot 375 
euro. 

Beste Warmtepomp
De warmtepomptest van de Consumentenbond laat � inke verschillen zien tussen de verschil-
lende merken en modellen in zowel besparingen, als geluid. De nieuwe warmtepomp van Ne-
� t Bosch laat andere modellen op alle punten achter zich: ‘Met de Compress 7400i 5 B van Ne-
� t Bosch is de grootste besparing op je energierekening mogelijk. Het is ook de stilste warmte-
pomp in onze test,’ concludeert de Consumentenbond. Overweeg je de aanschaf of huur van een 
(hybride) warmtepomp? 
Je leest alles wat je moet weten op ne� tbosch.nl of op warmtepomp.nl. 

Zo werkt 
een 
Quooker
Een Quooker-systeem be-
staat uit een kokendwater-
kraan op het aanrecht en 
een kokendwaterreservoir 
in het keukenkastje. Wil je 
naast kokend water ook 
genieten van koel bruisend 
en ge� lterd water, direct uit 
de kraan? Koppel dan een 
CUBE aan je Quooker. Dit is 
een gekoeldwaterreservoir 
dat, net als het kokendwa-
terreservoir, in je keuken-
kastje komt te staan. 
In het reservoir zitten twee 
� lters die het water zuive-
ren. Aan het reservoir zit 
een koolzuur� es, waarmee 
je wel 70 liter koud bruis-
water uit je Quooker-kraan 
kunt tappen!
www.quooker.nl

Gebruiksvriendelijke thermostaat
De Intergas Comfort Touch is een thermostaat met ongekend gebruiksgemak in een verblu� end 
compact en modern design. Door gebruik te maken van een touchscreen is de bediening intuï-
tief, eenvoudig en simpel. De compacte afmetingen en het moderne design zorgen ervoor dat de 
thermostaat probleemloos in elk interieur past. Hij kan eenvoudig worden geïnstalleerd en is zo-
wel verkrijgbaar in een zwarte als witte uitvoering.
www.intergas-verwarming.nl

Primabad 
Opbouw 
Edition
Een designmeubel met een 
scherpe prijsstelling. Op-
bouw Edition is een welko-
me uitbreiding op het suc-
cesvolle Editions program-
ma van Primabad.

De Opbouw Edition heeft 
een functionele diepte-
maat van 46 cm. en is le-
verbaar in de breedtema-
ten 61, 81, 101, 121 en 141 
cm. De wastafelkasten zijn 
voorzien van 2 laden met 
sluitdemping en chromen 
grepen of in greeploos met 
de greeplijst in corpus-
kleur. 

www.primabad.nl

Op WONEN.nl vind je de leukste nieuwtjes en trends op woongebied. 
Hier geven we je een kort overzicht, op de website vind je nog veel meer info!

Show your shower
De badkamer van 2022 
is een echte wellness-
ruimte. Een grote in-
loopdouche kan daar 
niet ontbreken.
De badkamer krijgt hier-
door een luxe en ruim-
telijke uitstraling. Je ziet 
vaak doorbetegelde 
douchevloeren. Toch is 
het om meerdere rede-
nen verstandiger om te 
kiezen voor een speci-
ale douchevloer. Tegels 
zijn onhygiënisch en on-
veilig door de gladheid. 
Villeroy & Boch heeft 
vlakke douchevloeren 
in verschillende stijlen, 
vormen én kleuren die 
naadloos aansluiten op 
de tegels.
Een douchevloer is een-
voudig op maat te ma-
ken. Zelfs voor lastige hoekjes. Zo kun je kiezen voor een kleur die gelijk is aan de tegels óf voor 
een contrasterende kleur. Zo maak je je inloopdouche nog mooier!
www.villeroy-boch.nl

Hoe ga ik mijn woning verwarmen, 
met of zonder aardgas?

Straks geen aardgas meer? Maak de juiste keuze voor het verwarmen van je woning, nu en in de 
toekomst. Of wil je nu direct je huis duurzaam verwarmen met minder aardgas? Dat kan met een 
hybride warmtepomp, die samenwerkt met je (bestaande of nieuwe) CV-ketel. Een goede tussen-
stap naar een woning, die volledig elektrisch wordt verwarmd met een all-electric warmtepomp. 
We helpen je met je keuze.
Bij ATAG staat dit najaar in het teken van de Warmtegarantieweken met garantie en voordeel voor 
jou als eindgebruiker op het gebied van woningverduurzaming. Tot en met 31 januari 2022 pro-
� teer je van een aantal voordelen, die helpen bij het maken van de juiste keuze hoe je je woning 
kan verwarmen, nu en in de toekomst. En dat op een duurzame manier.
Wat je ook kiest: Je maakt altijd kans op een wintersport vakantie naar keuze t.w.v. €1.500,- bij de 
aankoop van een ATAG product uit het actieassortiment. En pro� teer van méér voordelen.
www.atagverwarming.nl

Harmonieus combineren 
met de nieuwe Geberit ONE 
wastafelcomponenten
Blikvanger bij de nieuwe 
Geberit ONE is de wastafe-
lomgeving, het centrale ele-
ment in de badkamer. Het 
uitgangspunt van deze as-
sortimentsuitbreiding is de 
wens voor een individueel 
ontwerp: de variëteit bin-
nen de afzonderlijke com-
ponenten - wastafels, was-
tafelmeubels en wastafel-
bladen - is groot en perfect 
op elkaar afgestemd en te-
gelijkertijd op allerlei ma-
nieren met elkaar te com-
bineren. Welk ontwerp en 
welke combinatie je ook 
kiest, het past altijd en com-
bineert harmonieus. Met 
Geberit ONE creëer je de wastafel die jij wilt! Het modulaire wastafelconcept van ONE is bekroond 
met een iF Design Award 2021.
www.geberit.nl/one

Hästens Flagship Store Leiderdorp
Hästens bedden worden ge-
maakt met het � jnste vakman-
schap, door alleen de beste 
natuurlijke materialen te ge-
bruiken. Elk materiaal is ge-
selecteerd met een doel, al-
lemaal om je te helpen een 
hoogwaardige slaap te krijgen 
en de beste versie van jezelf te 
zijn, elke dag. Alle bedden zijn 
gemaakt van paardenstaart-
haar, dat vocht transporteert 
zodat je lichaam de tempe-
ratuur eromheen kan regule-
ren. Katoen en wol, die bijdra-
gen aan een optimaal slaapkli-
maat, zodat je sneller in slaap 
valt. Vlas, dat statische elektriciteit a� eidt en voorkomt, en tevens zorgt voor een rustig slaapkli-
maat. Tot slot, langzaam groeiend naaldhout, dat zorgt voor stabiliteit die generaties lang mee-
gaat.
Kom en ontdek de waarde van slaap in Hästens onlangs volledig gerenoveerde winkel in Leider-
dorp.
Hästens is gevestigd in Leiderdorp (Elisabethhof 2). Het team van slaapexperts staat klaar om je 
kennis te laten maken met het echte slapen dus kom lekker liggen en ontdek de voordelen van 
slapen in een Hästens bed.
www.hastens.nl

Slimme thermostaten 
zijn 10x voordeliger
De energieprijzen stijgen snel. Een 
nieuw onderzoek uitgevoerd door 
Gemserv laat zien dat slimme ther-
mostaten het grootste potentieel 
per uitgegeven euro bieden om 
CO2-uitstoot te verminderen en kos-
ten te besparen. In het rapport wor-
den slimme thermostaten vergele-
ken met andere methoden om hui-
zen koolstofarm te maken, zoals het 
plaatsen van zonnepanelen, het in-
stalleren van warmtepompen of 
het aanbrengen van isolatie. Door 
het gebruik van slimme thermosta-
ten kunnen bewoners hun rekening 
met €216 per jaar verlagen.

Het onderzoek analyseerde verschillende soorten van woningen in Europa en de meest voorko-
mende manieren om de uitstoot van koolstof te verminderen. De focus lag hierbij op de kosten 
van producten en de installatie, hoeveel de CO2-uitstoot is afgenomen en de kosten die consu-
menten jaarlijks besparen op hun gasrekening. Van alle soorten woningen en alle methoden om 
CO2-uitstoot te verminderen, waren slimme thermostaten het meest kosten- en energiebespa-
rend. Kijkend naar een gasrekening van een gemiddeld Nederlands huishouden van €980 per 
jaar, besparen huishoudens gemiddeld €216 per jaar met een slimme thermostaat. De besparin-
gen kunnen nog hoger zijn als de consumentenprijzen voor energie blijven stijgen, zoals nu het 
geval is. Maatregelen zoals het plaatsen van warmtepompen, zonnepanelen of het aanbrengen 
van isolatie kunnen 10x meer kosten dan de aanschaf van een slimme thermostaat. De meest kos-
tene� ectieve stap naar bescherming tegen de prijsstijgingen is om te investeren in een slimme 
thermostaat en het energieverbruik te verminderen.
www.tado.com

Zonneplan helpt huishoudens 
écht groene stroom te gebruiken
Onlangs startte Zonneplan met Slimme energie: stroom en gas aan 
tegen uur- en dagprijzen. Om de consument te stimuleren vooral 
hernieuwbare bronnen te benutten, biedt het stroom en gas aan 
tegen uur- en dagprijzen. Doordat wind- en zonnestroom door-
gaans goedkoper is dan gas- of kolengestookte stroom, wordt de 
gebruiker gestimuleerd meer écht groene stroom te gebruiken.Al 
jaren werkt Zonneplan aan een technologie waarmee het zogehe-
ten ‘momentane verbruik’ van stroom voordelig wordt. “Heel plat 
gezegd moet het lonen om je vaatwasser of wasmachine overdag 
aan te zetten in plaats van ‘s avonds”, zegt Van der Klooster. “Dán 
schijnt de zon, dán waait de wind en dán is stroom grotendeels 
echt groen en bovendien vaak goedkoop.”

Technologie maakt het mogelijk
De gebruiker van Slimme energie ontvangt de zogeheten Zonne-
plan Connect. De Connect is een door Zonneplan ontwikkeld ap-
paraat dat de consument in de slimme meter kan pluggen. Het 
maakt communicatie mogelijk tussen de slimme meter en de Zon-
neplan app, maar stuurt straks ook automatisch de Zonneplan 
laadpaal en thuisaccu aan. Via de app ziet de gebruiker vooraf tij-
dens welke uren van de dag het aandeel wind- en zonnestroom 
het grootst is. Daaraan is een stroomprijs gekoppeld die alleen dat 
uur geldt. De gebruiker kan per dag, maand en jaar bijhouden in hoeverre men gebruik heeft ge-
maakt van ‘slimme uren’ of dat er juist stroom is gebruikt op piekmomenten.
www.zonneplan.nl
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Schiphol - Op Schiphol is donderdag 
25 november een nieuw navigatie-
baken voor vliegtuigen in gebruik 
genomen door Luchtverkeersleiding 
Nederland (LVNL). Het baken is een 
zendstation dat radiosignalen 
uitstuurt waarmee vliegtuigen hun 
positie kunnen bepalen, doordat de 
afstand en de richting wordt bepaald 
ten opzichte van bakens op de grond. 
Dit nieuwe navigatiebaken op 
Schiphol vervangt de oude die sinds 
1989 in gebruik was en onderdeel is 
van een bakennetwerk verspreid over 
Nederland.  Tegenwoordig navigeren 
veel vliegtuigen op basis van satel-
lieten. Om te zorgen dat bij een 
storing in de satellietnavigatie alle 
vliegtuigen veilig kunnen navigeren, 
blijft LVNL investeren in radionavi-
gatie. Van de oorspronkelijke tien 
bakens zijn er nu nog vier in gebruik, 

die samen zorgen voor een landelijke 
dekking. Naast Schiphol zijn dit de 
bakens bij Rotterdam, Eelde en Maas-
tricht. De navigatiebakens worden 
zowel door het overvliegende verkeer 
als door de landende vliegtuigen op 
de luchthavens gebruikt. De bouw 
van het baken op Schiphol heeft in 
totaal zo’n zes maanden in beslag 
genomen. Voor het nieuwe baken is 
de oude staalconstructie hergebruikt. 
Het Nederlandse Lucht- en Ruimte-
vaartcentrum (NLR) heeft met een 
meetvliegtuig de juiste werking 
gecontroleerd en vastgesteld.

Nieuw navigatiebaken voor 
vliegtuigen op Schiphol

Aalsmeer - Het Jeugdfonds Sport & 
Cultuur Aalsmeer ondersteunt 
gezinnen waarbij het �nancieel lastig 
is om hun kinderen te laten meedoen 
aan sport, muziek, dans of andere 
culturele activiteiten. Om de kinderen 
en hun ouders of verzorgers beter te 
kunnen bereiken draagt het Jeugd-
fonds Sport & Cultuur Aalsmeer per 1 
januari 2022 de taken over aan het 
Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-
Holland. Dit fonds heeft door de 
omvang en professionele ondersteu-
ning ruime ervaring met fondsenwer-

ving en het opzetten van activiteiten. 
Dit gebeurt vanuit een grote betrok-
kenheid bij de kinderen en samen-
werkingspartners in de verschillende 
gemeenten. De spelregels voor 
ouders, intermediairs en sport- en 
cultuurinstellingen bij het aanvragen 
van ondersteuning in de gemeente 
Aalsmeer veranderen niet. Alleen de 
correspondentiegegevens veran-
deren naar noord-holland@jeugd-
fondssportencultuur.nl en de website 
naar jeugdfondssportencultuur.nl/
noordholland. De website samen-

Jeugdfonds Aalsmeer draagt 
taken over aan Noord-Holland

Aalsmeer - Op obs De Zuidooster is 
er vanaf begin november gestart met 
een plusklas, de Uilengroep, voor 
enkele leerlingen uit groep 6 tot en 
met 8. Dit zijn leerlingen die, naast de 
reguliere lessen in hun eigen groep, 
behoefte hebben aan meer uitdaging 
en een andere manier van leren. Voor 
deze plusklas heeft obs de Zuidooster 
bewust gekozen voor een specialist 
(hoog)begaafdheid, die ervaring heeft 
met het draaien van plusklassen. 
Tevens is zij verbonden aan de school 
omdat ze trainingen verzorgt voor het 
team betre�ende het onderwerp 
begaafdheid. Hierdoor ontstaat een 
doorgaande lijn vanaf groep 1 tot en 

met groep 8 van het herkennen en 
signaleren van (hoog)begaafde leer-
lingen, tot aan het op de juiste manier 
verrijken van lesstof voor deze leer-
lingen. Gestart is met de vraag: Stel 
dat de wereld niet 7 maar 8 wereld-
delen heeft, hoe ziet dat achtste 
werelddeel er dan uit? De leerlingen 
zijn als eerste in groepjes aan de slag 
gegaan met het ontwerpen van dit 
achtste werelddeel, waarbij ze alle-
maal hun aandeel en ideeën moesten 
aanleveren. Hierin waren ze als 
groepje verantwoordelijk voor elkaar; 
iedereen moest een tevreden gevoel 
eraan over houden. Dat is goed 
gelukt! Dit Vervolgens werd de leer-

Uilenklas op obs De Zuidooster

Aalsmeer - Vanwege alle beper-
kingen die het coronabeleid met zich 
meebrengt ten aanzien van samen-
komsten hebben de Vrienden van 
Zorgcentrum Aelsmeer gemeend in 
deze donkere dagen voor wat extra 
licht voor de bewoners van Zorgcen-
trum Aalsmeer te zorgen. In de 
binnentuin van het Zorgcentrum 
staat sinds kort een kerstboom van 
zes meter hoog die bestaat uit 1.200 

ledlampjes. Vanuit hun kamers en de 
grote zaal hebben de bewoners zicht 
op deze prachtige boom. De lichtjes-
boom is duurzaam, want na de kerst-
periode kan hij worden gedemon-
teerd en opgeslagen zodat hij nog 
jaren in de binnentuin kan schitteren.

‘Gouden randje’
De Stichting Vrienden van Zorgcen-
trum Aelsmeer is in het leven 

Lichtjesboom voor Zorgcentrum

COLUMN TRUUS

Aalsmeer - De laatste week vraag ik mij af of ik eigenlijk wel medestan-
ders heb. Zijn er nog meer mensen die blij zijn met de nieuwe Westeinder 
boulevard? Zelf vind ik het namelijk prachtig geworden, van een bijna 
on-Nederlandse allure. De weidsheid, het prachtige uitzicht, het 
wandelpad dat pal langs het water slingert, de ruige rotskust. Het doet 
mij denken aan de boulevard in Melbourne of de wandelpromenade 
langs het strand in Port Elizabeth, waar je bij het eerste ochtendlicht 
joggers ziet hollen, of vissers al vroeg hun hengels ziet uitgooien. Dat 
belooft wat voor de komende zomer. Het strand is verbreed en langs de 
hele oever zijn trappetjes geplaatst, tot in het water. Mét leuning. Ik heb 
ze niet geteld, maar het zijn er zeker een stuk of vijf. Wij hebben natuurlijk 
al uitgebreid de boulevard verkend en al wandelend fantaseerde ik bij 
welk trappetje ik komend voorjaar het water in zal gaan. Bij de watertoren 
en dan terugzwemmen naar het strand? Of halverwege, en dan op en 
neer richting watertoren? Het handige van die plek is dat er rekken staan 
waar ik mijn �ets aan de ketting kan leggen. Maar op het strandje is een 
buitendouche en dat lokt ook. Wat een mogelijkheden. Ik heb nu al 
keuzestress en de zomer moet nog komen. En nou zijn er zeurpieten die 
van alles aan te merken hebben op die heerlijke boulevard. De rotsen zijn 
te gevaarlijk voor surfers, kunnen ze op verongelukken. Tja, je kan surfen 
of je kan het niet. Ga naar het strand, zou ik zeggen. Aan de Noordzeekust 
kom je geen keien tegen. Goed om te oefenen. Het gevaar komt hooguit 
van de andere kant: te hoge golven of te sterke stroming. Bij welke 
instantie je dan moet klagen weet ik eerlijk gezegd niet. De doemdenker 
doet ook een verzoek om de trappetjes weer weg te halen. De treden 
onder water worden glad door algen aangroei en daar kun je op 
uitglijden. Levensgevaarlijk. Ik weet er alles van. Tot eind oktober heb ik 
de trap achter het paviljoen gebruikt. Spekglad op de laatste trede. ‘Dit is 
niet handig’ zei ik tegen mezelf. ‘Als je nu uitglijdt kraait er geen haan naar 
en staat er volgende week een rouwadvertentie in deze krant’. De enige 
optie was op mijn kont de trap af. Het ziet er niet uit, maar werkt wel. 
Maar menig keer heb ik gedacht: wat zou het �jn zijn als hier een leuning 
was. Kan ik veel eleganter het water in. Maar weghalen? Ben je belatafeld. 
Weet je waar al dat gezeur mij aan doet denken? Aan ouders die tegen 
een peuter die zijn hoofd tegen de tafel stoot zeggen: ‘wat een stoute 
tafel’.  Het is geen ‘stoute’ tafel, maar gewoon een stom kind. En dat kun je 
ook beter tegen ze zeggen. Dat leert veel sneller dan de tafel een schop 
geven. En het went ook gelijk af om altijd een ander de schuld te geven. 
Moeten we bij die boulevard ook niet doen. Beter opletten. Overal. Je 
kunt nou eenmaal niet je hele omgeving glad plaveien voor eigen veilig-
heid.  Mijn zwemactie ben ik voor dit jaar gestaakt, niet vanwege die 
gladde trap. Het werd me te koud. En ze hadden helaas geen wetsuit in 
mijn maat. 
Reageren? Truus@bente.net

Gezeur

geroepen om voor de ouderen van 
Aalsmeer en Kudelstaart extra voor-
zieningen te realiseren, die niet 
kunnen worden ge�nancierd uit de 
normale Zorgcentrum- en Thuiszorg-
budgetten. Het doel van de stichting 
is om ouderen ‘dagen met een 
gouden randje’ te bieden.

Donateurs
De Stichting kan haar doelstellingen 
alleen bereiken met hulp van haar 
donateurs. Als u de Vrienden van 
Zorgcentrum Aelsmeer hierbij wilt 
steunen dan kan dit door u op te 
geven als donateur of begunstiger. 
De donatie kan worden gestort op 
rekeningnummer NL90 RABO 
0300110421 t.n.v. Stichting Vrienden 
van Zorgcentrum Aelsmeer, onder 
vermelding van ‘donateur’. De mini-
mumbijdrage voor het donateur-
schap is 15 euro per jaar. 
Ook eenmalige giften zijn uiteraard 
welkom. Wilt u er dan bij vermelden 
dat het om een eenmalige gift gaat. 
Alle gelden die binnenkomen 
worden volledig besteed voor de 
ouderen in de gemeente Aalsmeer.  

lingen gevraagd hun eigen land, dat 
ergens in dat werelddeel ligt, te 
ontwerpen. De leerlingen mochten 
bedenken en tekenen zonder beper-
kingen. Hierdoor werd hun creatieve 
brein �ink aangezet. De komende 
lessen gaat het eigen land nog gede-
tailleerder uitgewerkt worden alvo-
rens de leerlingen van al deze landen 
samen het achtste werelddeel gaan 
maken. Dit zal voor uitdagingen gaan 
zorgen, een beroep doen op samen-
werking, �exibiliteit en onderhan-
delen omdat de landen als een 
werelddeel aan elkaar moeten 
aansluiten. Kortom, een mooie uitda-
ging die de leerlingen de komende 
tijd samen tegemoet gaan met als 
doel een prachtig eindresultaat.

voorallekinderen.nl blijft informatie 
geven over alle �nanciële regelingen 
in de gemeente Aalsmeer via het 
intikken van de postcode. Het bestuur 
van het Jeugdfonds Sport & Cultuur 
Aalsmeer is alle vrijwilligers, interme-
diairs, sport- en cultuurinstellingen en 
de gemeente dankbaar voor de jaren-
lange samenwerking om het voor alle 
kinderen mogelijk te maken om mee 
te doen! In het bijzonder dankt het 
bestuur Cees Wijnen en Ingrid Mulder. 
Zij zijn jarenlang betrokken en 
belangrijk geweest bij de oprichting 
van het Jeugdfonds in Aalsmeer. 
Daarnaast wordt ambassadeur Kate-
lijne van Otterloo hartelijk bedankt 
voor haar ondersteuning.

Aalsmeer - Het aantal besmettingen 
met corona is vrij stabiel in Neder-
land, nog wel altijd hoog, maar het 
belangrijkste is dat er minder 
mensen in ziekenhuizen opgenomen 
hoeven te worden. Volgens ‘kenners’, 
maar is iedereen dit inmiddels niet, 
blijven de ingestelde regels ook na 
de persconferentie van 14 december 
gelden en misschien komt daar nog 
een regeltje bij: eerder kerstvakantie 
voor de scholen. De cijfers in Aals-
meer zijn dalende. Van 24 november 
tot en met 7 december zijn 542 inwo-

ners positief getest en dat zijn er 84 
minder dan de vorige periode. Er zijn 
wel vijf mensen in het ziekenhuis 
met corona opgenomen en helaas 
drie inwoners overleden aan het 
virus. Ook in omliggende gemeenten 
nemen de besmettingen af. In 
Uithoorn 506 (-90) positief geteste 
inwoners, in Haarlemmermeer 2.322 
(-131) besmettingen en in Amstel-
veen is corona vastgesteld bij 1.250 
(-151) inwoners. Wat betreft de cijfers 
per 100.000 inwoners prijkt Aalsmeer 
nog op nummer een: 1.694,2 tegen 

Minder, maar nog wel veel 
besmettingen in Aalsmeer

1.675,2 in Uithoorn, 1.471,8 in Haar-
lemmermeer en 1.376,2 in Amstel-
veen. Er zijn in 7 inwoners uit 
Uithoorn opgenomen met corona in 
het ziekenhuis, 20 uit Haarlemmer-
meer en 7 uit Amstelveen. In 
Uithoorn zijn geen inwoners over-
leden aan het virus, in Amstelveen 4 
en in Haarlemmermeer 3. 
Het is en blijft belangrijk om de 
corona-maatregelen te blijven hand-
haven, dus: Was regelmatig de 
handen, houd anderhalve meter 
afstand, blijf bij een verkoudheid 
binnen, ga testen bij klachten, werk 
zoveel mogelijk thuis en natuurlijk: 
Koop lokaal en help elkaar. Samen 
tegen corona!
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Aalsmeer - De nieuwe kinderraad 
van Aalsmeer is dit schooljaar inmid-
dels twee keer bijeen geweest. Onder 
uitstekend voorzitterschap van 
kinderburgemeester Anne van Duijn 
zijn de meest uiteenlopende onder-
werpen in de raad besproken. De vijf-
tien kinderen van acht verschillende 
basisscholen zetten zich in voor een 
veilige, schone en sociale gemeente. 

Katten, honden en meer
Van katten die dreigen te verdrinken 
in een moddersloot, de sluiting van 
het hondenveldje bij café Gouwe-
teen (Hornmeer) tot zeer onveilige 
verkeerssituaties; het komt allemaal 
aan de orde in de kinderraad van 
Aalsmeer. Vijftien kinderen uit 
groepen 7 en 8 van de basisscholen 
praten over onderwerpen die hen 
raken en nodigen wanneer ze dat 
willen wethouders en ambtenaren 
uit om uitleg te geven of om aan hen 
te vertellen wat de kinderen ergens 
van vinden. 

Kaarten voor ouderen
De kinderraad wil zich inzetten om 

eenzaamheid onder ouderen tegen 
te gaan. De raad ziet graag dat basis-
scholen in Aalsmeer in hun lespro-
gramma ruimte maken om kinderen 
brieven te laten schrijven en kaarten 
te laten knutselen voor ouderen. Dat 
is volgens de kinderraad een simpele 
en doeltre�ende manier om jong en 
oud met elkaar te verbinden en 
beide doelgroepen een goed gevoel 
te geven. 
Als de coronamaatregelen het weer 
toelaten willen de kinderen ook 
graag de ouderen vaker bezoeken en 
bijvoorbeeld spelletjes- en knutsel-
middagen organiseren. 

Onveilige plekken
Eén van de speerpunten van deze 
nieuwe kinderraad is het melden en 
aanpakken van onveilige verkeers-
situaties. De leden van de kinderraad 
worden dagelijks, net als hun klasge-
nootjes, met die situaties geconfron-
teerd. Ze hebben diverse onveilige 
plekken in de gemeente in hun eigen 
omgeving inmiddels in kaart 
gebracht en voorgelegd aan een 
verkeersdeskundige. 

Opruimdagen en speelplekken
De kinderburgemeester heeft als één 
van haar speerpunten het bestrijden 
van zwerfafval. De kinderraad heeft 
dat speerpunt overgenomen. Elk 
stukje plastic dat op straat terecht-
komt is een gevaar voor dieren. 
En waarom gooien mensen hun 
gebruikte mondkapjes niet in de 
prullenbak? De kinderraad wil ook 
voor dit thema meer aandacht op de 
basisscholen en zet zich in voor 
opruimdagen en opruimwedstrijden. 

Verder wil de kinderraad voor 
iedereen toegankelijke speelplekken. 
Met name voor kinderen met een 
beperking zijn nu nog lang niet alle 
speelplekken in Aalsmeer voldoende 
geschikt. De kinderraad weet dat 
aanpassing veel geld kost, maar 
dringt er toch bij de gemeente op 
aan om stapsgewijs de plekken aan 
te passen. Zo zou er bijvoorbeeld wel 
genoeg geld kunnen worden 
gevonden om twee speelplekken per 
jaar aan te passen en de kinderraad 
dan ook bij de veranderingen te 
betrekken. 

Kinderraad zet zich in voor veilige, 
schone en sociale gemeente

Aalsmeer - Team Sportservice Aals-
meer slaat de handen ineen met 
Sjors Sportief en Sjors Creatief. Dit 
sport- en cultuurstimuleringsproject 
gaat na de kerstvakantie van start in 
Aalsmeer en Kudelstaart. Het project 
maakt het voor kinderen mogelijk 
om op een laagdrempelige manier 
kennis te maken met de sportvereni-
gingen en cultuurinstellingen in 
Aalsmeer. Dansen, atletiek, judo, 
turnen, boksen. Dankzij Sjors Spor-
tief kunnen basisschoolleerlingen in 
Aalsmeer en Kudelstaart vanaf het 
nieuwe jaar vrijblijvend ontdekken 
welke sport het beste bij ze past. 
Ook kunnen ze hun creatieve 
talenten leren kennen, maar dan 
met Sjors Creatief. Aan zijn hand 
kunnen kinderen zich inschrijven 
voor bijvoorbeeld proe�essen 
tekenen, schilderen, koken en 
muziek maken.

Samenwerking
“Sjors Sportief en Sjors Creatief zijn 
een initiatief van de Team Sportser-
vice Aalsmeer in samenwerking met 
de regionale sportverenigingen, 
cultuurorganisaties en andere activi-
teitenaanbieders”, vertelt Micha 
Hoogewoud van Team Sportservice. 
“Als sportorganisatie vinden we het 
belangrijk dat zoveel mogelijk 
kinderen kennis kunnen maken met 
sport en cultuur. Sjors maakt het voor 
basisschoolleerlingen mogelijk om 

het veelzijdige aanbod aan sport- en 
cultuuractiviteiten in onze gemeente 
te ontdekken. Zonder dat ze daarbij 
meteen ergens lid hoeven te worden.”

De Sjors-formule
In ruim 120 gemeentes in Nederland 
heeft de Sjors-formule zich al 
bewezen. Een gebruiksvriendelijk 
digitaal inschrijfsysteem zorgt ervoor 
dat kinderen zich heel eenvoudig, en 
vaak gratis, kunnen inschrijven voor 
proe�essen bij een sportvereniging 
of cultuurinstelling. Tegelijkertijd 
biedt het de aanbieders van sport en 
cultuur een uitgelezen kans om 
nieuwe, jonge leden aan zich te 
binden.

Activiteiten aanmelden
Het aanbod wordt na de kerstva-
kantie gepresenteerd in het Sjors-
boekje, dat leerlingen van groep 1 tot 
en met 8 van alle basisscholen in 
Aalsmeer en Kudelstaart ontvangen. 
“Om de kinderen een zo veelzijdig 
mogelijk aanbod te bieden, roepen 
we sportverenigingen en cultuurin-
stellingen op om zich bij dit mooie 
project aan te sluiten”, aldus Hoog-
ewoud. “Op de website www.noord-
hollandactief.nl kunnen aanbieders 
hun proe�essen en activiteiten heel 
eenvoudig aanmelden. Hopelijk doen 
ze dat de komende weken massaal, 
zodat we dit project met elkaar tot 
een groot succes kunnen maken.”

Sjors Sportief en Creatief voor 
kinderen in Aalsmeer

Aalsmeer - Wat een feest was het op 
de Zuidooster tijdens de verjaardag 
van Sinterklaas. Met een aangepast 
programma hebben Sint en de 
Pieten er een geweldig feest van 
gemaakt voor alle groepen. De 
jongere kinderen genoten van een 
spannend avontuur op het podium, 
waarbij het boek verstopt was in de 
kluis en de sleutel kwijt was... 
De oudere kinderen hadden prach-
tige surprises gemaakt. Na a�oop 
heeft Sint zelf het podium 
aangeveegd!

Sinterklaasfeest op 
Zuidooster

Kudelstaart - Donderdag 2 
december, het regende, hagelde, 
stormde en het was koud. Maar dat 
weerhield de leerlingen van OBS 
Kudelstaart er niet van om buiten op 
het plein Sinterklaas en zijn Pieten op 
te wachten. Gelukkig waren er al 
twee Pieten bij school gearriveerd die 
de boel lekker opwarmden met 
liedjes en dansjes. Na een tijdje kwam 
de goedheiligman aan met een Stint 
van kinderopvang Snoopy. Directeur 
Sandra Hof heette Sinterklaas van 
harte welkom, waarna het feestje 
binnen werd voortgezet. De boven-

bouw groepen hebben surprises 
uitgepakt en de onderbouw groepen 
bakten onder leiding van twee chef-
pieten heerlijke pepernoten. Dat ging 
niet helemaal van een leien dakje, 
want die Pieten maakten er een 
rommeltje van en het deeg leek meer 
op een beslag. Alle groepen brachten 
ook nog een bezoek aan Sinterklaas. 
De Pieten daar hadden de boel ook 
niet onder controle. Sint zijn grote 
boek was door een windhoos in een 
plas water gevallen. Ze raakten van 
de regen in de drup, maar uiteindelijk 
is alles toch nog goed afgelopen.

Sinterklaas en Pieten op bezoek 
bij OBS Kudelstaart dalton i.o. 

Aalsmeer - Het was best spannend of 
de Sint wel zou komen in deze tijden, 
maar op vrijdag 3 december was het 
feest op basisschool de Brug.
De gehele ochtend was Sinterklaas 
aanwezig en genoot hij van alle 
aandacht die hij kreeg van de 
kinderen. De goedheilman had zelfs 
cadeautjes achter gelaten voor alle 
kinderen van groep 1 tot en met 4. Er 

werd gezongen en gedanst door de 
kinderen, maar ook door de Pieten.
In de bovenbouw werden er surprises 
uitgewisseld waar iedereen erg zijn 
best op had gedaan. Sinterklaas was 
deze leerlingen ook zeker niet 
vergeten en liet pepernoten en ander 
lekkers achter. Het was een leuke dag 
voor alle klassen en een goed begin 
van het Sinterklaas weekend.

Cadeautjes en pepernoten van 
Sint voor leerlingen De Brug





34 inderegio.nl • 9 december 2021SPORT

Kudelstaart - Zaterdag 4 december 
mochten de kinderen van de F1 van 
korfbalvereniging VZOD hun aller-
eerste echte wedstrijd spelen! Het 
team speelde tegen Velocitas F3 in 
de Proosdijhal. Helaas mochten de 
ouders niet komen kijken, maar 
gelukkig konden zij de hele wedstijd 
op de televisie volgen via de 
livestream. Vol enthousiasme ging de 
F1 van start en wat ging het goed 
voor een eerste keer! De bal werd 
goed naar elkaar overgegooid en er 
kon ook een paar keer op de korf 
geschoten worden. Helaas was de 

tegenstander wel iets beter en 
scoorde vier keer. In de tweede helft 
verscheen er voor VZOD ook nog een 
punt op het scorebord, want Jarko 
scoorde met een mooi schot zijn 
eerste doelpunt. 
De coach is supertrots op haar 
F-pupillen. Jesse, Sophie, Joost, Jarko, 
Hannah en Fayenn hebben heel 
goed hun best gedaan! Maks en 
Abdel waren er niet bij, maar komen 
ook snel in actie, want deze week 
speelt de F1 korfballers weer een 
wedstrijd, opnieuw thuis in de 
Proosdijhal.

Allereerste wedstrijd F1 van 
korfbalvereniging VZOD

Aalsmeer - Zaterdag 20 november 
werd eindelijk weer een regiocross 
gehouden waar AVA-junioren aan 
mee konden doen. Ondanks de 
corona-regels was het toch een 
gezellige wedstrijd geworden met 
behoorlijk veel successen voor de 
atleten van AV Aalsmeer. Start en 
�nish waren op de atletiekbaan in 
Santpoort. Op het atletiekterrein 
moesten een aantal hindernissen 
genomen worden, waaronder het 
klimmen over de polsstokhoogbak. 
Verder ging de cross over de verra-
derlijke bollenvelden naast het atle-
tiekterrein. Dat leek niet zo zwaar, 
maar niets was minder waar. 
Voor de pupillen was het extra lastig, 
omdat de ouders buiten de hekken 
moesten blijven. Toch hebben Joren 
Euwe, Kian en Silvan de Jong, Brett 
Wood, Fleur van Dijk, Eloy Hageman 
en Siem Hoeve het heel goed 
gedaan. Fien Middelkoop werd zelfs 

nog vierde na een spannende eind-
sprint, waarbij ze dezelfde tijd had als 
nummer drie. De junioren hadden 
wat minder last van de strengere 
regels en dat was ook te zien aan de 
prestaties. Knappe eerste plaatsen 
waren er voor Finn Rademaker bij de 
B-junioren en Justin Alewijnse bij de 
C-junioren. Verder waren er nog 
podiumplaatsen voor Tara Ozinga, 
die derde werd bij de A-junioren en 
net de tweede plaats miste doordat 
ze bijna verkeerd liep bij het 
aanzetten van de eindsprint en voor 
Gwen Alewijnse, die tweede werd bij 
de B-junioren. Ook Mette Smithuis en 
Nicky Verlaan liepen prima bij de 
B-junioren, waardoor AVA eerste 
staat in het ploegenklassement bij de 
meisjes junioren A+B. Daniel Winkels 
en Colin Alewijnse werden respectie-
velijk derde en zevende bij de B-juni-
oren, waardoor AVA tweede staat in 
het ploegenklassement bij de 

Goede resultaten bij regiocross 
voor atleten van AV Aalsmeer

Eindsprint Finn Rademaker (927) van 
AV Aalsmeer. Foto: Erik Witpeerd

Aalsmeer - Op zaterdag 27 en 
zondag 28 november werd de eerste 
serie voorwedstrijden van rayon 
Amsterdam gehouden in de turnhal 
in Amsterdam-Sloten. SV Omnia 2000 
heeft met 32 deelneemsters meege-
daan aan deze wedstrijden. Ruim 
anderhalf jaar geleden werd de 
laatste rayonwedstrijd georganiseerd 
voor deze turnsters. In deze tussen-
tijd is ook de wedstrijdoefenstof 
helemaal veranderd. Het grootste 
verschil is dat turnsters niet als indi-
vidu meedoen aan een wedstrijd, 
maar dat SV Omnia 2000 als team 
presteert. Vroeg op de zaterdagoch-

tend waren de pupillen supplement 
niveau 4 als eerst aan de beurt. Fien 
Bax, Zoë Lodder, Lotte Berbee, Desi 
Boots en Jackie Kleerebezem 
turnden een heel goede eerste 
wedstrijd en werd zelfs heel knap 
eerste! Tijdens ronde drie kwamen de 
turnsters Tanya Karoui, GuoXin 
Verhoef, Noa Verbeek, Alicia den 
Ouden en Jet van Kooten in actie. 
Deze vijf dames kwamen uit op het 
hoogste turnniveau waar SV Omnia 
2000 aan mee doet. Het team 
eindigde op de vierde plaats. In 
wedstrijdronde vier was het de beurt 
aan Jente Spaargaren, Jente Tolsma, 

Wedstrijdturnen SV Omnia: 
Medailleregen in Amsterdam

Amy Egberink en Roosmarijn Rond 
da Silva Futre. Voor Jente, Amy en 
Jente was dit de eerste wedstrijd in 
de bovenbouw. Dit team eindigde op 
de derde plaats. Op zondag mochten 
in de categorie supplement niveau 5 
Noortje Verbeek, Mila van den 
Heuvel, Fleur Bomert, Jayda Flinken-
vleugel, Evi Vlek en Arwen Rosen-
krantz beginnen. Dit team eindigde 
op een derde plaats. Tegelijkertijd 
turnde ook het tweede team van 
niveau 5 met daarin Anna Pekelha-
ring, Wendy Kouwenhoven, Bente 
Pickee en Lou van Zwieten. Ook dit 
team eindigde op een vierde plaats.
En in de categorie supplement 
niveau 6 kwamen twee teams van SV 
Omnia in actie. Lieke Stolwijk, Amia 
Waterman, Elke Hillenius en Gwen 
van Bueren in 6a en in 6b met de 
turnsters Bente Sparnaaij, Esmee 
Mantel, Iris Pauw en Tessa Weening. 
Lieke liet een mooie koprol op de 
balk zien. Amia had de hoogste 
totaal score van de acht Omnia- turn-
sters bij niveau 6. Gwen en Bente 
hadden beide een mooie balkoefe-
ning en Iris liet op brug een zeer 
goede oefening zien. Esmee en Tessa 
scoorden hoge punten op de vloer. 
Op nu naar de volgende rayonwed-
strijden op 23 januari en 12 en 13 
februari in Amsterdam. Eerst echter 
houdt SV Omnia haar eigen onder-
linge wedstrijden in december!

Hoge scores bij competitie 
Sjoelclub Aalsmeer
Aalsmeer - Op de avond voor de 
laatste persconferentie, donderdag 25 
november, werden er hele hoge scores 
behaald tijdens de competitie van 
Sjoelclub Aalsmeer. Petra Houweling 
gooide een keer 150 punten en zes 
sjoelers wisten 148 punten te scoren. 
Wim Voorbij deed dat maar liefst zes 
maal, Petra Houweling drie keer en 
Albert Geleijn twee maal. Hans van 
Leeuwen, Marja Springin’tVeld en Pia 
Mulder kwamen tot een keer tot 148 
punten. Ook de persoonlijke records 
werden door enkele sjoelers weer 
verbroken. Iko van Elburg maakte er 
1326 van, Pia Mulder 1269 en Diny 
Bosman 1011. Wim Voorbij won de 
Hoofdklasse met 27 punten, Pia 
Mulder de A-Klasse met 25 punten en 
Anouschka Ploeger greep de overwin-
ning in de B-Klasse met 25 punten.  In 
de avond sjoelen mag vanwege de 
corona-maatregelen niet meer, maar 

het bestuur van Sjoelclub Aalsmeer 
heeft besloten om voor de competitie 
nog een keer te gaan sjoelen en wel 
op zaterdag 18 december, overdag, 
vanaf 13.30 uur in het Dorpshuis. De 
volgende belangrijke wedstrijd is, als 
alles mag doorgaan, de eerste voor-
ronde voor het NK Individueel van 
afdeling West op zaterdag 8 januari 
2022 in Heemskerk. Uitslagen: Hoofd-
klasse: 1. Wim Voorbij (27 punten), 2. 
Petra Houweling en 3. Hans van 
Leeuwen. Klasse: 1. Pia Mulder (25 
punten), 2. Iko van Elburg en 3. Marja 
Springin’tVeld. B-Klasse: 1. Anouschka 
Ploeger (25 punten), 2. Klaas de Vries 
en 3. Mirjam van den Berg. Tussen-
stand: 1. Albert Geleijn (hoofdklasse, 
76 punten), 1. Iko van Elburg (A-klasse, 
80 punten) en 1. Anouschka Ploeger 
(B-klasse, 87 punten). Meer uitslagen 
en informatie op www.sjoelclub-aals-
meer.nl. 

jongens junioren A+B. Verder liepen 
Pippi Achterberg bij de meisjes C en 
Theyl Mooten bij de jongens D1 een 
knappe eerste cross van hun leven.
De volgende cross is op 15 januari in 
Amsterdam Zuid-Oost. Hopelijk zijn 
er dan geen strenge regels en kan 
AVA hier met een grote groep 
pupillen en junioren naar toe.

Grote kerstkien BV 
Hornmeer
Aalsmeer - Op zondag 12 december 
organiseert buurtvereniging Horn-
meer weer de grote kerstkien. De 
twee inkoop dames hebben alles uit 
de kast gehaald om dit kerstspektakel 
te doen slagen. Bovenaan de lijst 

Aalsmeer - De Greenpark Aalsmeer 
handballers hebben afgelopen 
zaterdag 4 december de derde positie 
in de BeNe League verstevigd door 
thuis te winnen van Hubo Initia Hasselt. 
Met ruime cijfers werd de Belgische 
ploeg verslagen. Het eerste kwartier 
waren de twee teams qua scores aan 
elkaar gewaagd, maar daarna nam 
Aalsmeer de regie in handen en kwam 
Hasselt op �inke achterstand. Rust: 
18-6. In de tweede helft werd iets meer 
druk gezet door Initia, maar Greenpark 
bleef geconcentreerd spelen én scoren. 
Eindstand liefst: 39-16. Don Hartog, 
Vaidas Trainavicius, Destin van Dijk en 
Donny Vink wisten elk zes maal te 
scoren. Tim Bottinga en Armando 
Besselling maakten elk vier tre�ers en 

Jeromy van der Ban wist drie maal de 
doelman van Hasselt te passeren. 

Speler van de maand
Door Handbal Inside is Donny Vink 
uitgeroepen tot speler van de maand 
november. De 23-jarige speler van 
Greenpark wist in drie wedstrijden liefst 
dertig maal te scoren, sinds de start van 
de BeNe League heeft hij negenvijftig 
goals gemaakt. 
Het ‘rijtje’ in de top drie van deze 
Belgisch Nederlandse handbalcompe-
titie is enigszins veranderd, oorzaak 
hiervan is corona. Door veel besmet-
tingen in het team moest Kembit Lions 
de wedstrijd tegen Sporting Pelt afge-
lopen zaterdag afzeggen. Uiteraard 
gaat deze wedstrijd later ingehaald 

Handbal BeNe League: Ruime 
zege voor Greenpark Aalsmeer

worden. De top drie voor nu: 1. 
Acchilles Bocholt met 22 punten, 2. 
Kembit Lions met 21 punten en 3. 
Greenpark Aalsmeer met 20 punten. 
Op plaats 4 en 5 Sporting Pelt en Kras 
Volendam, elk met 15 punten. 

Nog twee wedstrijden
Aanstaande zaterdag 11 december 
staat ronde veertien op het 
programma. Hiervoor gaat Aalsmeer 
op bezoek bij Hurry-Up in het Drentse 
Zwartemeer. De laatste wedstrijd voor 
de vakantiestop speelt Greenpark Aals-
meer thuis in de Bloemhof op zaterdag 
18 december vanaf 19.00 uur. Tegen-
stander is Sporting Pelt. Alle 
wedstrijden zijn live te volgen via 
livestream. De BeNe League wordt 
vervolgens in 2022 weer voortgezet. 
Voor Greenpark Aalsmeer is de eerste 
wedstrijd op zaterdag 29 januari, uit 
tegen Kras Volendam. 

Klaverjasmiddag bij 
BV Hornmeer
Aalsmeer - Zaterdag 4 december 
was het weer koppelkaarten 
geblazen bij buurtvereniging Horn-
meer. Met veel inzet en animo werd 
er gestreden om de eer. Gezien de 
score van de winnaars is er om iedere 
punt gestreden. Zelfs de strijd om de 
poedelprijs was behoorlijk te 
noemen. Het koppelkaarten is uitein-
delijk gewonnen door Cees Eikelen-

boom en Rijk van Egdom met 5929 
punten. Jan Meijer en Gerard Presser 
eindigden op twee met 5363 punten 
en plaats drie was voor George 
Lemmerzaal en Tonny Favie met 5127 
punten. De poedelprijs mochten 
Paolo Molia en Frits Zeldenthuis met 
5950 punten in ontvangst nemen. 
Komende zaterdag 11 december is er 
weer gewoon kaarten in het buurt-
huis aan de Dreef 1. Aanvang is 13.00 
uur, zaal open voor inschrijving, 
ko�e en thee vanaf 12.30 uur.

staat natuurlijk de meest gewenste 
prijs, namelijk de zeer ruim gevulde 
boodschappentas. Er zijn natuurlijk 
meer prijzen dan deze boodschap-
pentas, dus kom kienen voor mooie 
prijzen! De kienmiddag begint om 
13.00 uur in het buurthuis aan de 
Dreef 1. De zaal gaat open voor ko�e, 
thee en inschrijving om 12.00 uur.








