
Aalsmeer e.o.

REGIO MEDIA GROEP

8 december 2022   

12
Blijmaak-actie Aalsmeer 
voor elkaar voor vrijwilligers

22
Sinterklaas bezoekt scholen

15
Wonen.nl bijlage 
Maak van je huis 
jouw droomhuis!

VOOR HET 
OFFICIËLE

GEMEENTENIEUWS 
ZIE PAGINA 6

www.antennagroep.nl

Oranje
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onze kleur! 
Hup Holland hup!

Als onderdeel van Het Groene Lint 
besloot het college in 2017 een pad 
en herinrichting van de strook langs 
de Molensloot/Linnaeuslaan en een 
wandelpad langs de Molenvliet te 
realiseren. Deze werkzaamheden zijn 
grotendeels uitgevoerd en worden 
uiterlijk in het tweede kwartaal van 
2023 afgerond.
Als aanvulling op de realisatie van 
deze wandelpaden werd in 2019 het 
idee van de initiatiefgroep HGL om 
een brug over de Molenvliet aan te 
leggen goedgekeurd door het 

college. Ook hiervoor werd subsidie 
aangevraagd bij de Stichting Leef-
omgeving Schiphol.

Overschrijding
De voorbereiding voor de realisatie 
van de brug is gestart en in het o� er-
tetraject blijkt nu een overschrijding 
van circa veertig procent te ontstaan 
ten opzichte van de door SLS 
beschikbaar gestelde subsidie. 
Daarom heeft het college nu de 
beslissing genomen om af te zien 
van de aanleg van deze brug. “Erva-

ring leert dat tijdens het uitvoeren 
van de werkzaamheden de kosten 
veelal nog toenemen, zeker met de 
huidige onzekere markt waarin alle 
prijzen stijgen”, aldus het college. Het 
besluit is overigens genomen in 
overleg met de initiatiefgroep.

Andere doeleinden
Bij de Stichting Leefomgeving 
Schiphol zal worden aangegeven dat 
de gemeente geen gebruik maakt 
van de eerder aangevraagde subsidie 
voor het realiseren van de brug over 
de Molenvliet. Hierbij zal met SLS 
worden besproken of het bedrag dat 
hiertoe middels subsidie beschikbaar 
is gesteld, kan worden ingezet voor 
andere doeleinden in de openbare 
ruimte in Aalsmeer.

Geen brug over de Molenvliet 
voor groene (wandel)route
Aalsmeer – Het Groene Lint (HGL) is een initiatief van bewoners om een 
groene (wandel)route door Aalsmeer te realiseren, die groenstructuren 
als het Hornmeerpark, het Seringenpark en Greenpark verbindt. Voor 
deze route werd met succes subsidie aangevraagd bij de Stichting Leef-
omgeving Schiphol (SLS).

Aalsmeer – Tijdens de eerste avond 
‘Denktank over verkeer’ werd vooral 
grote bezorgdheid uitgesproken 

over de verkeersveiligheid in Aals-
meer. Onder andere werd te hard 
rijden als oorzaak gegeven. Een 

Nieuwe borden op Witteweg: 
‘Fietsstraat, auto te gast’

Aalsmeer - Er komt voorlopig geen 
sloepensteiger rond de watertoren. 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft dat besloten naar 
aanleiding van een kleine scheef-
stand in de watertoren. “De scheef-
stand van de watertoren is nu zeker 
niet verontrustend”, zegt wethouder 
Dick Kuin. “Maar we gaan de situatie 
wel in de gaten houden met nieuwe 
metingen volgend jaar. We kunnen 
nu niet riskeren dat we rond de toren 

zaken gaan aanleggen die we 
misschien over een jaar, of over een 
paar jaar, weer weg moeten halen 
omdat de toren verder is verzakt.”

Ontwerpbestemmingsplan
Het herziene (aangepaste) ontwerp-
bestemmingsplan Waterfront ligt van 
9 december 2022 tot 19 januari 2023 
ter inzage in het Raadhuis. Het plan is 
deze periode ook digitaal in te zien 
op www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Voorlopig geen sloepsteiger rond 
watertoren vanwege scheefstand

De watertoren en het nieuwe Waterfront. Foto: Gemeente Aalsmeer

probleem in vele dorpen en steden 
en waarvoor diverse maatregelen 
genomen worden. Begin dit jaar 
werden in de gemeente op diverse 
wegen schildpadden aangebracht als 
vraag om minder hard te rijden en in 
februari zijn in de straten rondom de 
Burgemeester Kasteleinweg bordjes 
opgehangen met de tekst ‘Let op. 
Rijd rustig!’ Nog steeds is de verkeers-
druk hoog in met name de Ophelia-
laan en de Hortensialaan, maar meer 
en meer is de Witteweg in beeld 
gekomen als doorgaande route.

Schoolgaande jeugd
Echter niet alleen bij automobilisten, 
maar ook veel � etsers, waaronder 
schoolgaande jeugd, maakt gebruik 
van de weg, die ingericht is als ‘� ets-
straat’. Auto’s zijn te gast en dit bete-
kent � etsers de ruimte geven en niet 
te hard rijden (maximaal 30 kilo-
meter). En, het zal niemand verbazen, 

ondanks de deze zomer aangelegde 
drempels wordt nog steeds � ink gas 
gegeven op de Witteweg. Om 
gebruikers extra te attenderen op de 
inrichting van de weg, zijn nu enkele 
meters voor de drempels grote 
borden op de weg aangebracht met 
een blauwe ondergrond, een witte 
� etser en een rode auto en de tekst: 
‘Fietsstraat, auto te gast’. Zeven in 
totaal! Zou het helpen? Duidelijk is 
het in ieder geval wel.

Krantenbezorgers 
zijn superhelden!
Aalsmeer - De bezorgers van deze 
krant zijn superhelden. Week in, 
week uit gaan ze door weer en 
wind om u het laatste nieuws uit de 
gemeente Aalsmeer en omstreken 
te brengen. Want alle medewerkers 
kunnen nog zo hard hun best doen 
om een goede krant te maken, 
zonder bezorgers zou die krant u 
uiteindelijk niet bereiken! Het team 
van de Nieuwe Meerbode hoopt 
daarom van harte dat u ook in deze 
moeilijke tijden een extraatje voor 
hen over heeft. Volgende week belt 
de bezorger bij u aan om u namens 
alle medewerkers van de krant � jne 
feestdagen te wensen. Alvast 
bedankt voor uw bijdrage! Ps: Zelf 
ook kranten bezorgen? Neem 
contact op via www.verspreidnet.nl 
en word ook een superheld!

Wonen op slechts 
vijftien vierkante meter... 
hoe dan?

Slimme tips voor het 
creëren van rust en 
sfeer in huis

Zo kies je de ideale 
planten voor in jouw 
woonkamer
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KERKDIENSTEN
ZONDAG 11 DECEMBER

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

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

diensten om 10u. met ds. S.B. 
van der Meulen uit Delft en 
16.30u. met ds. A.J. van der Toorn 
uit Leiden. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 

751, Rijsenhout. Zondag dienst 
om 10u. met ds. K.D. Huizinga uit 
Hoorn.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u dienst 

met dhr. Herman de Roode. 
Collecte: Adventsproject. 

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

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

Zondag 10u. dienst met ds. A.W. 
Aarnoutse uit Breukelen m.m.v. 
het Interkerkelijk mannenkoor 
Haarlemmermeer. 
Info: http://pgAalsmeer.nl/
kerkdienstgemist/ 

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag 

10u. dienst met dhr. Rob Honds-
merk uit Dordrecht. Organist: 
Peter Burger. Zie: hervormdaals-
meer.nl. 

- Oosterkerk, Oosteinderweg 269. 
Zondag 10u. dienst met ds. J. 
Henzen. 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. In 

Kloosterhof: Zaterdag om 
16.30u. Woordcommunieviering. 
Voorganger: B. Dullens. In 
Karmelkerk: Zondag 9.30u. 
Eucharistieviering m.m.v. klein 
koor. Om 14u. Poolse dienst met 
Krzysztof Kicka. Woensdag 7 
december 10.30u. 
Eucharistieviering. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag 

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

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

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. dienst met ds. 
Marijke Gehrels uit Amsterdam. 
Info: www.kerkdienstgemist.nl.

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

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

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

Zondag 11u. Eucharistieviering 
m.m.v. dames- en herenkoor. 
Info: stjangeboortesecretariaat@
live.nl

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag 

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

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten 

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

Aalsmeer - Het Ontmoetingscen-
trum organiseert samen met Mantel-
zorg en Meer een reeks informatie-
bijeenkomsten over dementie. De 
notaris is gastspreker in de laatste 
bijeenkomst dit jaar op dinsdag 13 
december van 19.30 tot 21.00 uur in 
gebouw Irene aan de Kanaalstraat 
12. Dementie is een verzamelnaam 
voor verschillende ziekten waarbij 
het cognitieve vermogen wordt 
aangetast. Als er sprake is van 
verwardheid en vergeetachtigheid in 
die mate dat er niet meer voor zich-
zelf beslist kan worden komt de wils- 
en handelingsbekwaamheid in 
gevaar. Wanneer dat precies is en 
hoe dan te handelen wordt dinsdag 
13 december uitgelegd door Notaris 
Erwin Kienhuis. Hij zal uitgebreid 
ingaan op het levenstestament. Met 
een levenstestament zorgt men 
ervoor dat belangen altijd goed 
worden behartigd. Het gaat bij een 

levenstestament om een schriftelijke 
verklaring waarmee een vertrou-
wenspersoon, zoals een partner of 
zoon/dochter, toestemming heeft 
om zaken voor de ander te regelen. 
Dit kunnen medische, �nanciële en 
persoonlijke zaken zijn. De vertrou-
wenspersoon, ook wel gemachtigde 
of gevolmachtigde genoemd, is daar-
door bevoegd. Door met een 
vertrouwenspersoon heldere 
afspraken te maken over het gebruik 
van het levenstestament en de 
verplichtingen die hij op grond 
daarvan heeft, kan men problemen 
in de toekomst voorkomen. Vooraf 
aanmelden is wenselijk en kan telefo-
nisch via 06-22468574 of per mail 
ontmoetingscentrum@zorgcentru-
maelsmeer.nl
De eerste bijeenkomst in het nieuwe 
jaar is gepland op 14 februari waar 
Home instead te gast is over het 
omgaan met mensen met dementie.

Info-avond Dementie en notaris

OVAK-soos in het 
Parochiehuis
Aalsmeer - Er waren 24 klaverjassers 
aanwezig tijdens de OVAK-soos afge-
lopen 30 november. De kaartmiddag 
is gewonnen door Ubel van der Blom 
met 5658 punten, gevolgd door Paul 
van Aalst met 5337 en Ria Pieterse 
met 5282 punten. Truus van der Helm 
eindigde als laatste met 3790 punten. 
Er wordt iedere woensdagmiddag 
geklaverjast in het Parochiehuis aan 
de Gerberastraat. Aanvang 13.30 uur, 
zaal eerder open voor ko�e, thee en 
een praatje. Deze kaartmiddag is 
alleen toegankelijk voor leden van de 
OVAK. Ook een kaartje leggen en nog 
geen lid? Kom eens aan. Er is geen 
competitieverband 

Aalsmeer - Aanstaande zondag 11 
december verleent het Interkerkelijk 
mannenkoor onder leiding van Hans 
van Noord medewerking aan de 
morgendienst in de Open Hof kerk 
aan de Ophelialaan. In deze derde 
adventsdienst zal dominee W. 
Aarnoutse voor gaan. Het Interkerke-
lijk Mannenkoor Haarlemmermeer 
bestaat uit 70 enthousiaste leden. De 

volgende liederen zullen zondag ten 
gehore worden gebracht: ‘Ambrozi-
aanse lofzang’, ‘Zoon van Maria’, ‘Waar 
is de Redder’, ‘Ook voor U’, ‘In vuur en 
vlam’ en ‘Geloof, hoop en liefde’, In de 
aanloop naar kerst zijn deze liederen 
stuk voor stuk ‘warm’ en bemoedi-
gend. Belangstellenden zijn van 
harte welkom. De dienst start om 
10.00 uur. 

70 Mannen zingen in Open Hof kerk

plus foto

Kerstmiddag PCOB
Aalsmeer - Donderdagmiddag 15 
december organiseert de PCOB een 
gezellige kerstmiddag voor haar leden 
in verenigingsgebouw De Bron van de 
Christelijk Gereformeerde kerk aan de 
Lijnbaan 5. Aanvang is 14.30 uur.

Kerstconcert Cum 
Ecclesia in St. Jan
Kudelstaart - Cum Ecclesia verzorgt 
gezamenlijk met Muziekvereniging 
Flora en Shantykoor de Brulboeien 
een spetterend kerstconcert op 
zondag 18 december in de St. Jan 
Geboorte kerk aan de Kudel-
staartseweg. Natuurlijk doen de 
Kudelkwetters en het Jeugdkoor ook 
gezellig mee. De kerk zal om 13.00 uur 
open gaan voor publiek. Het concert 
begint om 13.30 uur en zal rond 15.00 
uur weer afgelopen zijn. Na a�oop is 
er nog een gezellig samenzijn.

Aalsmeer - Zou jij tijdens een 
ontspannen moment de bijbel willen 
(her) ontdekken? Kom dan naar de 
bijeenkomst Ignatiaans bijbellezen op 
woensdag 14 december. Eerst wordt 
hardop een bijbel verhaal voorge-
lezen. In een ontspannen maar 
bewuste zithouding wordt vervolgens 
geluisterd naar een lied dat aansluit 
bij het thema in het verhaal. Na het 
lied gaan de aanwezigen, met hun 
ogen dicht, stap voor stap opnieuw 
door het verhaal heen. Er worden 
vragen gesteld als: Wat zie je? Hoe 
voelt dat voor jou? Welke woorden 

doen iets met/voor jou? Door derge-
lijke vragen kan je op je eigen manier 
aanwezig zijn in het verhaal en wordt 
de persoonlijke boodschap in het 
bijbelverhaal voor jou zichtbaar. 
De bijeenkomst p woensdag 
14 december is in het Anker aan de 
Oosteinderweg 273 achter en duurt 
van 19.30 tot 21.00 uur. Voor vragen 
kan een mail gestuurd worden naar 
secretariaat@cama-aalsmeer.nl 
of bel/Whats app naar Brenda: 
06-52067575. Van te voren 
aanmelden via één van deze kanalen 
wordt op prijs gesteld.

Bijeenkomst anders bijbellezen

Kerstdienst CAMA 
met maaltijd
Aalsmeer - De Aalsmeerse CAMA 
Gemeente nodigt belangstellenden 
van harte uit voor een (hernieuwde) 
kennismaking met de kerk op zondag 
11 december in de Ankerzaal van de 
Oosterkerk aan de Oosteinderweg 
269. De inloop is om 16.00 uur. De 
bijeenkomst staat in het teken van het 
komende kerstfeest. Er is muziek en er 
kan geluisterd worden naar spreker 
Ivan Gilson. Tussendoor genieten de 
aanwezigen van een heerlijke maal-
tijd. Er is plek voor veertig personen. 
Aanmelden is wel een vereiste en kan 
via: secretariaat@cama-aalsmeer.nl of 
telefonisch via 06-51799722 (Dirk), tot 
uiterlijk zaterdag 10 december. 

Aalsmeer - In november is een subsi-
diecheque uitgereikt van 2.500 euro 
door Wim Haijtink, bestuurslid van 
OSA, aan Stefanie Rijken van de 
Stichting Kinderhulp Afrika.
Er is door Stichting Kinderhulp Afrika 
een bedrag van meer dan 2.500 euro 
ingezameld voor de aanschaf van 
een landrover. Daarom kon het maxi-
male subsidiebedrag worden 

verstrekt voor dit project. De land-
rover is bestemd voor het vervoer 
van de kinderen en de leraren in 
Oeganda. Meer informatie over Stich-
ting Kinderhulp Afrika en dit project 
is te vinden op de website: www.
kinderhulp-afrika.nl. Meer weten 
over de stichting Ontwikkelings-
Samenwerking Aalsmeer? Kijk dan 
op: www.osa-aalsmeer.nl

Cheque OSA voor stichting 
Kinderhulp Afrika

Foto: Piet Klaassen









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

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

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

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

O�ciële Mededelingen
8 december 2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aalsmeer een werelddorp 
van bloemen en water.

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met
#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

BEKENDMAKINGEN

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

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

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

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

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

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

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 

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

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING PERSOONSLIJST

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

Geslachtsnaam voorletters geboorte- datum 
datum voornemen

Boiko T.O. 14-08-2012 29-11-2022
Boiko N.O. 06-02-2009 29-11-2022
Dzyk-Boiko A. 21-02-1986 29-11-2022

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

TER INZAGE LEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
‘WATERFRONT’

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat vanaf 
vrijdag 9 december 2022 en met donderdag 19 januari 2023 
het ontwerpbestemmingsplan ‘Waterfront’ met bijbehorende 
stukken voor een ieder ter inzage ligt. 

Plangebied
Het plangebied is gelegen in Aalsmeer aan de Westeinderplas-
sen en loopt globaal van de Stommeerweg, langs de Kudel-
staartseweg tot aan de kruising met de Bachlaan en beslaat 
tevens een deel van de Westeinderplassen.

Doelstelling
De gemeente Aalsmeer is bezig met de actualisering en digita-
lisering van bestemmingsplannen als voorbereiding op de in-
werkingtreding van de Omgevingswet. Het bestemmingsplan 
Waterfront zorgt voor actualisering en digitalisering van het 
nu geldende analoge bestemmingsplan. Daarnaast borgt het 
bestemmingsplan de in het verleden verleende vergunningen 
voor de herinrichting van het Waterfront, m.u.v. een vergunde 
steiger rond de Watertoren. Tot slot wordt de gewijzigde lig-
ging van het beschermde dorpsgezicht verankerd.

Inzage 
Voornoemde ontwerpbestemmingsplan ligt gedurende de 
bovengenoemde termijn voor een ieder ter inzage op de vol-
gende wijze:
- De balie van de receptie in het raadhuis van Aalsmeer, 

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

- Digitaal raadplegen ontwerpbestemmingsplan op 
de landelijke website www. ruimtelijkeplannen.nl, op 
naam (bestemmingsplan) ‘Waterfront” of via plan-idn: 
NL.IMRO.0358.19B-OW01

Indienen zienswijze ontwerpbestemmingsplan 
Gedurende de hiervoor genoemde inzagetermijn wordt een 
ieder in de gelegenheid gesteld om een schriftelijke of mon-
delinge zienswijze naar voren te brengen. Schriftelijke reacties 
worden gericht aan de gemeenteraad (postbus 253, 1430 AG 
Aalsmeer) onder vermelding van ontwerpbestemmingsplan 
‘Waterfront”. U kunt er ook voor kiezen uw zienswijze digitaal 
in te dienen via het mailadres zienswijzen-ro@amstelveen.nl. 
Degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen 
kan daarvoor contact opnemen met het algemene telefoon-
nummer 0297-387575.

VERGADERING DONDERDAG 15 DECEMBER

Uitnodiging voor het bijwonen van de raadsvergadering op 
donderdag 15 december 2022, in de raadzaal van het raadhuis 
van Aalsmeer. Aanvang: 20.00 uur.

Tijd Agenda- Onderwerp
punt

20.00 R-1 1. Opening door de voorzitter, 
   de heer G.E. Oude Kotte
  2. Vaststelling van de agenda 
  3. Vaststelling van het verslag van de 
   raadsvergadering van 3 en 
  10 november 2022
  4. Vaststelling van de lijst 
   ingekomen stukken
  5. Bekrachtigen geheimhouding
  6. Mededelingen van het college

  AKKOORDSTUKKEN

20.05 R-2 Vaststellen belastingverordeningen 
  2023

R-3 Nota Gemeentelijk Vastgoed Aalsmeer 
  2022

R-4 Verordening nadeelcompensatie
R-5 Paraplubestemmingsplan CO2 

  transportleiding ‘De Kwakel’ te Aalsmeer
R-6 2e Bestuursrapportage 2022
R-7 Onderzoek Rekenkamer Aalsmeer inzake 

  rapportage Verbonden Partijen

  BEHANDELSTUK

20.10 R-8 Gewijzigde begroting Amstelland-
  Meerlanden overleg 2023
20.25 R-9. Procesnotitie Strategienota Sociaal 
  Domein
20.55 R-10. E�ectuering besluit tot inbesteding 
  nascheiding en verwerking �jn 
  huishoudelijk restafval bij Omrin N.V.
21.25 R-11. Motie vreemd aan de orde van de dag
21.35 R-12 Vragenkwartier

  SLUITING 

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT 

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis. Reage-
ren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar 
info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. 
In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een be-
waarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Vlinderweg 4, 1432 MH, (Z22-094530), het plaatsen van 

een dakkapel aan de voorzijde van de woning 
- Gerberastraat, tussen nr. 2 en de Baccarastraat (sectie C, nr. 

6643), (Z22-093550), het inrichten van een bouwterrein en 
het gebruik maken van parkeervakken t.b.v. de uitbreiding 
van de Jozefschool 

- Uiterweg 186 ws, 1431 AT, (Z22-093549), het bouwen van 
een mantelzorgwoning 

- Uiterweg 19, 1431 AA, (Z22-093289), het kappen van een 
bijna dode beuk in de voortuin 

- Ambachtsheerweg (Sectie D, nr. 5194), (Z22-093252), het 
tijdelijk plaatsen van een container, keet en de daarbij be-
horende tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. het aanleg-
gen van een CO2 transportleiding 

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:
- Dorpsstraat 11, 1431 CA, (Z22-080880), het kappen van 

een zieke, monumentale rode beuk op het zijerf van de 
Dorpskerk. Verzonden: 05 december 2022

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuurs-
recht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten 
behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie:
- Karekietstraat 2, 1431 WP, (Z22-076430), het plaatsen van 

een �etsenoverkapping met groen dak in de voortuin. Ver-
zonden: 30 november 2022

- Japanlaan 26D, 1432 DK, (Z22-075362), het bouwen van 
een magazijnstelling hoger dan 8,5 meter. Verzonden: 29 
november 2022

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, 
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) 
te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u 
bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader 
aan de onderkant van deze advertentie:
- Pontweg 27, 1432 BX, (Z22-055192), het maken van een 

aanbouw aan de achterzijde op de begane grond en eerste 
verdieping. Verzonden: 05 december 2022

- Dreef 28, 1431 WD, (Z22-090954), het plaatsen van een 
bouwafvalcontainer in een parkeervak voor de woning 
van 5 december 2022 tot en met februari 2023. Verzonden: 
02 december 2022

- Witteweg 50, 1431 GZ, (Z22-078621), het afwijken van het 
bestemmingsplan t.b.v. het vestigen van een cateringbe-
drijf (legalisatie). Verzonden: 02 december 2022

- Beethovenlaan 52, 1431 WZ, (Z22-089406), het inrichten 
van een kleine bouwplaats op het trottoir tijdens de ver-
bouwing van de supermarkt van 23 november tot en met 
14 december 2022. Verzonden: 30 november 2022

- Oosteinderweg 123C, 1432 AH, (Z22-032369), het uitbrei-
den van de bedrijfsruimte. De omgevingsvergunning is 
van rechtswege toegekend. Verzonden: 30 november 2022

- Machineweg 33, 1432 EL, (Z22-052015), het legaliseren 
van een verhoogde rookgasafvoer. Verzonden: 01 decem-
ber 2022

- Uiterweg 363 ws3, 1431 AK, (Z22-081739), het vervangen 
van de recreatieark door een ark met één verdieping. Ver-
zonden: 01 december 2022

EVENEMENTEN

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

MEERJARIGE EVENEMENTENVERGUNNING (VERLEEND)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 
van de APV de volgende evenementenvergunning is verleend. 
Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie.
- Zijdstraat (Z22-088749) Winterbraderie op 17 december 

2022. Periode geldigheid vergunning: 17 december 2022 
t/m 16 december 2027, verzonden 6 december 2022

COLLECTES

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



O�ciële Mededelingen
8 december 2022

ALCOHOLWET ONTHEFFING (VERLEEND)*

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 35 
van de Alcoholwet de volgende onthe�ng 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.
- Molenplein (Z22-086107) plaatsen van een tappunt ten 

behoeve van de Wintermarkt op 17 december 2022, ver-
zonden 6 december 2022

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Sportlaan 44/ Café sportzicht (Z22-095423) Er komt een 

band optreden op 17 december 2022, melding akkoord 6 
december 2022.

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

VERKEERSBESLUITEN

Voor onderstaande verkeersbesluiten is het gehele besluit met 
tekening(-en) te vinden op www.o�cielebekendmakingen.nl. 
Abonneer uzelf op uw zoekvraag (bijvoorbeeld uw straat-
naam) en u ontvangt automatisch een e-mail zodra er nieuwe 
publicaties verschijnen die aan uw zoekvraag voldoen. 
- Intrekken aanwijzing parkeerplaatsen voor opladen elek-

trische motorvoertuigen Mastweg – ter hoogte van krui-
sing met Stuurboordstraat te Kudelstaart

TER INZAGE

t/m 08-12-22 aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbe-
horende stukken m.b.t. brandveilig gebruik KDV 
Kindkoers, Dreef 7A, 1431 WC, (Z22-066343), 

t/m 08-12-22 aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbe-
horende stukken m.b.t. brandveilig gebruik kin-
deropvang Solidoe, Machineweg 12, 1432 ET, 
(Z22-066111).

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

Aalsmeer - Op woensdag 14 
december brengt de Kerstman 
een exclusief bezoek aan de wijk 
Hornmeer. Van 15.30 tot 17.30 rijdt 
op zijn bak�ets met wat lekkers 

door de wijk. Er wordt gestart in 
de Locatellihof en de Kerstman 
blijft ongeveer 30 minuten in 
ieder ho�e. De bewoners in de 
Locatellihof, Tartinihof, Vivaldihof, 

Kerstman bezoekt Hornmeer Corellihof en oneven kant Mozart-
laan hebben een persoonlijke 
uitnodiging in de brievenbus 
gekregen om een warme kerst-
wens achter te laten voor een van 
hun buren. Een gezellig samenzijn 
deze middag, buren en vrienden 

ontmoeten met een drankje bij de 
bak�ets van de Kerstman, is de 
insteek van dit buurtinitiatief. 
Samen met Participe Amstelland 
wil de bewonersgroep ‘Wij zijn 
Hornmeer’, meer verbinding in de 
wijk te creëren. Bewonersgroep 

‘Wij zijn Hornmeer’ bestaat uit een 
groep enthousiaste bewoners uit 
de Hornmeer. Het bezoek van de 
Kerstman wordt mede mogelijk 
gemaakt door het Budget Buurti-
nitiatieven via buurtverbinder.
aalsmeer@participe.nu.

Uithoorn - Hoe hard het ook klinkt: 
de enige echte zekerheid in het
leven is dat er een einde aan komt. 
Sommige mensen kunnen zich voor-
bereiden op een naderende dood, 
anderen overlijden volkomen onver-
wacht. In beide gevallen geldt dat 
het veel rust geeft als de wensen van 
de overledene bekend zijn. 

Iemand die weet dat het leven binnen 
afzienbare tijd eindigt, vindt het vaak 
�jn om de uitvaart vorm te geven op 
een manier die bij hem of haar past. 
Het hebben van deze regie geeft veel 
innerlijke rust als de laatste levensfase 
ingaat. Als iemand onverwacht over-
lijdt is de schok groot. In alle heftige 
emoties moet dan ook een uitvaart 
worden geregeld. Het is van grote 
waarde als dan bekend is op welke 
manier de overledene afscheid wil 
nemen. Een begrafenis of een 

crematie, in wat voor sfeer en ambi-
ance, wat voor kaart, welke muziek, 
intiem van opzet of juist groots? Als er 
niks is vastgelegd leidt dat helaas 
weleens tot strubbelingen bij de 
nabestaanden. Dat is heel verdrietig 
in een tijd die al moeilijk genoeg is. 

Er zijn heel veel mogelijkheden voor 
een uitvaart. Zelfs meer dan men vaak 
denkt. Op de Facebook- en Instagram-
pagina’s Monuta Weber doet Jolanda 
Weber-Wieringa van Monuta Uitvaart-
verzorging verslag van uiteenlopende 
vormen van afscheid. Misschien inspi-
reert het. Ook al is het moeilijk of 
ongemakkelijk om na te denken en te 
praten over de dood, Jolanda nodigt 
u uit om met haar in gesprek te gaan. 
Het maakt daarbij niet uit of u wel of 
niet verzekerd bent. Zo’n gesprek is 
kosteloos en Jolanda komt graag bij
u thuis. Dan kan er in alle rust over

de uitvaart gepraat worden. Het 
bespreken en vastleggen van de 
wensen bij overlijden is van onschat-
bare waarde op het moment dat het 
zover is. Ieder leven is het waard om 
op een passende manier af te sluiten. 
Jolanda staat u daar graag en met 
liefde in bij. Jolanda Weber-Wieringa, 
Register Uitvaartverzorgster, Burge-
meester Kootlaan 22 in Uithoorn. 
Bereikbaar via 0297-783002 en
per mail: jweber@monuta.nl.
Kijk voor meer informatie op 
www.monutaweber.nl.

Monuta Uitvaartverzorging: 
De laatste wensen

Door Ap Eigenhuis

Aalsmeer - Robert Bosse begon bijna 
20 jaar geleden zijn eigen zaak. Inmid-
dels is dat uitgegroeid tot een �ink 
bedrijf op het gebied van elektrotech-
niek in brede zin, met een team van 
eigen monteurs en een netwerk van 
zzp’ers. De blauwwitte busjes van 
Bosse Elektrotechniek zijn een 
vertrouwd beeld geworden in Aals-
meer en omgeving. Het huidige pand 
aan de Witteweg is te krap geworden. 
Robert: “We ontwikkelen gestaag 
verder en vinden de tijd rijp voor de 
volgende stap. Dat betekent een nieuw 
bedrijfspand met een spreekkamer 
voor de klanten, een personeelskan-
tine, moderne kantoren en royale 
opslagruimte.”
Dat nieuwe pand komt in Parkmeer 
aan de Burgemeester Ho�scholteweg, 
waar reeds 56 donkergrijze bedrijfs-
units gebouwd zijn. Tussen deze 
gebouwen en het Bielzenpad  gaat het 
pand op een afzonderlijke kavel 
gebouwd worden. Op 30 november 
werd hiervoor de eerste paal geslagen. 
Onder het toeziend oog van medewer-
kers, familie en bekenden zorgde zoon 
Jens er voor dat de eerste betonnen 
paal van 14 meter vakkundig de 
bodem in geheid werd. Met een hapje 
en een drankje werd dit gevierd. 
Robert: “We zijn hartstikke trots op 
onze nieuwbouw. In 2023 bestaan we 
20 jaar en dat geeft nog een extra fees-
telijk tintje. Het is belangrijk om als 
modern bedrijf een goede werkomge-
ving te hebben.” Voor Bosse Elektro-
techniek neemt de vraag naar elektro-
technisch installatiewerk vanuit de 

markt van particulieren, bedrijven en 
aannemers toe. Hierin speelt zeker mee 
dat een totaalpakket op elektrotech-
nisch gebied wordt aangeboden: van 
(LED)  verlichting, beveiligingsinstal-
laties, domotica, e.d. tot zonnepanelen 
en laadstations voor elektrische auto’s. 
Robert: “We hebben kwalitatief goede 
projecten en dat vereist dat onze 
mensen hier goed mee om kunnen 
gaan, ook in de contacten met de 
klanten. We zijn constant bezig om 
nieuwe medewerkers toe te voegen 
aan het team. We hebben een prettige 
sfeer en doen er alles aan om dat zo te 
houden. Onlangs hebben we nog als 
bedrijfsuitje een weekendje Barcelona 
met z’n allen gehad en dat was 
geweldig.”
Op de vraag of Bosse Elektrotechniek 
niet sneller zou willen groeien, reageert 
Robert voorzichtig: “Dat willen we wel, 
maar we hebben daar meer en 
geschikte monteurs voor nodig. Dat 
kunnen we niet forceren. Voor het 
overige zijn we op verdere groei goed 
voorbereid. We zijn er niet het bedrijf 
naar dat persé in hele korte tijd heel 
groot wil worden. Stap voor stap gaan 
we met elkaar verder en de kwaliteit 
van werk zal voorop blijven staan.” 

Eerste paal voor nieuwbouw 
Bosse Elektrotechniek

Aalsmeer - Sinds een paar weken is 
er een mooi fotoboek te koop over 
Aalsmeer van Toen dat foto’s bevat 
vanuit de jaren 1974 tot 1983. Het 
boek bestaat uit foto’s die fotograaf 
Kees Steegman heeft gemaakt in de 
jaren dat hij voor de Aalsmeerder 
Courant fotografeerde. Zijn dochter 
Ina heeft veel tijd en energie 
gestoken in het scannen van zijn 
gehele archief met negatieven uit die 
tijd. Afgelopen zomer heeft Ina 
diverse foto’s op facebook gedeeld 
en de vele enthousiaste reacties en 
meerdere verzoeken deed haar 
besluiten om er een fotoboek van te 
maken. Het fotoboek is in van A4 
formaat, heeft een zachte kaft, telt 28 
pagina’s en er zijn 156 foto’s in 

verwerkt en voorzien van tekst. Veel 
van de teksten zijn verkregen door 
Wim Roodenburg van Stichting Oud 
Aalsmeer. Andere foto’s zijn voorzien 
van teksten die Ina heeft terug 
gezocht bij de reacties op facebook. 
Al met al een hele klus om uit te 
zoeken, maar het resultaat mag er 
zijn! Het fotoboek inzien en bestellen 
kan bij: Fotowinkel Aalsmeer aan het 
Raadhuisplein 15, Het Boekhuis in de 
Zijdstraat en Die2Kado in winkelcen-
trum Kudelstaart. Hier kunnen  
bestellingen doorgegeven worden 
en ook weer opgehaald worden. Het 
boek kost 32,99 euro. Een origineel 
cadeau voor inwoners om te geven 
of te krijgen tijdens de feestdagen. 
Wacht echter niet te lang met 

Fotoboek ‘Aalsmeer van Toen’

bestellen in verband met levertijd 
mocht de voorraad uitverkocht zijn. 

Helmplicht per 2023 
oor snorfietsers

Aalsmeer - Wist u/jij het al? Per 1 
januari 2023 is het ook voor snor�et-
sers en hun passagiers verplicht een 
goedgekeurde helm te dragen als zij 

gaan rijden. Snor�etsen zijn de 
brommers met blauwe kenteken-
platen. Zij mogen maximaal 25 kilo-
meter per uur rijden. De politie gaat 
in Aalsmeer en Uithoorn handhaven 
op snelheid en het dragen van een 
helm. De boete voor het niet dragen 

van een goedgekeurde helm 
bedraagt 100 euro, plus de adminis-
tratiekosten van 9 euro. Doel van de 
wetswijziging is het terugdringen 
van het aantal verkeersdoden. Dus 
vanaf 1 januari: ‘Helm op’. Zo rij je 
veiliger en voorkom je een boete!
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AGENDA

DONDERDAG 8 DECEMBER:
* Computerinloop in bibliotheek, 

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

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

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

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

* Ouderensoos in Dorpshuis 
Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.

* Kaarten bij Zorgzaam Rijsenhout 
in De Reede vanaf 19.30u.

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

* Sjoelcompetitie in Dorpshuis 
Kudelstaart vanaf 20u.

VRIJDAG 9 DECEMBER:
* Kerstsfeer bij Keramiek Atelier 

op Stokkeland. Open: Vrijdag, 
zaterdag en zondag 13 tot 15u.

* Expositie ‘Helden in de Jeugd-
zorg’ in Oude Raadhuis, Dorps-
straat. Open: vr. t/m zo. 14-17u. 

* Kerstmarkt Lions Ophelia in 
Historische Tuin, 16 tot 20u. Ook 
zaterdag: 10 tot 17u.

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

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

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

ZATERDAG 10 DECEMBER:
* Crash Museum in Aalsmeerder-

brug open 10.30 tot 16.30u. 
* Kerstmarkt in ‘t Anker, Oostein-

derweg 269, 10 tot 16u.
* Kerstconcert Bindingkoor in 

Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat, 
vanaf 16u.

* Koppeltoernooi dartclub Poel’s 
Eye in Proosdijhal, Kudelstaart. 
Inschrijven tot 20u.

* Favo-�lm Willem Kikkert in Oude 
Veiling, Marktstraat, 20.30u.

* Frank Paavo Kwintet in Bacchus, 
Gerberastraat v/a 20.30u.

* Sint After Bingo in Studio’s Aals-
meer v/a 20.30u (uitverkocht).

* 3rd Dog Ghostband in Joppe, 
Weteringstraat vanaf 21.30u.

ZONDAG 11 DECEMBER:
* Watertoren open van 13 tot 17u. 

Op 18 december 18.30 tot 21u.
* Bingo om mooie prijzen in 

buurthuis Hornmeer, Dreef 1 
vanaf 14u. Open 13u.

* De Heeren van Haerlem live in 
The Shack, Schipholdijk, Oude 
Meer, 16u.

MAANDAG 12 DECEMBER:
* Wijkpunt Voor Elkaer in Kudel-

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

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

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

* Bingo bij Postzegelvereniging in 
Parochiehuis, Gerberastraat, 20u.

DINSDAG 13 DECEMBER:
* Kinderboerderij Boerenvreugd, 

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

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

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

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

WOENSDAG 14 DECEMBER:
* Oost-Inn in De Mikado, Catha-

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

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

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

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

DONDERDAG 15 DECEMBER:
* Kaartmiddag in Middelpunt, 

Wilhelminastraat vanaf 13.30u. 
* Kerstmiddag PCOB in De Bron, 

Lijnbaan 5 vanaf 14.30u.
* Jaarvergadering en �lm IJsclub 

Uiterweg op Historische Tuin 
vanaf 20u.

* Klaverjassen in het Middelpunt, 
Wilhelminastraat vanaf 20u.

VRIJDAG 16 DECEMBER:
* Art Centre in kerstsfeer. Open 15 

tot 22u. Ook zaterdag 11-17u. 
Aalsmeerderweg 230.

* Optredens Slowpoached, Basic 
Electric in Oxblood in N201, 
Zwarteweg. Open 20u.

ZATERDAG 17 DECEMBER:
* Wintermarkt van 10 tot 17u. in 

Aalsmeer Centrum.
* ACOV zingt Nine Lessons and 

Carols in Open Hof Kerk, Opheli-
alaan vanaf 16u.

* B(l)ingo bij RKDES Kudelstaart, 
Wim Kandreef vanaf 20.30u.

* Kerstconcert Gert van Hoef in het 
Lichtbaken, Rijsenhout v/a 20u.

ZONDAG 18 DECEMBER:
* Kerstconcert Cum Ecclesia i.s.m. 

Flora, Brulboeien en Kudelkwet-
ters in St. Jankerk, Kudelstaart, 
13.30u.

Oude Meer - Zondagmiddag 11 
december staat er een Nederlandsta-
lige muzikale middag op het 
programma van The Shack. De Heeren 
van Haerlem spelen de grootste pop 
en rock hits van Nederlandse bodem. 
Een feest, met hits van de Dijk, Doe 
Maar, De Scène, Het Goede Doel, Bløf, 
Boudewijn de Groot, Ramses Sha�y, 
Rowwen Hèze en vele anderen. De 
Heeren van Haerlem bestaat uit 
Marcel Klingler (zang), Niek van 
Veelen (bas), Ramon Bakker (drums), 
Ruud van Zijl: (toetsen en backing 
vocals), Sytse Bakker (gitaar en 
backing vocals), Bart van Ballegooijen 
(saxofoon). Showtime zondag om 
16.00 uur Entree 15 euro.

‘Rubber’ en ‘Mount Turmoil’ live
Zaterdagmiddag 17 december staan er 
twee bands in The Shack die fantas-

tisch eigen werk laten horen. David 
Aferiat, Arjen Koekoek, Tom Kenter zijn 
bekende namen in The Shack mede 
door hun onovertro�en undercover-
sessies. Maar deze muzikanten hebben 
daarnaast ook hun eigen band en deze 
bands maken hele to�e songs, die 
iedereen moet horen. ‘Rubber’ speelt 
poprock uit de jaren zeventig en 
tachtig, hartstochtelijk geworteld in 
het rock classics coverrepertoire. En 
daarna gaan de spots aan voor de 
zevenkoppige topband ‘Mount Turmoil’ 
met niemand minder dan David Aferiat 
op gitaar! Showtime zaterdag 17 
december om 16.00 uur. Entree 10 
euro. Reserveren voor concerten is niet 
verplicht, maar wel mogelijk via: info@
the-shack.info. Alle verdere info en het 
volledige programma op: www.the-
shack.info. Adres: Schipholdijk 253b in 
Oude Meer. 

Hits van Nederlandse bodem 
zondag in The Shack

Aalsmeer - Saxofonist Frank Paavo 
presenteert op zaterdag 10 
december zijn nieuwste album 
‘Frankly Speaking’ in cultureel café 
Bacchus. Met zijn kwintet, bestaande 
uit Suzan Veneman (trompet), Wolf-
gang Maiwald (piano), Paul Berner 
(bas) en Franc Auf dem Brincke 
(drums), legt de Amsterdamse saxo-
fonist en componist Frank Paavo op 
vrolijke en speelse wijze de stem-
mingen en bewegingen van de ener-
gieke metropool vast. Dat biedt een 

Frank Paavo Kwintet in Bacchus

KORT
SFEERVOL KERSTCONCERT 
BINDINGKOOR ZONDAG

Aalsmeer - Aanstaande zondag 
11 december is de Doopsgezinde 
kerk in de Zijdstraat het decor 
voor de start voor ‘the very best 
time of year’. Het Bindingkoor zal 
deze middag een sfeervol en 
gevarieerd kerstconcert ten 
gehore brengen onder leiding 
van, voor de laatste keer, Henk 
Trommel. Nummers van onder 
andere John Rutter, Karl Jenkins 
en Ken Burton zullen uitgevoerd 
worden. Aan het concert verleent 
de talentvolle Judith Mos 
(klarinet) haar medewerking. 
Behoefte aan een prachtige start 
van de decembermaand? Kom 
dan vooral kijken en luisteren. Het 
concert begint om 16.00 uur, kerk 
open vanaf 15.30 uur. Kaarten zijn 
aan de deur verkrijgbaar en 
kosten 10 euro voor volwassenen. 
Kinderen tot 18 jaar betalen 5 
euro entree.

3RD DOG GHOSTBAND 
ZATERDAG IN JOPPE

Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
10 december is er opnieuw live-
muziek te zien en te horen in 
Joppe. De Amsterdamse band 3rd 
Dog Ghostband komt optreden in 
het café in de Weteringstraat. De 
band brengt zelfgeschreven 
nummers, funk en rock voor 
luister- en beweegplezier. De 3rd 
Dog Ghostband bestaat uit 
bassist Barry Goudsmid, gitarist 
en zanger Jeroen de Jong, 
zangeres Mara Liem en drummer 
Michael Monteiro. Het viertal 
maakt er graag een bijzondere 
avond van en hoopt u/jou 
welkom te mogen heten. De 
aanvang is rond 21.30 uur en de 
toegang is gratis.

BINGO OM PRIJZEN BIJ 
BV HORNMEER

Aalsmeer - Op zondag 11 
december gaan de bingoballen 
weer rollen bij Buurtvereniging 
Hornmeer. Er zijn deze middag 
mooie en super prijzen te winnen. 
Er is maar één maar: De bingo-
middag is alleen voor volwas-
senen, dus niet voor kinderen. Zij 
zijn een andere keer aan de beurt. 
Komt allen, het is zonde om thuis 
te blijven. Er zijn zoveel prijzen te 
winnen dat nagenoeg niemand 
met lege handen de zaal uitgaat. 
De bingo begint om 14.00 uur, 
zaal open vanaf 13.00 uur, en 
vindt plaats in buurthuis Horn-
meer aan de Dreef 1. 

Aalsmeer - Zaterdagavond 10 
december organiseert FavoCinema in 
samenwerking met De Oude Veiling 
alweer de tweede �lmavond van dit 
seizoen. Het principe van FavoCi-
nema dat de titel van de �lm vooraf 
niet wordt gemeld levert tot nu toe 
bijna altijd onverwachte en verrij-
kende ervaringen op. Dit keer 
presenteert wethouder Willem 
Kikkert, met onder andere kunst en 
cultuur in zijn portefeuille, zijn favo-
riete �lm. Willem is naast gedreven 
politicus ook een liefhebber van de 

klassieke zangkunst en beoefent 
deze zelf ook. Willem zal zijn keuze 
toelichten in het voorafgaande 
gesprek. De �lm verhaalt het leven 
van een beroemdheid in constante 
tweestrijd, enerzijds genietend van 
een succesvolle carrière en aan de 
andere kant een stabiel en terugge-
trokken wensbeeld. De regisseur 
verrast de kijkers met nooit vertoond 
materiaal. De �lm is voor iedereen, 
maar zeker voor de liefhebber, een 
echt geschenk. Twee uur genieten! 
De �lm wordt vertoond in de boven-

Zaterdag favo lm van illem 
Kikkert in De Oude Veiling

zaal in De Oude Veiling in de Markt-
straat en begint zaterdag om 20.30 
uur, zaal open vanaf 20.00 uur. 
Entree: uw/jouw gift.

rijk palet aan veelzijdigheid en origi-
naliteit en omvat drie generaties 
verregaande artistieke verkenning. 
Aan het roer maakt Paavo de reis de 
moeite waard. Zijn muziek ademt 
verleden en tegenwoordige tijd. 
Paavo’s muziek is verrassend, door-
leefd, in een jasje van bedrieglijke 
eenvoud en humor. Met zijn verha-
lende saxofoonschilderijen brengt 
Frank Paavo een geestige tegenstem 
in jazz. Met frisse melodieën, sterk 
samenspel en gedurfde arrange-
menten is ‘Frankly Speaking’ een 
album van pure muzikale expressie 
dat de dynamiek weerspiegelt van 
het leven. Het optreden van het 
Frank Paavo Kwintet in Bacchus aan 
de Gerberastraat begint zaterdag om 
20.30 uur. De entree is 15 euro, met 
(duo)vriendenkaart 12 euro en 
jongerentickets (tot en met 25 jaar) 
kosten 10 euro per stuk. Kaartver-
koop via de KCA Ticketshop en 
www.skca.nl 

STAGE
MUSIC SHOP

Dé vioolspecialist

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

Veel 
cadeau’s

voor bij de 
kerstboom!
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COLUMN TRUUS OUDENDIJK

Aalsmeer - Natuurlijk vraag ik mij op zondagmiddag 4 december af 
waarom ik niet met een vriendin door het Flower Art Museum loop om 
naar die prachtige expositie te kijken die er op dit moment is. Om daarna 
gezellig samen een wijntje te gaan drinken bij de Rock of bij de Italiaan. 
Het kan allemaal op loopafstand en het lijkt mij een heerlijke besteding 
van deze middag. In plaats daarvan sjouw ik met een kruiwagen door de 
tuin, met daarin een jutenzak met cadeautjes. Die kruiwagen zet ik in de 
kas en leg er een envelop met inhoud bij. Want Sinterklaas komt wel, 
maar niet voor niks. Dat weten die kinderen die straks mijn huis 
bestormen nog niet. Die geloven nog in Dieuwertje Blok. (Manlief trou-
wens ook, maar om andere redenen). Zes kleine meiden en een jongetje 
(nou ja klein, de oudste is 12 en de jongste 1, daartussen zit 4, 5, 6, 7 en 8) 
buitelen even later door mijn huiskamer. Stijf van de spanning om wat er 
vanmiddag gebeuren gaat. De bruine bonensoep staat te pruttelen in de 
slowcooker en de (zelfgebakken) pannenkoeken liggen klaar voor een 
opwarmronde. Zelfs de pepernoten zijn homemade met hulp van een 
van de kleindochters. Hun moeders komen straks binnen met allerhande 
lekkers. Het wordt een multiculturele maaltijd, met Bobotie, buitenlandse 
kazen, Italiaanse tiramisu met een Hollandse twist en pepernoten-
crumble. Het gezelschap is ook multicultureel. Die kinderen zijn allemaal 
hartstikke Hollands, maar de drie donkere koppies hebben een Brazili-
aanse moeder, de ouders van de twee paardenstaartjes komen uit Zuid-
Afrika en de moeder van het blonde meisje en het roodharige jongetje is 
een rasechte Friezin. Die laatste twee zijn van ‘eigen gebroed’, de andere 
vijf kregen we zomaar cadeau. Gewoon omdat ze ons vroegen en omdat 
we ons aanboden. ‘Gezond gestoord’, noemt mijn echtgenoot onze situ-
atie. En dat is het ook. We dachten nooit zo lang na, zagen ergens een 
behoefte en vulden die spontaan in. En moet je zien wat we ervoor terug-
krijgen. Die zeven kinderen kunnen het uitstekend met elkaar vinden. De 
meiden zitten met elkaar te tekenen aan mijn keukentafel of liggen op de 
vloer met een spelletje. Kleinzoon legt heel secuur zijn complete auto-
racebaan uit waar vervolgens het 1-jarige monster zonder mankeren 
overheen walst. Op zo’n moment grijpt iemand even in. Maar verder is het 
een en al pais en vree en gezelligheid. Er is op het ogenblik heel veel 
behoefte aan steun ooms en tantes en opa’s en oma’s. “Vier kleine kindjes 
staan te springen om een opa en oma”, appte de coördinator van Buurt-
gezinnen, “kun je niet eens lobbyen in je kennissenkring?” Gemakshalve 
beschouw ik de lezers van deze column maar als mijn kennissenkring. 
Maak eens een plekje vrij in je huis en in je hart. Een middagje aandacht 
voor een kleinkind, komen kijken bij het afzwemmen of een taartje eten 
bij een verjaardag; het hoeft allemaal niet zo ingewikkeld en je hoeft er 
ook niet bejaard voor te zijn. Vanaf 50+ ben je al een leuke oma. Dus doe 
eens gek en kijk een keer op www.buurtgezinnen.nl
Reageren? Truusoudendijk@gmail.com 

Gezond gestoord

Aalsmeer - Zaterdag 17 december 
wordt ‘Oma Coby’s oliebollenbar’ 
geopend, een initiatief van Mark 
Simoons. Om zijn oma gezelschap te 
houden, gaat Mark (32) meerdere 
malen langs bij zijn oma Coby (96) in 
het verzorgingstehuis. Ondanks dat 
hij en zijn familie haar regelmatig 
opzoeken, voelt zij zich toch wel eens 
eenzaam. Deze treurige waarheid 
inspireerde Mark om hier iets heel 
concreets aan te veranderen. Want 

naast oma Coby zijn er nog heel veel 
eenzame ouderen en dat is schrij-
nend. Mark bedacht oliebollen te 
gaan verkopen gebaseerd op het 
authentieke recept van oma Coby. 
Het ultieme doel is om door de 
opbrengst van de verkochte olie-
bollen, het leven van eenzame 
ouderen, net iets gezelliger te maken 
in deze donkere dagen. Sinds 
dinsdag 6 december kunnen online 
bestellingen worden geplaatst. De 

96-Jarige oma Coby begint 
oliebollenbar met kleinzoon

Oma Coby met kleinzoon Mark. Fotogra�e: Rutger Geleijnse

oliebollen worden gemaakt met en 
zonder krenten en kosten 2 euro per 
stuk. Het doel is om minimaal 5.000 
oliebollen te verkopen, zodat 500 
ouderen via stichting de Tijdmachine 
een ‘Gouwe Ouwe’ middag of avond 
mogen beleven. De toegang tot dit 
evenement bedraagt 10 euro per 
oudere. De oliebollen zijn per 10 
stuks te bestellen en zitten verpakt in 
een door Oma Coby bestempelde 
zak, voorzien van poedersuiker en 
informatie over het gesteunde goede 
doel. Om iedereen tijdens de pick-up 
dagen te kunnen voorzien van een 
oliebol wordt men verzocht vooraf 
online te bestellen en een ophaalmo-
ment te kiezen. De pick-up tour 
begint op zaterdag 17 december in 
de Vondeltuin in Amsterdam en 
vervolgt haar reis op zondag 18 
december naar restaurant On The 
Rock in Aalsmeer, de woonplaats van 
Oma Coby. De oliebollen kunnen 
gratis opgehaald worden bij de 
pick-up punten of worden tegen 
bezorgkosten thuis afgeleverd tot en 
met 29 december. Volg Oma Coby op 
Instagram (@omacobysoliebollenbar) 
om de voorbereidingen op de voet 
te volgen en meer informatie te lezen 
over dit initiatief. Of ga naar www.
omacobysoliebollenbar.nl om direct 
te bestellen.

Aalsmeer - Zaterdag 17 december 
wordt er als vanouds weer een 
Wintermarkt georganiseerd in Aals-
meer Centrum. Tussen 10.00 en 17.00 
uur kan weer genoten worden van 
gezelligheid in de Zijdstraat en op het 
Molenplein. Met onder andere leuke 
kraampjes, muziek en uiteraard veel 
voordelige koopjes. Veel winkeliers 
doen iets extra’s en kerstmeisjes 
lopen rond en delen iets lekkers uit.

Kerststukjes maken
Het Molenplein wordt weer horeca-
plein met eten en drinken, waaronder 
uiteraard warme chocolademelk, 
ko�e en glühwein. Maar ook po�er-
tjes, warme beenham en broodjes 
worst zijn verkrijgbaar. Kinderen 
kunnen gratis een kerststukje komen 
maken in de verwarmde tent onder 
begeleiding van het Centrum promo-

Gezellige wintermarkt in Centrum

Op diverse plekken staan in de winkelstraten sfeervolle kerstbomen met ballen en 
lichtjes. Foto: Aalsmeer Centrum

kraam. Ondernemers, horeca, vereni-
gingen, stichtingen, etc. zijn meer 
dan welkom om zich te presenteren 
aan de bezoekers. Mail voor de 
mogelijkheden naar organisator 
Richard Piller: marktpillie@gmail.com 
of bel met 06-39707735. 

Aalsmeer - De overdekte kerstmarkt 
van de dames van Lionsclub Aalsmeer 
Ophelia in de Historische Tuin is een 
paar jaar uit de lucht geweest. Maar 
dit jaar gaat het gelukkig weer door 
en wel aanstaande vrijdag 9 
december van 16.00 tot 20.00 uur en 
zaterdag 10 december van 10.00 tot 
17.00 uur. In de vele kramen in de 
Historisch Tuin en in de boerderij 
zullen kerstartikelen, keramiek, 
sieraden, lifestyle artikelen en andere 
bijzondere kerstcadeautjes te koop 
aangeboden worden. Ook kunnen 
bezoekers genieten van zelfgebakken 
taarten en van winterse hapjes en 
drankjes die bijdragen aan de 
kerstsfeer.

Optredens
Zanger Maurice van Kersbergen 
verleent vrijdagavond tussen 17.00 en 
20.00 uur zijn medewerking en Coos 

Buis zal wederom zijn glansrol als 
veilingmeester vervullen en wel op 
zaterdag om 14.00 uur. Tevens is er 
weer een loterij met prachtige prijzen! 

Drie goede doelen
De opbrengst van de kerstmarkt komt 
dit jaar ten goede aan drie goede 
doelen, te weten: de Stichting KiKa 
(voor onderzoek naar kinderkanker 
teneinde hun genezingskans te 
vergroten), de lokale Stichting SAM 
(Sociale Activiteiten Medemens) en 
de Stichting Tesselschade Studiefonds 
(dit Fonds ondersteunt vrouwen in de 
kosten van hun opleiding met als doel 
hen op weg te helpen naar economi-
sche zelfstandigheid). De kerstmarkt 
is bereikbaar via de brug het Praam-
plein én via de Uiterweg. De dames 
van de Lionsclub Aalsmeer Ophelia 
hopen vele bezoekers te mogen 
verwelkomen.

Vrijdag en zaterdag Kerstmarkt 
Lionsclub in Historische Tuin

Aalsmeer - Esther Sparnaaij heeft 
donderdag 8 december om 19.00 uur 
Raymond Mens en Anja de Die in 
haar programma ‘Echt Esther’. 
Raymond Mens is Amerikakenner en 
politicoloog. Wat is het verschil 
tussen de huidige politiek in Amerika 
en hier in Nederland? Met onderne-
merscoach Anja de Die gaat Esther in 
gesprek over perfectionisme. 
Wanneer loop je keihard tegen de 
hoge lat? Hoe uit zich dat? 

Historische �lm op tv
Deze maand staat de historische �lm 
van Stichting Oud Aalsmeer in het 
teken van autobusonderneming 
Maarse & Kroon. De �lm schetst een 
beeld van de ontwikkeling van dit 
bedrijf vanaf 1923 tot en met 1973. 
De �lm is een productie van Ab 
Carels, duurt circa 25 minuten en 
wordt op vrijdag 9 december om 
11.00 uur en zaterdag 10 december 
om 13.00 uur uitgezonden.

‘Nederlandse Top 10’
Aanstaande zondag tussen 14.00 en 
15.00 uur presenteert Meindert van 
der Zwaard weer het overzicht van ‘De 
Nederlandse Top 10’, de muzikale lijst 
van de tien populairste en meest 
succesvolle Nederlandse producties 
uit de hitparade van vandaag. Binnen 
een uur ben volledig op de hoogte! 

Drummer in ‘Door de Mangel’
Op Sinterklaasavond ontving het team 
van ‘Door de Mangel’ een ras Aals-
meerse muzikant. De 55-jarige Hans 
Prent hoefde hij niet ver te zoeken 
over de volgende gast en kwam met 
de drummer van zijn band The Cover 
Crew. Al jaren maakt hij samen met 
Pieter Eggermont iedere woensdag-
avond muziek. De van origine Zeeuw 
neemt maandag vanaf 19.00 uur in de 
studio plaats achter de microfoon. 

Terugblikken in ‘RAP’
Woensdag 14 december tussen 19.00 

Amerikakenner Raymond Mens 
bij ‘Echt Esther’ op de radio

Amerikakenner Raymond Mens te gast 
bij ‘Echt Esther’ op Radio Aalsmeer.

en 20.00 uur is de laatste uitzending 
van ‘Radio Aalsmeer Politiek’ in dit 
kalenderjaar. Een goede gelegenheid 
voor Joop Kok en Sem van Hest om 
met de fractievoorzitters op het afge-
lopen jaar terug te blikken en 
wellicht alvast vooruit te kijken naar 
2023. Vragen kunnen tijdens de 
uitzending telefonisch gesteld 
worden via 0297-325858 of vooraf 
per mail aan sem@radioaalsmeer.nl. 
Radio Aalsmeer is te beluisteren via 
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de 
kabel, DAB+ kanaal 5A, digitaal 
radiokanaal 868 (Caiway) en via de 
website www.radioaalsmeer.nl. 

tieteam. Leuk om cadeau te doen of 
om lekker zelf te houden. 

Kramen
Er zijn nog een paar plekjes voor een 
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Aalsmeer - Voor alle inwoners die 
zich over het lot van een ander 
hebben ontfermt, is er een lot uit de 
‘Do Good Loterij’ - de grootste 
blijmaak-actie van gemeente Aals-
meer. De ruim 5.000 prijzen zijn 
gedoneerd door het bedrijfsleven. 
“We vinden het geweldig dat er elk 
jaar zoveel mensen voor elkaar klaar 
staan. Dat is deze winter noodzake-
lijker dan ooit”, vertelt Eerde de Swart 
van De Vrijwilligerscentrale Amstel-
land. “Van energiearmoede tot 
eenzaamheid tijdens de feestdagen. 
Het zijn geen makkelijke weken. Dat 
zien we ook aan het aantal nieuwe 
www.aalsmeervoorelkaar.nl/hulp-
vragen bij het platform. Maar we zien 
ook elke dag dat we elkaar niet in de 
kou laten staan. Voor al die 
duizenden inwoners die er in 
gemeente Aalsmeer voor elkaar zijn, 
organiseren we de grootste blijmaak-
actie: de Do Good Loterij.”

Loterij goed gevuld
“Het idee van de loterij is simpel”, legt 
Eerde uit. “Heb je dit jaar vrijwilligers-
werk gedaan? Voor een naaste 

gezorgd als mantelzorger? Of je op 
een andere manier over het lot van 
een ander of je omgeving ontfermd? 
Dan krijg je een lot voor de Do Good 
Loterij. Maar de loten zijn niet te koop, 
net zoals de waarde van vrijwilligers-
werk niet in geld uit te drukken is.” Met 
ruim 5.000 te winnen prijzen is de 
loterij goed gevuld. Een greep uit prij-
zenpot: gratis kerstkaartjes versturen, 
cadeaubonnen en entreetickets voor 
dagjes weg, een hotelovernachting en 
zelfs een �ets. Eerde: “De loterij wordt 
gesponsord door het bedrijfsleven. 
Daar zijn we dankbaar voor, want ook 
zij hebben het afgelopen jaar niet 
makkelijk gehad. Mooi dat iedereen zo 
met zijn eigen kracht impact maakt. 
Met deze grootste blijmaak-actie van 
Nederland inspireren we iedereen om 
het verschil te blijven maken.”

Samen sterker
De blijmaak-actie is niet alleen de 
grootste in gemeente Aalsmeer. De 
loterij is onderdeel van een samen-
werking met ruim 60 gemeenten in 
Nederland. “Samen vormen ze de 
grootste blijmaak-actie van Neder-

Blijmaak-actie Aalsmeer voor 
elkaar voor vrijwilligers

Aalsmeer - De Vereniging van Aals-
meerse Bloemenzegelwinkeliers 
heeft weer een tas vol cadeautjes aan 
een trouwe spaarder uitgedeeld. Net 

als vorige maand is uit de vele inge-
leverde spaarkaarten van de afge-
lopen maanden weer een gelukkige 
winnaar tevoorschijn gekomen. Dit 

Bloemenzegelwinkeliers geven 
weer tas vol cadeautjes weg

keer is dat mevrouw Zonnenberg uit 
de Rozenhof geworden. Bij de familie 
is een volle tas van de Bloemenzegels 
uitgereikt met daarin van ieder lid 
van de vereniging een leuk 
cadeautje. Mevrouw Zonneberg was 
zeer verrast dat ze deze prijs 
gewonnen heeft. Het pakket was dan 
ook zeker de moeite waard, van een 
heerlijke chocoladeletter en een 
zaklamp tot een verrukkelijke saucij-
zenstaaf en van alles daar tussenin. 
Ook de poes vond alles bijzonder 
interessant, vooral de visschotel had 
zijn speciale aandacht. 
De komende maand wordt er nog 
een keer een volle tas verloot, dus u 
ziet: het loont de moeite om bloe-
menzegels te sparen. Vraag erom, u 
heeft er recht op. Lever uw volle 
spaarkaarten in en wie weet bent u 
de volgende gelukkige winnaar en 
mag u ook zo’n volle tas in ontvangst 
nemen.

DE SCHIJNWERPER OP...

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer - Chantal Wijnands is opgegroeid in het brugwachtershuis in 
Aalsmeer. Een plek die in eerste instantie haar leven bepaalde. Elf jaar 
geleden kreeg haar toekomst noodgedwongen een andere richting. “Ik 
kom uit een ondernemend gezin, mijn vader is in de kelder onder ons 
huis een drukkerij begonnen. Toen ik acht jaar was startte hij zijn eigen 
bedrijf: Multicopy in Hoofddorp. Op mijn zeventiende ben ik ook in de 
zaak gaan werken. Na de Wiekslag, de toenmalige mavo, ben ik naar het 
Gra�sch Lyceum in Amsterdam gegaan. Ik volgde een dtp-opleiding, 
maar ik bleef zitten en toen ben ik er mee gestopt. De schoolbank was 
niks voor mij, ik ging liever aan het werk. Ik heb ook altijd paarden gehad, 
daar besteedde ik al mijn tijd aan. Mijn moeder zei ooit; als je me later 
maar niet kwalijk neemt dat je niks leuks gedaan hebt, zoals een dagje 
Madurodam bijvoorbeeld of naar een pretpark gaan. Maar daar had ik 
helemaal geen zin in, ik ging liever naar mijn paarden toe. Madurodam 
heb ik nog steeds niet gezien, maar dat heb ik haar nooit kwalijk 
genomen hoor.”

Je werkt nu in de horeca, waarom heb je die stap gezet?
“Toen mijn ouders met pensioen gingen hebben mijn zus, haar man en ik 
de zaak overgenomen. In die nieuwe dynamiek voelde ik mij echter niet 
zo thuis, maar toch hebben we een �ink aantal jaren zo gewerkt. Tot ik 
een auto-ongeluk kreeg. Een heel ernstig ongeluk dat ik ternauwernood 
heb overleefd. Ik was er zeer slecht aan toe, ik had van alles gebroken, 
waaronder mijn nek. Ik heb zeven maanden met mijn hoofd in een brace 
gezeten en heb een jaar lang gerevalideerd. Daarna moest ik re-inte-
greren. Maar dat ging niet meer. Dat bracht ik lichamelijk en geestelijk 
niet meer op. Ik ben nooit meer helemaal de oude geworden en het 
ongeluk had een enorme impact. Ik stopte bij Multicopy, verkocht de 
paarden en ging op zoek naar een nieuwe invulling van mijn dagen. En 
toen kwam het aanbod om bij Oh! de lunch op te gaan starten. Mijn 
vriend Arran is chef-kok hier. Het werk was leuk, maar de lunch bleek toch 
niet zo bij Oh! te passen en we zijn er na een jaar mee gestopt. Ik ben 
vervolgens de avonden in de keuken gaan werken en in coronatijd ben ik 
wat meer naar de voorkant van de zaak verhuisd. Nu werk ik in de bedie-
ning, sta ik achter de bar en doe wat dingen achter de schermen. Erg leuk 
om te doen, want we zijn een ontzettend leuk team met elkaar en het is 
hier altijd heel gezellig.” 

Maar er is ook weer een nieuwe uitdaging heb ik begrepen?
“Ik ben heel creatief, alleen is dat, doordat ik altijd met mijn paarden 
bezig was, niet helemaal uit de verf gekomen. Ik houd niet van stilzitten, 
vind het heel leuk om dingen te maken, maar ik heb mijn lichamelijke 
beperkingen en moet mijn krachten goed verdelen. Ik vind het prettig 
om alleen op te laden en nieuwe energie op te doen, want hoe gezellig 
het werken tussen de mensen ook is, raak ik wel snel overprikkeld. Ik werk 
hier nu drie dagen in de week en wijd me de andere dagen aan een 
nieuwe hobby. Ik ben een half jaar geleden begonnen met geurkaarsen 
maken en dat vind ik zo leuk om te doen, dat ik het verder uit wil breiden. 
In januari begin ik mijn eigen kaarsenatelier ‘Ik smelt’ in het Art-center aan 
de Aalsmeerderweg. Lekker mijn eigen plek waar ik tot rust kan komen en 
mooie dingen kan maken. Ik zit nog in de opstartfase, want goede 
kaarsen maken blijkt nog niet eenvoudig te zijn. Ik heb mij de vaardigheid 
eigen gemaakt door heel het Internet af te struinen; YouTube �lmpjes te 
kijken, op Instagram en tiktok te zoeken naar informatie en vooral heel 
veel uitgeprobeerd. Ik maak kaarsen en waxmelts, dat zijn geurblokjes 
voor op een geurbrander die je huis heerlijk later ruiken. Van het hele 
proces; zoals uitzoeken, bestellingen doen, uitproberen en zelfs inpakken 
geniet ik echt. Het is allemaal zo superleuk om te doen. Ik denk dat zeker 
na de afgelopen paar jaren mensen met liefde gemaakte artikelen en 
lokaal shoppen steeds meer gaan waarderen.”

Wie wil jij volgende week in de schijnwerper zetten?
“Quincy Kompier. Hij is DJ bij FunX. Ik denk dat hij een groot talent is en 
we nog veel van hem gaan horen in de toekomst.”

Chantal Wijnands: “Ik vind het 
heel leuk om dingen te maken”

land. Want samen staan we sterker. In 
dit geval kunnen we zo meer mensen 
bereiken en blijmaken. En ja, ook meer 
cadeautjes verzamelen”, aldus Eerde 
de Swart.

Meedoen
Aalsmeervoorelkaar nodigt iedereen 
die iets goeds heeft gedaan, maar nog 
geen lot heeft ontvangen, uit om hun 
lot op te halen op www.aalsmeervoor-
elkaar.nl. “En mocht je dan toevallig 
een leuke do good activiteit in je 
buurt ontdekken, dan mag je je daar 
natuurlijk ook voor aanmelden”, voegt 
Eerde er met een knipoog aan toe. 
Ook maatschappelijke organisaties 
kunnen hun vrijwilligers gratis 
aanmelden, tot en met 14 december. 
De prijzen worden in de laatste drie 
weken van december uitgereikt.

Aalsmeer - Hervormd Aalsmeer, de 
Oosterkerk en de Dorpskerk Aals-
meer, organiseert zaterdag 10 
december een gezellige kerstmarkt 
in ‘t Anker. Dit jaar worden er weer 
leuke spulletjes en diensten aan 
geboden. Ook zijn er verschillende 
loterijen waarmee mooie prijzen te 
winnen zijn, zoals een grote tas 
boodschappen en een hele originele 
gehaakte kerststal waarvoor via de 
webshop www.HA-Goededoelen-
markt.nl loten gekocht kunnen 
worden. Kom dus gezellig even rond-
kijken in’ t Anker aan de Oostein-

derweg 269 of neem een kijkje in de 
webshop. De opbrengst van de kerst-
markt is dit jaar bestemd voor Fred 
en Wilma Westerink in Albanië. Ze 
zullen het geld gaan gebruiken in 
hun strijd tegen huiselijk geweld. Dit 
zendelingen echtpaar, dat al 14 jaar 
werkzaam is in Albanië, zet zich 
onder andere ook in voor evangeli-
satie onder de gevangenen in 
Albanië, wat geleid wordt door Fred. 
Wilma zet zich in voor het opzetten 
van Voedselbanken. Fred Westerink 
zal 10 december op de kerstmarkt 
aanwezig zijn waar hij graag meer 

Kerstmarkt en loterij voor 
zendingswerk in Albanië

Het echtpaar Fred en Wilma Westerink 
doen zendingswerk in Albanië.

vertelt over hun werk in Albanië. De 
kerstmarkt is van 10.00 tot 16.00 uur.

‘Vergeten’ fiets op 
Molenplein...

Aalsmeer - Sinds 12/13 november 
staat op het plein voor korenmolen 
De Leeuw in het Centrum een paarse 
�ets. De eigenaar wordt gevraagd de 

�ets op te halen. De �ets is slordig 
weggezet en lijkt daarom mogelijk 
gestolen te zijn. Blij dat je �ets weer 
gevonden is? Haal hem snel op, 
voordat in het kader van ‘samen 
houden we Aalsmeer schoon’ de �ets 
een sticker krijgt en na een poosje 
afgevoerd wordt.
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Aalsmeer - Op donderdag 15 
december om 20.00 uur houdt 
IJsclub Uiterweg na twee jaar weer 
een algemene jaarvergadering. In de 
Historische Tuin zijn de leden van 
harte welkom. De normale agenda-
punten worden besproken, zoals de 
(�nanciële) jaarverslagen, aftredende 
en herkiesbare bestuursleden en 
diverse schaatszaken. Na de sluiting 
van de vergadering wordt in de 
veilingzaal een nieuwe �lm vertoond, 
genaamd Waterrijk Aalsmeer, welke 
in opdracht van de Historisch Aals-
meer gemaakt is. “Aalsmeer bestaat 

voor een derde uit water en dat 
water is een belangrijke bron 
geweest voor alles wat Aalsmeer 
heeft betekend in de afgelopen 
eeuwen.” De documentaire duurt 30 
minuten. Leden van de IJsclub 
hebben het water natuurlijk het liefst 
in bevroren toestand, maar ook in 
vloeibare vorm is Aalsmeer mooi. 

Koek en zopie
Leden van de IJsclub staan trouwens 
ook op de Kerstmarkt in de Histori-
sche Tuin op vrijdag 9 en zaterdag 10 
december met de koek en zopie is in 

Jaarvergadering IJsclub Uiterweg

Aalsmeer - Met een opbrengst van 
12.8 miljoen euro verbreekt de Grote 
Clubactie voor het derde jaar op rij al 
haar records. Verenigingen uit Aals-
meer haalden samen 31.728 euro op. 
Algemeen Directeur Frank Molken-
boer: “Prachtig dat mensen ook in 
deze tijden bereid zijn om ‘hun 
cluppie’ te steunen. Dit is een 
geweldig gebaar naar het vereni-
gingsleven en al hun vrijwilligers. Wat 
me elk jaar opnieuw raakt is niet 
zozeer het aantal verkochte loten, 
maar het feit dat zoveel leden van 
verenigingen zich inzetten voor hun 

club. Het is een vrijwilligersgebeuren, 
van jong en oud, met een sterk 
sociaal karakter. Recent onderzoek 
toont aan dat men juist meedoet om 
elkaar en hun club te helpen. Zo is 
het in 1972 ooit bedacht en dat is ook 
al 50 jaar de kracht van de Grote 
Clubactie.”

Liefde voor de club
In totaal 350.000 leden van 5.500 
verenigingen gingen samen langs de 
(digitale) deuren. Dit jaar bleek dat 
men meer dan ooit bereid was om 
een club te steunen. Van voetbalver-

Grote Clubactie: Verenigingen uit 
Aalsmeer halen 31.728 euro op! 

Aalsmeer - Deze maand december is 
de watertoren tweemaal geopend 
voor belangstellenden. Aanstaande 
zondag 11 december) staan de 
deuren open van 13.00 tot 17.00 uur.
En zondagavond 18 december is er 
voor iedereen weer gelegenheid om 
vanaf de hoge watertoren te 
genieten van het spectaculaire nach-
telijke uitzicht over Aalsmeer en 
verre regio. Tussen 18.30 en 21.00 uur 
is hiervoor de watertoren extra 
geopend. 

Zee van licht
Bij helder weer ziet men de ontelbare 
lichtjes van huizen en wegen van 
Aalsmeer en omliggende plaatsen. 

Tevens is dan te zien hoe groot 
Schiphol en haar omgeving wel is: 
een zee van licht! Wanneer de water-
toren van binnen is bekeken kan via 
allerlei trappen en trapjes rustig naar 
boven geklommen worden om 
uiteindelijk op de ‘trans’ genieten van 
een schitterend uitzicht. De trans kan 
helemaal rond worden gelopen, er is 
dus 360 graden uitzicht, ook Amstel-
veen, Amsterdam en onder andere 
Alphen aan de Rijn en Hoofddorp 
kunnen ‘gespot’ worden. De entree 
voor kinderen is 1 euro en volwas-
senen betalen 2 euro. Parkeren van 
auto’s kan op het nabij gelegen Surf-
eiland. Kijk voor meer informatie op: 
www.aalsmeer-watertoren.nl.

Watertoren 2 zondagen open

Bingo-avond bij 
Postzegelvereniging
Aalsmeer - Maandag 12 december 
houdt Postzegelvereniging Aalsmeer 
haar laatste bijeenkomst dit jaar in 
het Parochiehuis aan de Gerberastraat 
6. Leden met familie, vrienden en 
introducés zijn van harte welkom 
vanaf 19.15 uur voor een gezellige 
bingo-avond. Wie gaat er dit jaar met 
de hoofdprijs vandoor? Wie zit er met 
kerst nog aan de speculaasjes of 
gebogen over een puzzel van 1500 
stukjes? Geen interesse in kienen, 
maar wel in postzegels verzamelen? 
Kijk dan even op de site naar de data 
van alle activiteiten, zoals de ruilbeurs 
op zaterdag 19 december. Aanvang 
maandag is 20.00 uur. Meer info: 
www.postzegelverenigingaalsmeer.nl

De watertoren in de optrekkende mist vorige week. Foto: Anton Temme

De Kwakel - Kom naar het prachtige 
Beeldeneiland om op zoek te gaan 
naar wilde geneeskrachtige en 
eetbare kruiden en planten. In de 
winter gaat alles in rust, maar het is 
nog mogelijk voedsel uit de natuur 
te wildplukken en geneeskrachtige 
planten te verzamelen. Duik op 
zaterdag 17 december samen met 
Femke Kempkes en Pauline Vork een 
dag in de wereld van wilde, genees-
krachtige en voedende planten en 
kruiden. Er wordt samen een heer-
lijke plantaardige lunch gemaakt, er 
gaan broodjes gebakken worden op 
het houtvuur, een soep gemaakt met 
geneeskrachtige kruiden, een heer-
lijke pesto met plantjes van het land 
en nog veel meer lekker en voed-
zaam eten! Niet alleen gaat er 
gekookt worden met kruiden en 
planten die tijdens een kruidenwan-
deling verzamelt zijn, ook wordt een 

weerstandelixer gemaakt om je te 
ondersteunen en verwarmen in de 
winter. Er wordt zelf een kaars 
gemaakt en met verwarmende 
kruiden een heerlijke drank. 
 Leer alles over hoe je prachtige 
natuurlijk producten kunt maken 
met de kracht van de planten. Maak 
plantaardige (vegan) producten en 
leer alles over de werking van 
kruiden. De workshop wordt 
gegeven door Femke Kempkes, 
kunstenaar van het Beeldeneiland 
die al jaren werkt vanuit ‘leven met 
de natuur’ op een 2,5 hectare groot 
gebied langs de Amstel, en Pauline 
Vork, kruidengeneeskundige en eige-
naar van Kruidenzusje. De workshop 
op 17 december is van 10.00 tot 
16.00 uur. Meedoen? Stuur een 
mailtje naar post@femkekempkes.nl 
of bel Femke: 06-26154104.
Adres: Jaagpad 9 in De Kwakel.

Workshop Leven met de natuur 
op het Beeldeneiland

eniging tot fanfare en van gehandi-
captenvereniging tot postzegelverza-
melaarsclub: de Grote Clubactie is er 
voor iedereen die, uit liefde voor de 
club, een steentje wil bijdragen. 

Financieel pittige tijden
Energieprijzen rijzen de pan uit, 
in�atie is op een ongekende hoogte 
en alles wordt duurder. Ook voor 
verenigingen. De Grote Clubactie 
maakt het voor clubs mogelijk om 
ook in deze dure tijden extraatjes te 
blijven organiseren voor hun leden. 
Zo kunnen verenigingen nieuw mate-
riaal aanscha�en, vrijwilligersdagen 
organiseren en nog veel meer. Uit 
liefde voor de club hebben mensen 
zich meer dan bereid getoond om 
een steentje bij te dragen.

Negen verenigingen
Dit jaar deden in Aalsmeer en Kudel-
staart negen verenigingen mee en zij 
haalden de volgende bedragen op. 
Hiervan gaat 80% naar de club: 
RKDES 6.594 euro, Sportvereniging 
Omnia 5.862 euro, Korfbalvereniging 
VZOD 1.743 euro, Muziekvereniging 
Flora 456 euro, FC Aalsmeer 6.066 
euro, Scouting Ti�o 5.325 euro, The 
Funny Horse 3.726 euro, Rhythmic 
Dreams Gymnastics Academy 1.770 
euro en Stichting Vrienden Oceanus 
186 euro.

canvas en er kan weer een sel�e 
gemaakt worden voor een kerstkaart. 

Aalsmeer - Afgelopen week zijn de 
laatste appartementen van ‘De Poste-
rijen’ aan de Stationsweg 17 opgele-
verd. Wethouder Bart Kabout heeft 
symbolisch de sleutels overhandigd 
aan het echtpaar Visser. Op de plek 
van het voormalig postkantoor zijn 
28 appartementen gebouwd. In april 
2021 werd de eerste paal voor dit 
complex geslagen. 
Nu, anderhalf jaar later, zijn de appar-

tementen opgeleverd. Over 4 lagen 
verdeeld zijn de 28 appartementen 
gebouwd. Op de begane grond 
bevinden zich 45 inpandige parkeer-
plaatsen, met rondom 7 koopappar-
tementen voor starters. Op de eerste 
verdieping zijn 9 koopapparte-
menten in het middensegment 
gebouwd en de overige apparte-
menten zijn in de vrije sector-koop 
gerealiseerd. 

Alle appartementen van 
‘De Posterijen’ opgeleverd

Wethouder Kabout overhandigt symbolisch de sleutels aan het echtpaar Visser, in 
aanwezigheid van de ontwikkelaar, makelaar en oud-wethouder Alink. 
Foto: Gemeente Aalsmeer

Verschillende doelgroepen
Er was veel belangstelling voor het 
project, de appartementen waren 
dan ook snel verkocht. In dit geval 
bijna alleen aan Aalsmeerders. 
Wethouder Kabout ging langs, 
samen met oud-wethouder Wilma 
Alink, ontwikkelaar Eric van Duij-
keren (Arenal Vastgoed B.V.) en 
makelaar Marcel Alderden (Polder-
makelaars) om het complex te 
bekijken. Ook het appartement van 
het echtpaar Visser op de derde 
verdieping werd uitgebreid bekeken. 
Wethouder Kabout: “Wij willen in 
Aalsmeer graag bouwen voor 
verschillende doelgroepen. Daar is 
De Posterijen een mooi voorbeeld 
van. Dit is een plek waar zowel star-
ters, als senioren wonen. En dat op 
een heel mooie, centrale plek hier in 
Aalsmeer.”

Bomen planten
Bij de bouw van het complex was 
uiteraard aandacht voor duurzaam-
heid. Zo zijn de appartementen 
volledig gasloos uitgevoerd en 
liggen op het dak zonnepanelen. Nu 
de bouw gereed is, wordt de groen-
strook naast het gebouw opnieuw 
ingericht. Er worden onder andere 
bomen terug geplant. Ook het dak 
van de stallinggarage krijgt een 
groen karakter.

Sjoelcompetitie in 
het Dorpshuis
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 8 
december houdt Sjoelclub Aalsmeer 
weer een competitieavond. Het 
sjoelen begint om 20.00 uur in het 
Dorpshuis van Kudelstaart. Tijdens 
de speelavond op 24 november 
werden de meeste punten, 28, 
behaald door Mirjam van den Berg in 
de A-Klasse. Tim van Tiem (Hoofd-
klasse) en Diny Bosman (B-Klasse) 
gingen met 27 punten met de 
hoogste eer aan de haal in hun 
klasse. Tim gaat aan kop in de 
competitie met 152 punten totaal. 
Nieuwe leden zijn welkom, wel 
vooraf melden. Kijk voor meer infor-
matie en alle uitslagen: 
www.sjoelclub-aalsmeer.nl.



Wonen op slechts 
vijftien vierkante meter... 
hoe dan?

Slimme tips voor het 
creëren van rust en 
sfeer in huis

Zo kies je de ideale 
planten voor in jouw 
woonkamer



Licht of donker
Een plant kan niet zonder licht. Wanneer een 
plant dag en nacht in een totaal verduisterde 
ruimte zou staan, zul je er niet lang plezier van 
hebben. Maar er zijn planten die aan een klein 
beetje licht al genoeg hebben, terwijl andere 
planten het liefst urenlang in de felle zon staan. 
Een cactus is daar een goed voorbeeld van. Die 
groeien in het wild in woestijnachtige 
gebieden, waar de zon de hele dag direct op ze 
schijnt. Het deert deze plant niet, dus ook bij 
jou thuis in de vensterbank kun je een cactus 
prima laten gedijen in het zonlicht. Voor 
vetplanten geldt hetzelfde; zet ze gerust in de 
volle zon! Andere zonaanbidders zijn de chris-
tusdoorn, de vingerplant en de vijg. Dit zijn 
overigens slechts enkele voorbeelden, je kunt 
er nog veel meer vinden bij de plantenspeciaal-
zaken en kwekerijen. Heb je daarentegen juist 
weinig lichtinval in huis, kies dan bijvoorbeeld 
voor de vrouwentong (sansevieria), aronskelk, 
lepelplant of varen.

Veel of weinig water
Waar je de ene plant intensief moet verzorgen 
door meerdere keren per week water te geven 

en soms te snoeien of verdorde bloemen te 
verwijderen, kun je andere planten bijna 
verwaarlozen en nog zullen ze het overleven. Je 
moet dus bij aanschaf ook afwegen hoeveel tijd 
je eraan wilt (en kunt) besteden. Als je al 
gekozen hebt voor een plant die het goed doet 
in de schaduw, dan weet ja al bijna zeker dat ook 
het onderhoud doorgaans niet veel tijd zal 
vergen. We noemden hierboven al de vrouwen-
tong, dit is een mooi voorbeeld van een plant 
die het met weinig water prima redt. Ook 
planten in de volle zon kunnen soms met weinig 
water uitstekend overleven. De cactus is hier 
een goed voorbeeld van. Die zal echt niet direct 
het loodje leggen als je twee weken wegens 
vakantie niet aan het begieten toe komt.

Hoog of laag
Een plant in een pot op de grond? Dan moet 
het wel een plant zijn die behoorlijk de hoogte 
in gaat, anders schiet het idee zijn doel voorbij. 
Omgekeerd kies je natuurlijk niet voor een hele 
hoge plant om op een plank aan de wand te 
zetten. Voorbeelden van hoge kamerplanten 
zijn de bamboe stokpalm, de vioolplant en de 
yucca. Laag blijvende kamerplanten zijn de 

Zo kies je de ideale planten 
voor in jouw woonkamer

Er zijn meerdere redenen te bedenken om planten in je woonkamer te zetten. Op de 
eerste plaats zorgen ze voor meer sfeer. Je haalt als het ware de natuur in huis en daar 
vaar je zelf ook wel bij. Een andere goede reden voor de aanschaf van kamerplanten is 
dat ze zorgen voor wat extra zuurstof in je woonkamer. Bovendien zijn er ook planten 
die allerlei kwalijke sto�en uit de lucht opnemen. Je hebt dus aan een plant niet alleen 
een mooi decoratief element aan je interieur toegevoegd, met de juiste keuze heb je er 
een volautomatische luchtzuiveraar bij! De vraag is natuurlijk welke planten het best 
passen in jouw woonkamer. Elke plant is anders, hieronder lees je op welke manier je 
het beste te werk kunt gaan.

pannenkoekplant, de aloë vera en het kruis-
kruid. Lage planten doen het goed op kasten, 
in hangmandjes en op wandrekken.

Bemesting
Het toedienen van plantenvoeding is een 
belangrijk onderdeel van de verzorging. Welis-

waar zal een plant het gerust een tijdje 
volhouden zonder extra voedingsmiddelen, 
maar als je ze wel toedient, zorg je voor een 
extra sterke plant die zich beter kan ontwik-
kelen. Plantenvoeding koop je bijvoorbeeld bij 
plantenspeciaalzaken, bouwmarkten en 
tuincentra.

Oosteinderweg 279 • Aalsmeer
Tel. 0297-326454
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Een bekend Scandinavisch woonwarenhuis liet 
jaren geleden in de showroom al zien dat het 
heel goed mogelijk is om op een betrekkelijk 
geringe oppervlakte te kunnen wonen. Maar 
vijftien vierkante meter is natuurlijk wel erg 
weinig. Het landelijk gemiddelde ligt ruim vier 
keer zo hoog en zelfs in een stad als 
Amsterdam, waar woonruimte schaars is en 
een studentenkamer soms oogt als een ruime 
bezemkast, is de gemiddelde woonoppervlakte 
nog altijd ruim drie keer zo groot.

Afstand doen van spullen
Wie altijd gewoond heeft in een grote woning, 
zal afstand moeten doen van spullen om 
kleiner wonen mogelijk te maken. Je kunt er 

natuurlijk ook voor kiezen om spullen elders op 
te slaan, maar daarbij moet je jezelf eerst eens 
afvragen waarom je dat zou willen. Kennelijk 
heb je de spullen dan niet echt nodig! Natuur-
lijk zijn er altijd wel wat spullen die je alleen in 
een bepaald deel van het jaar nodig hebt. De 
kampeerspullen die je alleen in de zomer-
maanden gebruikt, kun je in de wintermaanden 
elders opslaan, terwijl je dan juist de kerstdeco-
raties en andere winterspullen uit de berging 
haalt. Maar de echte minimalist heeft nauwe-
lijks spullen in huis.

Terug naar de basis
Wat heb je nodig om te kunnen leven? Eten en 
drinken, goede nachtrust en persoonlijke 
hygiëne zijn eigenlijk het enige, toch? Een koel-
kast en wasmachine zijn dus �jn, evenals een 
bed om in te slapen. Maar tegenwoordig puilt 
ons huis vaak uit van de apparatuur die feitelijk 
als luxe kan worden beschouwd. Een vaat-
wasser, een wasdroger, een gourmetstel, een 
blender, enzovoort. Hoe minder spullen je in 
huis hebt, hoe minder kastruimte je ook nodig 
hebt. Neem maar een voorbeeld aan een 
vakantie in een hotel. Als je daar een week kunt 
leven, lukt dat ook langere tijd, toch? Het is 
vooral een andere manier van denken die je 
jezelf moet aanmeten!

Een bekende fout die veel mensen maken, is 
dat ze kiezen voor veel kleine meubels. Het is 
juist verstandig om niet zo veel meubels in huis 
te zetten en te kiezen voor de wat grotere 
meubelstukken. Een tweezitsbank met daar-
naast nog enkele losse fauteuils oogt romme-
liger en drukker dan een grote hoekbank 
waarop je met vijf of zes mensen kunt zitten. 
Hoe meer meubels je in een ruimte zet, hoe 
meer je het overzicht dreigt te verliezen.
Hetzelfde geldt ook voor het plaatsen van open 
kasten. Wanneer je een open kast plaatst, zie je 
dus alle dingen die erin staan. Dat lijkt 
misschien leuk, maar het maakt de kamer ook 
een stuk rommeliger. Als het een gesloten kast 
is, oogt het geheel veel rustiger. Pas ook op met 

het ophangen van allerlei plankjes aan de 
wand. Ze zijn natuurlijk handig en ze kunnen 
zelfs wat extra dimensie aan de ruimte geven, 
maar beperk het wel enigszins, anders wordt 
het te druk.
Geef de wanden bij voorkeur een lichte of 
koele kleur. Niet voor niets wordt traditioneel 
veelal voor witte wanden gekozen. Toch liever 
wat kleur? Ga dan bijvoorbeeld voor grijs of 
lichtblauw. Als je zou kiezen voor een rode 
wand, maak je de kamer optisch kleiner. Dat is 
doorgaans niet wat je wilt. Ook is het slim om 
spiegels op te hangen wanneer je de ruimte 
groter wilt laten lijken. Laat de vloer bij voor-
keur doorlopen over de hele verdieping, want 
ook dat geeft een ruimtelijk e�ect.

Wonen op slechts vijftien 
vierkante meter… hoe dan?

Slimme tips voor het creëren 
van rust en sfeer in huis

Kleiner wonen is de trend. Senioren krijgen het advies om hun riante gezinswoning te 
verlaten en in plaats daarvan een appartement te betrekken, om de doorstroming op 
de woningmarkt te bevorderen. Starters kunnen een woning niet of nauwelijks meer 
�nancieren en overwegen een tiny house of containerwoning. Maar voor wie het niet 
gewend is, is het best een uitdaging om een woning in te richten met alles wat je nodig 
hebt op slechts vijftien vierkante meter oppervlakte.

Ga je voor het eerst op jezelf wonen? Of heb je al langere tijd een eigen woning en heb 
je besloten om het interieur te gaan vernieuwen? Het is belangrijk om de juiste balans 
te vinden, zodat het geheel rustig oogt en je de juiste sfeer kunt creëren. Maar hoe doe 
je dat? Met een aantal simpele tips helpen we je hiermee op weg!
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Het begint allemaal met een goed lichtplan. 
Hiervoor heb je allereerst een plattegrond van 
de woonkamer nodig. Die plattegrond moet 
goed op schaal getekend zijn. Je gaat hier de 
lichtpunten intekenen. De verlichting kun je 
grofweg in drie categorieën verdelen. Je begint 
met het indelen van de functionele verlichting. 
Dit is bijvoorbeeld de verlichting die je nodig 
hebt boven de eettafel en op een eventuele 
werkplek. Daarna volgt de accentverlichting. Dit 
is verlichting die je gebruikt om een speci�ek 
onderdeel van het interieur uit te lichten. Denk 
hierbij aan een lamp die een kunstwerk in de 
schijnwerpers zet of verlichting die de aandacht 
vestigt op een bepaald meubelstuk. Tenslotte 
kies je voor decoratieve verlichting om het 
geheel compleet te maken. Dit is sfeerverlich-
ting die vooral bedoeld is om mooi te zijn en 
niet of nauwelijks werkelijk bedoeld is om te 
verlichten. Ook kaarsen kun je tot deze cate-
gorie rekenen. Je zorgt met deze decoratieve 
verlichting voor de ver�jning van je lichtplan.

Gezinssituatie
Wanneer je alleen woont, heb je zelf de vrije 
hand in het opstellen van jouw lichtplan. In een 
gezinssituatie moet je rekening houden met 
alle bewoners. Iemand van 25 jaar heeft door-
gaans minder behoefte aan licht dan iemand 
van de generatie daarboven. Als we ouder 
worden, hebben we meer licht in huis nodig, 
soms wel 3,5 keer zo veel! Dit is iets om reke-
ning mee te houden bij het maken van je licht-
plan. Het is aan te bevelen om de functionele 
verlichting te voorzien van een dimmer. Let 
erop dat niet elk type ledlamp geschikt is om op 
een dimmer aan te sluiten. Houd hier dus bij de 

aanschaf goed rekening mee en laat je goed 
informeren over het type lamp. Met een 
dimmer zorg je ervoor dat elke lamp de 
gewenste hoeveelheid licht geeft en dit kun je 
bijstellen op elk gewenst moment.

Contrasten
Het is belangrijk om bij het opstellen van het 
lichtplan gebruik te maken van contrasten. Hier-
door creëer je een e�ect dat je het beste kunt 
vergelijken met de situatie in de vrije natuur. 
Wanneer de zon schijnt, ontstaat er schaduw. 
Zo werkt het ook in huis. Je wilt niet overal in 
huis precies dezelfde lichtintensiteit waar-
nemen, maar in plaats daarvan een beetje 
spelen met licht en donker. Bovendien kun je 
een optische illusie creëren door gebruik te 
maken van indirect licht. Dit wil zeggen dat je 
het licht van een lamp laat weerkaatsen tegen 
een wand of plafond. Op die manier zorg je 
voor een ruimtelijk e�ect. Een ander aandachts-
punt is de kleur van jouw interieur. Als je veel 
donkere meubels of een donkere vloer hebt, 
moeten er meer lichtbronnen zijn om dat te 
compenseren. Donkere tinten absorberen 
namelijk het licht in hoge(re) mate.

Aansluitpunten
Wellicht een open deur, maar toch belangrijk 
om even te benoemen, zijn de aansluitpunten. 
Het is zaak om de bekabeling zo goed mogelijk 
weg te werken. Je wilt niet overal langs de 
wanden kabels zien, maar je bent wel afhanke-
lijk van de plaats waar zich de wandcontact-
dozen bevinden. Denk hier vooraf goed over na. 
Welke lamp wil je aansluiten op welk 
stroompunt?

DONKERE DAGEN: 

Maak het gezellig met 
sfeervolle ledverlichting

De sfeer in huis is medebepalend voor jouw eigen welbevinden. Daarom is het belang-
rijk om hieraan voldoende aandacht te schenken. Je moet jezelf echt thuis voelen in je 
woonkamer. Dat bereik je door de inrichting zorgvuldig te kiezen, maar ook door de 
juiste verlichting toe te passen. De verlichting is belangrijker dan veel mensen 
bese�en. Maar hoe zorg je voor het beste eindresultaat?

Foto: Bos Media Services
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Van oudsher was onze woning vooral een plek 
om thuis te komen, vrij te zijn en tijd voor 
onszelf te nemen. Weliswaar hadden sommige 
ondernemers hun bedrijf aan huis, maar veelal 
betrof het dan aparte ruimtes die alleen voor 
het werk werden gebruikt. Anno 2022 is er 
heel wat veranderd. Het zogenoemde hybride 
werken heeft zijn intrede gedaan en is door 
velen omarmd. In bepaalde sectoren is het 
goed mogelijk om vanuit huis te werken. Toch 
mis je dan wel eens het directe contact met je 
collega’s. Hybride werken is de perfecte oplos-
sing om het beste van twee werelden te 
ervaren. Je gaat naar kantoor wanneer dat 
gewenst is en je werkt thuis zolang het kan. 
Dit vraagt echter ook om aanpassingen in het 
interieur. Je zult thuis een werkplek moeten 
hebben waar je in alle rust kunt werken. Die 
werkplek heb je echter ook niet altijd nodig. 
Het zou zonde zijn wanneer je geen gebruik 
van die ruimte buiten je werk om niet zou 
benutten.

Het wendbare interieur is niets anders dan een 
interieur dat je met een paar simpele hande-
lingen kunt aanpassen op de situatie. We 
kennen dit bijvoorbeeld al jaren in de vorm 
van de slaapbank. Overdag is het een bank om 
lekker op te zitten wanneer te televisie kijkt, 
een boek leest of gewoon even geniet van een 

kop ko�e of thee. Het is ook de plek waar je 
gasten ontvangt om gezellig wat te babbelen. 
Maar heb je een logé, dan klap je de bank 
eenvoudig uit tot een tweepersoonsbed waar 
comfortabel van de nachtrust kan worden 
genoten. Op precies dezelfde wijze kun je ook 
je werkplek inrichten. Wat te denken van een 
kast, die ook dienst kan doen als bureau? Een 
kwestie van slim shoppen en de juiste 
meubelen kiezen!

Een andere trend die steeds vaker opduikt, is 
de televisie aan een paal. Van oudsher stond 
de televisie (met beeldbuis!) op een kastje of 
tafeltje. Toen de platte tv-schermen in de 
handel kwamen, kozen mensen er soms ook 
voor om het toestel aan de wand te hangen. 
Maar je kunt zo’n televisie ook bevestigen aan 
een paal, die van vloer tot plafond loopt. Een 
metalen paal, die je misschien kent uit de paal-
danswereld. Het grote voordeel hiervan is dat 
het televisietoestel zeer wendbaar is. Je kunt 
er vanaf verschillende plekken in de woon-
kamer naar kijken. Heb je een open keuken en 
wil je tijdens het koken je favoriete televisie-
programma blijven volgen? Dan kun je het 
toestel in die richting draaien. Later op de 
avond draai je het in de richting van je 
relaxstoel en zo kijk je vanaf die plek naar een 
mooie �lm of serie.

Woontrend in 2023: 
wendbaar wonen

Ons leven verandert voortdurend en de manier waarop we ons huis inrichten, veran-
dert mee. De nieuwste woontrend: wendbaar wonen. Wat houdt dit precies in? Samen-
gevat komt het erop neer dat je snel wilt kunnen schakelen tussen werk en vrije tijd. 
Door multifunctionele meubelen te kiezen en door de woning slim in te richten, kun je 
inspelen op elke situatie.







22 inderegio.nl • 8 december 2022JEUGD

Oude Meer - Op woensdagmiddag 30 
november werden Sinterklaas en zijn 
Pieten door twintig Aalsmeerder-
brugse- en Oude Meerse kinderen heel 

hartelijk verwelkomd in het Dijkhuis. 
Het Dijkhuis wordt op dit moment nog 
afgebouwd, dus de Sint moest wel even 
zoeken omdat het zo veranderd is. 

Geslaagd Sintfeest in het Dijkhuis

Kudelstaart - Wat een feestje! Vier 
pieten die op zaterdag 3 december 
een bezoek kwamen brengen aan de 
kinderen van Schaatstrainingsgroep 
VZOD op de ijsbaan in Haarlem.
De gele, blauwe, rode en groene Piet 
trainden gezellig met de kinderen 

mee! Treintjes rijden, wedstrijdjes, 
wat konden de Pieten goed 
schaatsen. Na a�oop van de training 
was er voor ieder kind een zakje met 
pepernoten. Toen moesten de Pieten 
snel weer door. Leimuiden was hun 
volgende stop!

Pieten op bezoek bij kinderen 
Schaatstrainingsgroep VZOD

Rune aan kop bij 
jeugdschaken AAS
Door Ben de Leur

Aalsmeer - Afgelopen vrijdag is ronde 
tien van de jeugdcompetitie schaken 
bij AAS gespeeld. Merlijn tegen Maks 
dreigde even een sensationele neder-
laag voor Merlijn te worden. In een 
goed gespeelde partij kwam Max 

maar liefst een toren en een dame 
voor. Maar tijdnood maakte dat Max 
zijn Dame 1 veel te ver neerzette, 
waardoor het geen mat maar pat was! 
Rune maakte hier goed gebruik van 
door met zwart Shakya te verslaan en 
kwam daardoor alleen aan kop. Eva 
ging verder met haar opmars door 
ook Brian te verslaan en rukte op naar 
de derde plaats, nog maar een half 
punt achter Merlijn. Eli ziet veel tijdens 

de lessen, maar in de partij tegen Sam 
ging het toch mis en ging de overwin-
ning naar zwart. Stan was uitgeloot en 
mocht nog wat meer oefeningen 
maken. Iedere vrijdagavond is er 
jeugdschaken in het Bindinggebouw 
in de Zijdstraat. Vanaf 19.00 uur wordt 
achter de schaakborden plaatsge-
nomen. Interesse? Kom eens langs of 
kijk voor meer informatie (en de volle-
dige stand) op www.aas.leisb.nl.

Aalsmeer - Sinterklaas kwam afge-
lopen 5 december voor de 25ste keer 
op bezoek bij de Jozefschool. Hij 
kwam aan met de boot bij het Stok-
keland, natuurlijk weer vergezeld door 
een groot aantal Pieten. Directeur 
René Veerman heette de Sint hartelijk 
welkom en overhandigde hem een 
cadeau met foto herinneringen aan de 

afgelopen 25 jaar. Sinterklaas zelf had 
een lekkere taart voor het personeel 
van de school meegenomen om het 
jubileum te vieren. De kinderen, waar-
onder ook de jongens en meisjes uit 
Oekraïne, hebben genoten van het 
gezellige Sinterklaasfeest. Er is veel 
gezongen, gedanst, gelachen en 
plezier met elkaar gemaakt.

Sint voor 25ste keer op Jozefschool

Kudelstaart - Maandag 5 december 
kwam er met loeiende sirenes een 
brandweerauto aan op KC De Ruimte. 

Gelukkig bleek er geen brand te zijn, 
maar het was Sinterklaas met twee 
Pieten. Piet had de brandweer gere-

Sinterklaas opent schoolbieb 
van KC De Ruimte

Kudelstaart - Donderdag 1 
december verzamelden alle kinderen 
van OBS Kudelstaart dalton zich 
buiten op het plein om Sinterklaas en 

zijn Pieten op te wachten. Een Piet 
was al gearriveerd en warmde de 
leerlingen, leerkrachten en ouders 
alvast op. Na �ink wat dansen, 

Sinterklaas overnacht op OBS 
Kudelstaart dalton

Aalsmeer - Het is elk jaar weer 
afwachten hoe Sinterklaas aankomt 
op school. Afgelopen vrijdag 2 
december hoorden kinderen en 
ouders op het schoolplein van IKC 
Triade in de verte een helikopter 
naderen. Het geluid werd sterker en 
even later landde de helikopter op 
het dak van de school. Al snel 
stonden er op de eerste verdieping 
Pieten binnen voor het raam te 
zwaaien en vervolgens kwam Sinter-
klaas naar beneden gewandeld en 

liep hij via de hoofdingang zo het 
schoolplein op. Het was een groot 
feest op school. De speelzaal was 
speciaal ingericht als ontvangst-
kamer van Sinterklaas en de groepen 
1 tot en met 5 kwamen bij Sint op 
bezoek. Zij konden vragen stellen 
aan Sinterklaas en een liedje of 
dansje laten horen. Na a�oop liepen 
alle kinderen langs een cadeauwinkel 
waar ze zelf hun presentje konden 
uitzoeken. Het was een zeer 
geslaagde ochtend op IKC Triade!

Spectaculaire aankomst Sint en 
Pieten op IKC Triade

Foto: Ria Scheewe

geld, omdat hij dacht dat de schoolbi-
bliotheek opengebroken moest 
worden. De Pieten pakten snel een 
grote tang en renden ermee naar 
binnen. Gelukkig kon de directeur en 
Sinterklaas ze op tijd stoppen en bleef 
de deur van de schoolbieb heel. En 
nog even dicht, want aan Sinterklaas 
werd de eer gegeven om de nieuwe 
schoolbieb o�cieel te openen. In 
bijzijn van alle kinderen en leer-
krachten knipte hij het feestlint door 
en wenste alle kinderen veel leesple-
zier. En dat zit wel goed, want in 
samenwerking met bibliotheek 
Amstelland heeft KC De Ruimte 
onlangs de schoolbieb aangevuld met 
een gloednieuwe collectie boeken. De 
leerlingen kunnen via een leensysteem 
een boek lenen bij de school. Nadat 
Sint en de Pieten weer vertrokken 
waren, is er nog gezellig feestgevierd 
door alle leerlingen van KC De Ruimte.

springen en roeien kwamen daar de 
andere Pieten aan op hun step. Van 
Sinterklaas ontbrak tot dan toe ieder 
spoor. Na �ink roepen kwam Sinter-
klaas de school uitgelopen met zijn 
ko�er en teddybeer in de hand. Voor 
de verandering wilde hij eens op tijd 
op school zijn en na een drukke 
nacht schoenen vullen, is hij maar 
blijven slapen in de school. Na een 
welkomstwoord van directeur Sandra 
Hof is iedereen naar binnen gegaan 
alwaar de bovenbouwgroepen 
surprises uit hebben gepakt en de 
onderbouw naast een bezoekje aan 
Sinterklaas ook nog pepernoten 
Twister hebben gespeeld. Voor alle 
groepen stond er ook nog een 
muziekles van muziekleerkracht 
Wilco op het programma, helemaal 
in het thema van Sinterklaas. Het was 
een geweldige dag en alle kinderen 
hebben prachtige cadeautjes 
gekregen. 

Knutselen en spelletjes
Gelukkig kon het kinderfeest door-
gang vinden en was het Dijkhuis 
door het activiteitenteam opgevro-
lijkt met vlaggetjes en Sintversie-
ringen. Op de tafels kleurtjes, lijm en 
ander knutselspul waarmee de 
kinderen een mooie pietenmuts 
konden knutselen. De Pieten hadden 
een leuk spel met grote memory 
kaarten meegenomen en de 
kinderen mochten om de beurt een 
kaart omdraaien. Wat was het span-
nend! Sinterklaas riep één voor één 
de kinderen bij zich, wat voor 
sommige kinderen wel heel eng was. 
Er werden liedjes gezongen en 
natuurlijk was er voor iedereen een 
mooi cadeau wat enthousiast uitge-
pakt werd. Na een uurtje was het 
weer tijd om de Sint uit te zwaaien 
en natuurlijk hopen de kinderen dat 
hij volgend jaar weer op bezoek 
komt. De volgende gezellige happe-
ning in het Dijkhuis is 18 december, 
dan staat bingo op het programma.
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KORT
VOL BUURTHUIS BIJ 
KOPPELKAARTEN

Aalsmeer - Met een volle bak 
werd afgelopen vrijdag de kaart-
avond begonnen bij buurtver-
eniging Hornmeer. De sfeer was 
perfect, men had er zin. Hoewel 
de scores niet bar hoog waren, 
zaten de koppels qua punten 
dicht bij elkaar. Enkel de poedel, 
waar echt om gevochten wordt, 
was hoog. Het koppelkaarten is 
gewonnen door Frits de Jong en 
Paolo Molia met 5135 punten, 
gevolgd door Rob en Corrie 
Feenstra met 5096 en Mia 
Huijkman en Nel met 4965 
punten. De poedelprijs was voor 
Corrie Balder en Marja Joore met 
3872 punten. Komende vrijdag 9 
december is er weer gewoon 
kaarten. Iedereen is van harte 
welkom in het buurthuis aan de 
Dreef 1. Aanvang is 19.30 uur, 
zaal open vanaf 19.00 uur.

SOOSMIDDAG OUDEREN 
IN HET MIDDELPUNT

Aalsmeer - Op 1 december was 
er weer een gezellige ouderen-
soos in het Middelpunt. Klaver-
jassen en rummikuppen 
stonden op het programma. Het 
klaverjassen is gewonnen door 
Gre van Heteren met 5571 
punten en bij het rummikuppen 
was de hoogste eer voor Tjida 
Silvis met 31 punten. De 
volgende soos is op donderdag 
15 december en dit is tevens de 
laatste kaartmiddag van 2022. 
Aanvang is 13.30 in het Middel-
punt aan de Wilhelminastraat 55. 
Iedereen vanaf 55+ is van harte 
welkom.

PIET BIJ BIJZONDERE TRAINING 
VAN DUIKTEAM THAMEN

Aalsmeer - Vorige week donder-
dagavond mochten leden van 
Duikteam Thamen bij aankomst 
hun �ipper zetten bij de ingang 
van De Waterlelie. Ook aan de 
zwembadrand hield Piet een 
oogje in het zeil, want door alle 
perikelen met Pakjesboot 12 
werd het tijd voor zwemoefe-
ningen met niet twee maar één 
�ipper. Voor de zwemmers van 
Duikteam Thamen was dat 
natuurlijk geen probleem.
Na a�oop van de zwembadtrai-
ning vonden alle leden wat 
lekkers in de achtergelaten �ip-
pers. Wat een leuke verrassing!
Wil je ook eens meedoen met de 
zwembadtraining en kennis-
maken met duikvereniging 
Thamen? Zwem een avond mee 
om alle leden en de club beter te 
leren kennen. Meld je aan via 
info@thamen-diving.nl ter 
attentie van Kevin Middelkoop.

De Kwakel - Zelfs de nestor van 
damclub Kunst en Genoegen, Leo 
Hoogervorst, 73 jaar lid, was vanuit 
Vrouwenakker overgevlogen, om 
deze middag luister bij te zetten. De 
leden moesten traditiegetrouw op 
de jubileumfoto ter ere van het 95 
jarig bestaan van K&G. Amper bijge-
komen van de fotosessie sloegen de 
nog zeven resterende leden aan het 
sneldammen. Aangevuld met aspi-
rant lid Menno van Delft speelden 
men zeven rondes van vier partijen. 
Des te meer zielen des te meer 
vreugd ging deze middag zeker op. 
Waarbij Leo en Menno voor een 
levendige sfeer zorgden. Zo zou het 
voortaan elke woensdagmiddag 
moeten zijn, vandaar dat K&G nog 
steeds een oproep doet voor nieuwe 

leden. Het sneldammen ontaarde 
uiteindelijk in een barrage partij die 
Fred Voorn van Adrie wist te winnen. 
Voldaan togen de dammers huis-
waarts om twee dagen later alweer 
in ‘t Fort De Kwakel plaats te nemen 
tegen de dammers uit Diemen. De 
K&G-ers kregen een lesje in nederig-
heid, de ereklasse is wel van 
bijzonder hoog niveau. Zelfs zonder 
de vijfvoudig Nederlands damkam-
pioen wisten de Diemenaren K&G 
puntloos te laten. Op donderdag 15 
december wacht de volgende bonds-
wedstrijd tegen SNA. De K&G-ers 
zullen hun huid zo duur mogelijk 
proberen te verkopen. Op zaterdag-
middag 17 december is het dona-
teurdamtoernooi in ‘t Fort, aanvang 
13.00 uur. 

Gezellige dammiddag in ‘t Fort

Aalsmeer - Binnen zwemvereniging 
Oceanus bestaat een zeer grote 
master-afdeling met maar liefst bijna 
honderd zwemmers. Deze zwem-
mers komen uit Aalsmeer , maar ook 
uit de omliggende gemeenten en 
verre regio. In de loop der jaren is 
deze mastersgroep één van de 
grootste in Nederland geworden en 
dit blijkt een blijvertje te zijn. Master-
zwemmers zijn sowieso liefhebbers 
van het zwemmen en de leeftijd van 
de zwemmers is vanaf circa 25 jaar 
tot aan hoge leeftijd. De leidraad van 
de K.N.Z.B., ‘een leven lang 
zwemmen’, is het motto van deze 
masterafdeling binnen Oceanus. De 
meesten zwemmen eenmaal in de 

week onder leiding van enthousiaste 
trainers en door dit regelmatige 
zwemmen in een groep wordt de 
zwemconditie en de vroeger aange-
leerde slagen goed bijgehouden. Het 
belangrijkste bij het master-
zwemmen is het zwemmen als een 
plezierige sport te blijven beleven tot 
aan hoge leeftijd. Af en toe doet een 
groepje mee met een wedstrijd, zo 
ook tijdens de clubkampioen-
schappen van Oceanus. En 
sommigen stonden versteld hoe snel 
ze de 100 meter vrije slag nog 
konden a�eggen. Alle uitslagen 
staan op de site van Oceanus 
(masters/nieuws). Voor meer infor-
matie: www.oceanusaalsmeer.nl

Masterzwemmen helemaal in!

Kudelstaart - Vrouwen Badminton-
club ‘Slagvaardig’ speelt iedere 
donderdag in de Proosdijhal in 
Kudelstaart. Er wordt vriendschap-
pelijk gespeeld in dubbel-vorm van 
10.00 tot 11.30 uur. Het seizoen loopt 
van september tot en met april, in de 
schoolvakanties wordt niet gespeeld. 
Nieuwe leden zijn van harte welkom. 
Kom vrijblijvend kennis maken en 
een keer meespelen. Deze maand 

kan dit nog op 15 en 22 december. 
Sportieve voornemens voor 2023? 
Vanaf 12 januari pakken de dames 
van ‘Slagvaardig’ de badmintonrac-
kets weer op. Ook dan is het mogelijk 
om kennis te komen maken.
Voor inlichtingen over de Vrouwen 
Badmintonclub ‘Slagvaardig’ kan een 
e-mail gestuurd worden naar: elsevd-
zwaard@gmail.com of jbkooij@
kabelfoon.nl

Nieuwe speelsters welkom bij 
Vrouwen Badmintonclub

Aalsmeer - De handbalheren van 
Green Park Aalsmeer reisden afge-
lopen zaterdag 3 december naar 
België om het op te nemen tegen 
een nieuw team in de BeNe League: 
Eupen. Wie dacht dat het een vrij 
makkelijke overwinning zou worden 
voor Aalsmeer, Eupen staat op plek 
negen, kwam bedrogen uit. Er werd 
een �inke strijd geleverd en Eupen 
liet zien over talentvolle spelers te 
beschikken. Maar, Green Park heeft 
natuurlijk haar eigen ‘toppers’. Het 
team van coach Bert Bouwer bood 
goed tegenstand en, belangrijker, 
wist het doel goed te winnen. 
De rust gingen de teams in met 
12-13, een nipte voorsprong voor 
Aalsmeer. Ook in de tweede helft 

bleven beide teams geconcentreerd 
spelen en ze waren aan elkaar 
gewaagd. Over en weer werd 
gescoord en het resultaat was een 
28-28 gelijke stand. Ondanks het 
gelijke spel behoudt Aalsmeer haar 
derde plek in de BeNe League 
competitie met 21 punten. Limburg 
Lions blijft op plek twee staan met 23 
punten en koploper is nog Achilles 
Bocholt met 26 punten. 

Zaterdag in Bloemhof
Aanstaande zaterdag 10 december 
speelt Green Park Aalsmeer thuis in 
De Bloemhof aan de Hornweg en 
tegenstander is Hurry-Up. De 
wedstrijd begint om 19.00 uur en 
publiek is ter aanmoediging welkom.

Handbal: Green Park Aalsmeer 
speelt gelijk tegen Eupen

Aalsmeer - In de laatste tafeltennis-
competitiewedstrijd kon Bloemen-
lust 1 het kampioenschap in de 
derde klasse nog extra glans geven, 
want ingehaald worden kon al niet 
meer. In Wormer werd tegen de op 
dat moment nog nummer twee 
Tezano 96 2 een eclatante 2-8 over-
winning geboekt, waarmee de eind-
stand op 73 (van de te behalen 100) 
punten kwam. David Klaassen 
voegde weer drie zeges aan zijn 
totaal toe en eindigt met 26 overwin-
ningen uit 27 partijen (96%). Bart 
Spaargaren speelde ijzersterk en 
versloeg ook alle drie zijn tegenstan-
ders en kwam op een competitieto-
taal van 52%. Johan Berk had een 
mindere avond en wist deze keer 
maar een enkelspel te winnen, maar 
over het hele seizoen won hij 67% 
van zijn partijen. Ook nu werd zoals 
zo vaak het dubbelspel gewonnen, 
deze keer door David en Bart. In de 
hele competitie ging het dubbelspel 
slechts een maal verloren. 
Bloemenlust 2 moest in de Bloemhof 
tegen de directe concurrent met 6-4 
winnen om nog gelijk te komen en 
met 7-3 om zeker te zijn van het 
kampioenschap. TTAZ 2 was in deze 
beslissende wedstrijd echter duide-
lijk een maatje te groot. Met een 2-8 
zege haalde zij overtuigend de titel 
binnen met een voorsprong van 8 
punten op Bloemenlust 2, dat met 63 
punten op de tweede plaats 
eindigde. Danny Knol won één enkel-
spel en kwam op een prachtige score 
van 76% over het hele seizoen. Ook 
Ed Couwenberg versloeg een tegen-
stander en eindigt op 59%. Dirk Bies-
heuvel kon niet tot winst komen en 

scoorde over het totale seizoen 52%.
En door een 8-2 overwinning in de 
Bloemhof in de inhaalwedstrijd 
tegen ASSV 3 was Bloemenlust 3 een 
wedstrijd voor het einde al zeker van 
de titel in de vierde klasse. Philippe 
Monnier won drie partijen en Horst 
Krassen en Peter Velleman elk twee. 
Philippe en Horst wonnen samen ook 
het dubbelspel. De avond erna werd 
ook Het Nootwheer 11 met 3-7 
verslagen, waarmee de eindstand op 
74 punten kwam en een voorsprong 
van 17 punten! Nu was Horst Krassen 
de man of the match met drie zeges. 
Over de hele competitie scoorde 
Horst 69%. Peter won twee enkel-
spelen en eindigt op 74%. Philippe 
was een tegenstander de baas en 
bracht zijn totaalscore op 50%. 
Maar over het hele seizoen was de 
grote uitblinker toch Hathab 
Shajahan, die in 17 enkelspelen 
ongeslagen bleef en dus een score 
behaalde van 100%. Frans Ravesteijn 
kon door blessures helaas bijna niet 
in actie komen.

Tafeltennis: Kampioenschap 
voor Bloemenlust 1 en 3

Bloemenlust 1: V.l.n.r. David Klaassen, 
Bart Spaargaren en Johan Berk.

Bloemenlust 3: V.l.n.r. Philippe Monnier, Horst Krassen, Frans Ravesteijn, Peter 
Velleman en Hathab Shajahan.
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KORT
WEER WINST MARRY BIJ 
SJOELCLUB RIJSENHOUT

Rijsenhout - Donderdag 1 
december werd de zevende 
sjoelavond Sjoelclub Rijsenhout 
gespeeld. In de Hoofdklasse is 
Thomas van Brakel eerste 
geworden met 1940 punten, in 
de A-klasse eindigde Elly Lanser 
bovenaan met 1644 punten en 
Marjo Sym was in de B-klasse de 
nummer één met 1673 punten. 
In klasse C was Mahjan Yari de 
beste met 1568 punten en Marry 
van Wittmarschem pakte 
opnieuw de hoogste eer in de 
D-klasse met 1406 punten. In 
verband met de aankomende 
feestdagen vindt de eerstvol-
gende competitie avond plaats 
op donderdag 5 januari. Ook 
dan wordt er gespeeld in dorps-
huis De Reede aan de Schouw-
straat van 19.30 tot ongeveer 
22.30 uur. Voor meer informatie 
kan contact opgenomen worden 
via elisa.arendse@outlook.com

KLAVERJASSEN OOSTEND
Aalsmeer - Afgelopen 
donderdag stond weer de kaart-
avond van Oostend op het 
programma. Met vijf tafels was 
het weer een gezellige avond. 
Zes personen wisten in de 5000 
punten eindigen. De hoogste 
scores waren voor Ton Könst met 
5502, Maarten v/d Vaart met 
5495 en Paul Könst met 5478 
punten. De poedelprijs was deze 
keer voor Hein van Bemmelen 
met 3594 punten. Onze volgende 
kaartavond is donderdag 15 
december en dit is de laatste 
kaartavond in dit jaar in buurt-
huis het Middelpunt in de Wilhel-
minastraat. Aanvang 20.00 uur, 
zaal open vanaf 19.30 uur.

WEDSTRIJDEN VELDVOETBAL
Zaterdag 10 december:
F.C. Aalsmeer
R.C.L .1 - F.C.A. 1 14.30 u
W.V.H.E.D.W. 2 - F.C.A. 2 12.30 u
F.C.A. 3 - asv.Arsenal 4 14.30 u
F.C.A. 4 - Kon. H.F.C. 3 14.30 u
D.E.V.O.’58 5 - F.C.A. 5 12.00 u
S.C.W. 5 - F.C.A. 6 14.30 u
F.C.A. 7 - sv. Overbos 5 12.00 u
C.T.O.’70 35+1 - F.C.A. 35+1 14.30 u
Kennemerl J019 - FCA J019-116.00 u
FCA J019-2 - Kennemerl J01912.00 u
F.C.A. VR1 - ‘sGraveland VR3 14.30 u
F.C.A. VR2 – D.E.V.O.’58 VR1 12.00 u
O.S.V. VR1 - F.C.A. VR3 12.00 u
S.C.W.
Alphen 1 - S.C.W. 1 14.30 u
Terrasvogels 2 - S.C.W. 2 14.30 u
S.C.W. 3 – sv. R.A.P. 4 14.30 u
S.C.W. 4 - Roda’23 3 12.00 u
S.C.W. 5 - F.C.A. 6 14.30 u
R. Sranang 35+1 - SCW 35+ 116.45 u
Bloemendaal45+ - SCW 45+ 15.15 u
Marken.J019-1 - SCW J019-1 14.30 u
D.S.S. M020-1 - SCW M020-1 14.00 u
R.K.D.E.S.
Koudekerk 1 - R.K.D.E.S. 1 14.30 u
C.S.W. 3 - R.K.D.E.S. 2 12.15 u
R.KD.E.S. 3 - vv.Nederhost 4 12.30 u
H.B.C. 3 - R.K.D.E.S. 4 13.15 u
HBC 023-2 - RKDES 023-1 13.15 u
RKDES 023-2 -Ankaraspor02314.30 u
IVV J019-1 - RKDES J019-1 14.00 u
Zondag 11 december:
F.C. Aalsmeer
F.C.A. 1 - Roda’45 1 14.00 u
F.C.A. 2 - sv. Hoofddorp 10 11.30 u
F.C.A. 3 - H.B.C. 4 12.00 u

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 3 
december vonden de voetbalwed-
strijden van de eerste teams van FC 
Aalsmeer en RKDES Kudelstaart 
eerder plaats in verband met het WK 
voetbal. In de kantines zagen de 
voetballers na hun wedstrijden 
Nederland met 3-1 winnen van de 
Verenigde Staten. FCA zaterdag 
wachtte een uitwedstrijd tegen De 
Legmeervogels in Uithoorn en er 
reisden veel supporters mee naar de 
‘buren’. Zij mochten twee keer 
juichen voor Aalsmeer, maar ook 

twee keer zuchten door doelpunten 
van De Legmeervogels. De wedstrijd 
eindigde uiteindelijk gelijk, 2-2. 
RKDES speelde thuis aan de Wim 
Kandreef en ontving hier Stompwijk 
‘92. De Kudelstaartse voetballers 
trakteerden het thuispubliek op een 
wedstrijd vol actie en doelpunten. Er 
werd door RKDES met liefst 5-1 
gewonnen. 
Zowel FCA zaterdag als RKDES spelen 
10 december uitwedstrijden vanaf 
14.30 uur tegen respectievelijk RCL 
en Koudekerk.

Voetbal: FCA zaterdag gelijk, 
flinke winst voor RKDES

Aalsmeer - Met een beetje angst 
werd er toch wel gekeken naar de 
wedstrijd FCA zondag tegen s.v 
Ouderkerk, maar wat heeft iedereen 
genoten van deze heerlijke wedstrijd. 
Ondanks de kou en de harde wind 
waren er toch weer veel supporters 
afgekomen op deze thriller. Sv 
Ouderkerk, dat op de tweede plaats 
staat, begon overrompelend en al in 
de 3e minuut was het na niet goed 
ingrijpen in de verdediging 0-1 voor 
Ouderkerk. FC Aalsmeer herstelde 
zich prima en liet zien over een goed 
voetballend team te hebben. Ouder-
kerk zette veel druk, maar dat leverde 
geen doelpunten op. De beide 
ploegen waren goed aan elkaar 
gewaagd in deze zeer sportieve 
wedstrijd. 
De tweede helft een zelfde spelbeeld 
met een fel jagend FC Aalsmeer op 
zoek naar de gelijkmaker. In de 15e 
minuut was het dan zover. Sten Piet 
zag zijn schot geblokkeerd worden, 
maar de bal kwam bij Jeremay Maas 
die met een mooi schot de bal in de 
hoek van de kruising schoot en de 
verdiende gelijkmaker maakte: 1-1. 

FC Aalsmeer ging voor de volle winst, 
maar ook Ouderkerk had de zinnen 
op de overwinning gezet. Richard 
Melman wist met een geweldige 
redding de 1-2 te voorkomen. Hij 
werd gekozen tot Man of the Match. 
Aan beide zijden vielen hierna geen 
doelpunten meer, eindstand: 1-1. 
Iedereen kon leven met het gelijke 
spel. Supporters, spelers en staf 
waren tevreden. Ook scheidsrechter 
Laros had genoten van deze spor-
tieve strijd. Hij trakteerde in de 
kantine beide teams op een kannetje 
bier en dat mag toch best wel 
speciaal genoemd worden. 

Zondag thuis met livemuziek
Aanstaande zondag 11 december 
komt Roda’45 uit Leusden op bezoek 
in de Beethovenlaan. Dit team staat 
een plaats hoger dan Aalsmeer. Het 
is de laatste wedstrijd voor de winter-
stop en dat laat FCA niet ongemerkt 
voorbij gaan: Sponsordag en livemu-
ziek van Mark Fedderman. Het gaat 
zeker een leuke, gratis te bezoeken, 
middag opleveren. De wedstrijd 
begint om 14.00 uur. 

Voetbal: Alom tevredenheid na 
mooi gelijkspel FCA zondag

Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 
speelde VZOD/Fiqas haar tweede 
zaalwedstrijd thuis tegen titelkandi-
daat Nova na de eerste gewonnen te 
hebben. Het team van trainer/coach 
Joe Rijpkema was over en in deze 
wedstrijd de onderliggende partij en 
verloor uiteindelijk met 16-20. 
Het vuurwerk startte gelijk, want na 
zes minuten stond er al 3-3 op het 
scorebord. Weer vier minuten later 
was het nog steeds gelijk door goals 
van Vincent Algra en Thomas van der 
Zwaard: 5-5. Verdedigend gaf VZOD 
als vak onvoldoende druk en hiervan 
begonnen de schutters van Nova te 
pro�teren: 5-8. Het spel golfde heen 
en weer en de ploegen waren aan 
elkaar gewaagd. Nova bleek een 
geduchte tegenstander die het vizier 
steeds scherper had staan. Via 
Verburg en Ruben Maat van afstand 
scoorde VZOD/Fiqas wel mee, maar 
de Kudelstaarters moesten alle zeilen 
bijzetten: 7-11. Gelukkig wisten vlak 
voor rust Algra vanachter de korf en 
Ruben Maat met Lucky Luke-achtige 
schotsnelheid nog doel te tre�en, 
zodat de schade beperkt bleef: 9-12.
Als het team van trainer/coach Joe 
Rijpkema er nog wat van wilde 
maken in de tweede helft zou het 
wel uit een ander vaatje moet 
tappen. Helaas was het Nova die de 
eerste tre�ers maakte, maar verzil-
verde de aanvallend sterk spelende 

Algra een strafworp en scoorde 
Je�rey Könst van afstand na een 
mooie pass van Joëlle Heil: 11-14. 
VZOD bleef aan het elastiek hangen 
en wist bij te blijven maar zodra er 
werd gescoord zette Nova daar gelijk 
een tre�er tegenover. Zo liep Nova 
verder uit naar 12-17 en begonnen 
bij VZOD/Fiqas de frustraties enigs-
zins toe te nemen. De goed leidende 
scheidsrechter Godyla liet zich hier-
door echter niet van de wijs brengen. 
De Kudelstaarters gebruikten hun 
energie daarom maar voor de 
wedstrijd en zetten dit om in daden-
drang. Er brak vervolgens een goede 
fase aan waarin Algra en Verburg 
scoorden en zo werd het 15-18. Zeker 
toen de onhoudbare Verburg een 
strafworp meekreeg en verzilverde 
was alles nog mogelijk: 16-18. Het 
was lang geleden dat VZOD op zo’n 
kleine achterstand stond en dan ligt 
ineens alles nog open. De schoten 
waren in de laatste vijf minuten 
echter niet secuur genoeg of 
draaiden uit de korf. Nova rook de 
overwinning en gooiden er in de 
laatste minuten nog maar twee in 
waardoor VZOD/Fiqas uiteindelijk 
met 16-20 het onderspit delfde. 
Aanstaande zaterdag 10 december 
wacht in de Proosdijhal de belang-
rijke wedstrijd om 16.20 uur tegen 
Sporting Badhoevedorp. Support is 
altijd welkom!

Korfbal: VZOD schiet tekort 
tegen titelkandidaat Nova

Kudelstaart - Door het Nederlands 
elftal was de opkomst met 29 darters 
bij dartclub Poel’s Eye in de Proosdijhal 
zoals verwacht iets lager, maar nog 
steeds acceptabel. René Kruit begon de 
avond zoals hij eindigde; met een over-
winning op Martin Bax. De eerste 
wedstrijd was nog in de poule, maar 
beiden bereikten vervolgens de �nale. 
Een prima prestatie van Martin, maar 
het werd de zeventiende speelavond 
overwinning van René ooit, die met 
prachtige 156 ook nog eens de 
hoogste uitgooi van de avond had. 
Koploper Danny de Hartog beleefde 
een rare avond. Hij belandde pardoes 
in de �nale van het vierde niveau, die 
hij echter wel won tegen een andere 
ook al ‘verdwaalde’ topper, namelijk 
Top Tien speelster Floortje van Zanten. 
Door deze plotwending staan Danny 
en René nu ineens precies op gelijke 
hoogte bovenaan. Ronald Baars won 

Zaterdag koppeltoernooi bij 
Poel’s Eye in Proosdijhal

het tweede niveau, het was zijn zeven-
tiende gewonnen �nale ooit. Tjitte 
Miedema was de �nalist. Ed van de 
Berg en Yorick Rekelhof waren er 
(mede)verantwoordelijk voor dat 
Danny en Floortje in het vierde niveau 
terecht kwamen. Ed en Yorick wonnen 
de vorige speelavond al een �nale, en 
nu won Ed won voor de tweede keer 
op rij het derde niveau.

Mooie prijzen
De vorige speelavond voetbalde het 
Nederlands elftal om 16.00 uur, 
morgen (vrijdag 9 december) om 20.00 
uur. De Poel’s Eye maakt nu logischer-
wijs wel een pas op de plaats en wijkt 
uit naar zaterdag 10 december. Het 
betreft een koppeltoernooi. Men speelt 
in duo’s, dus het is de bedoeling dat 
iedereen een maat meeneemt naar de 
Proosdijhal. Uiteraard is er een 
winnaar- en verliezerronde, waarbij 
mooie prijzen klaar staan voor de 
uiteindelijke acht �nalisten. Elke 
dartersduo kan zonder opgave vooraf 
meedoen. De inschrijving sluit om 
20.00 uur, deelname kost vier euro per 
persoon (acht euro per koppel) en de 
minimum leeftijd is 15 jaar. Op www.
poelseye.nl is nog meer informatie te 
vinden.

Aalsmeer - Zaterdagmiddag 4 
december stonden de Aalsmeerse 
basketballers in de Proosdijhal om 
tegen Landslake Lions te spelen. De 
ploeg uit Landsmeer stond gelijk met 
de Aalsmeerders op de tweede 
plaats. Er werd dus ergens om 
gespeeld. Landslake ia altijd een 
geduchte tegenstander.  Een stevige 
wedstrijd die voor Aalsmeer 
bijzonder goed uitpakte. De tegen-
stander was met zeven man komen 
opdagen, twee wisselspelers 
moesten ergens anders invallen en 
de topscorer kon niet spelen. Coach 
K koos dan ook voor de zone-press 
om de tegenstander de hele 
wedstrijd onder druk te houden. Met 
maar slechts twee wisselspelers moet 
een ploeg op een gegeven moment 
wel breken. Aalsmeer startte uitste-
kend en sprong in de eerste periode 
naar een voorsprong van 20-10. 
Hoewel de tegenstanders op de 
juiste manier tegen de zone-press 
speelden wist Aalsmeer voldoende 
stress op te roepen, zodat de tegen-
stander veel balverlies had. In de 
aanval moesten de Aalsmeerders 

tegen een strakke man-to-man 
spelen, maar door de goed ingestu-
deerde 4-out aanval wist Aalsmeer 
dwars door de Landslake verdedi-
ging te snijden. Dat de coach over-
schakelde op een zone-verdediging 
bracht niet veel verbetering voor de 
Amsterdammers. Alan Tekleghiorghis 
schoot zijn driepunters tegen een 
waanzinnig percentage, Jim 
Commandeur scoorde volop maar 
was wat kwistig met zijn persoonlijke 
fouten en moest daarom vroeg 
gewisseld worden. De Aalsmeerse 
basketballers verdedigden sterk en 
lieten slechts 29 punten door. De 
score aan Aalsmeerse kant liep op tot 
70 punten. Een overduidelijke over-
winning (70-29) voor dit steeds 
sterker wordende team. Er wordt 
hard getraind en iedereen zet zich 
voor elkaar in wat in de wedstrijd 
duidelijk zijn vruchten afwerpt.
Scores: Valentijn Stokman 20, Alan 
Tekleghiorghis 14, Robbert Wielinga 
11, Sebas Stokman 9, Jim Comman-
deur 8, Kees Buskermolen 3, Gerard 
Koot 3, Tijs Buskermolen 2 en Thijs 
Wij�es 2.

Basketbal: Heren BV Aalsmeer 
maken gehakt van Landsmeer








